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Περίληψη 

       Η  παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται ζητήματα, που αφορούν την υιοθέτηση 

καινοτομιών καθώς και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για την ακρίβεια μελετήθηκαν οι απόψεις των δασκάλων για τις παραπάνω έννοιες, και αφού 

κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη βοήθεια της στατιστικής προέκυψε τελικά και το 

επίπεδο της καινοτομίας στο οποίο αυτοί βρίσκονται. Απώτερος σκοπός της εργασίας αποτελεί 

η ανάδειξη της ύπαρξης σχέσης μεταξύ των δύο εννοιών ανάλογα με αυτό το επίπεδο 

προσωπικής καινοτομίας του κάθε εκπαιδευτικού. 

       Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκατόν οκτώ (108) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

υπηρετούσαν σε σχολεία της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019 εκ των οποίων το 29,63% δηλώνει ως έδρα σχολείου αγροτική, το 22,2% ημιαστική 

και το 48,15% αστική.  

         Με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που διεξήχθη, διαπιστώνεται  

πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας κατατάσσονται στην κατηγορία των 

μετριοπαθών εκπαιδευτικών ως προς την καινοτομία (42,6%, n=46) και τους ακολουθούν οι 

επιλεκτικά καινοτόμοι (25%, n=27), οι επιφυλακτικοί (22,2%, n=24), oι καινοτόμοι (9,3%, 

n=10 και τέλος οι συντηρητικοί (0,9%, n=1). Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να είναι κατά κύριο 

λόγο θετικά προσκείμενοι ως προς την έννοια του επαγγελματισμού τους και τέλος όσον αφορά 

τη σχέση μεταξύ των δύο εννοιών διαπιστώνεται  υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της 

διάστασης της καινοτομίας που αναφέρεται στην ηγετική φύση του εκπαιδευτικού με την 

επαγγελματική ανάπτυξη, την αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών  και της ενασχόλησης με 

το επάγγελμα καθώς και της αντίστασης στην αλλαγή με την ενασχόληση με το επάγγελμα. Οι 

υπόλοιπες διαστάσεις παρουσίασαν μηδενική η και αρνητική συσχέτιση.  

 

 

 

        Λέξεις-κλειδιά: καινοτομία, υιοθέτηση καινοτομιών, επαγγελματισμός, εκπαιδευτικός 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φλώρινα 
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Abstract 

 

This postgraduate thesis deals with issues related to the adoption of innovations 

and the professionalism of primary school teachers. In fact, the views of the teachers 

on the above concepts were studied, and after being coded and analyzed with the help 

of statistics, the level of innovation in which they are located was finally revealed. The 

ultimate goal of the work is to show the existence of a relationship between the two 

concepts according to this level of individual innovativeness. 

      

The sample of the survey consists of one hundred and eight (108) teachers who 

served in schools in the Florina district during the academic year 2018-2019 of which 

29.63% declared rural schools as their headquarters, 22.2% were semi- urban and 

48.15% urban. 

 

            Based on the results of the survey carried out, it is noted that the majority of the 

research teachers are classified as early majority (42.6%, n = 46) followed by early 

adopters (25%, n = 27), late majority (22.2%, n = 24), the innovators (9.3%, n = 10 and 

finally the laggards (0.9%, n = 1). Teachers have shown to be primarily positive in 

terms of their professionalism and, finally, there is a high positive correlation between 

the two concepts in the dimension of innovation referring to the leading nature of the 

teacher with professional development, students' needs and occupation, and resistance 

to change by engaging in the profession. The remaining dimensions showed a zero or a 

negative correlation. 

 

 

         Keywords: innovation, adoption of innovations, professionalism, primary educa-

tion teacher, Florina 
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Πρόλογος 

 

          Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια θεματικής προσέγγισης  δύο εννοιών, της 

καινοτομίας και του επαγγελματισμού με σκοπό τελικά να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη 

συσχέτισης είτε θετικής είτε αρνητικής μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια 

διερεύνησης  των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού της 

Φλώρινας για τις δυο έννοιες αντίστοιχα κι έπειτα ακολούθησε η συσχέτισή τους. Το θέμα, 

προσεγγίζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Το ζήτημα της καινοτομίας 

και  του επαγγελματισμού φέρουν έναν ιδιαιτέρως επίκαιρο χαρακτήρα καθώς η σημερινή 

κοινωνία χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς, οι οποίες 

με τη σειρά τους επιβάλλουν και στην εκπαίδευση την ύπαρξη ικανών, αποδοτικών και 

καινοτόμων εκπαιδευτικών.  

        Αφορμή της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε η έλλειψη επαρκούς 

σχετικής βιβλιογραφίας τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο καθώς οι περισσότερες 

μελέτες διερευνούσαν είτε την κάθε έννοια μεμονωμένα είτε σε συνάρτηση με άλλου είδους 

μεταβλητές. Επιπλέον, το προσωπικό μου ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το σχετικό αντικείμενο 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο πραγματεύεται 

ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών 

στην εκπαίδευση συνέβαλαν εξίσου στην επιλογή της παρούσας θεματικής. 

           Φτάνοντας στην περάτωση της μεταπτυχιακής εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου σε όλους εκείνους, οι οποίοι συνέβαλαν θετικά και ουσιαστικά, άμεσα ή 

έμμεσα στην ολοκλήρωση του πονήματος αυτού.  

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Γεώργιο 

Ιορδανίδη καθώς και τους υπόλοιπους καθηγητές της επιτροπής κύριο Ιωάννη Θωίδη 

και την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βοήθησαν να φέρω σε πέρας την ερευνητική 

διαδικασία και οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν σε ό,τι τους ζητήθηκε. Τέλος, 

οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον σύζυγό μου Ιορδάνη, ο 

οποίος με στήριξε ψυχολογικά καθ ’όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  Εισαγωγή 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι φανερό πλέον πως ζούμε στην εποχή της αλλαγής με την έννοια ότι συντελούνται 

ραγδαίες αλλαγές σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας. Οι αλλαγές 

αυτές παρατηρούνται να συμβαίνουν σε  τομείς όπως της οικονομίας, της πολιτικής καθώς και 

των επιστημών, της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και τέλος των κοινωνικών και 

διαπροσωπικών σχέσεων. Για   τον   λόγο αυτό, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται αλλαγές στη 

δημόσια διοίκηση σε χώρες ολόκληρου του κόσμου ήδη πριν από δύο δεκαετίες με σκοπό την 

ισορροπία μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης ( Keating,2001:142).  Είναι επίσης 

σαφές πως η εκπαίδευση κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, 

οι οποίοι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, προκλήσεις και 

αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή πραγματικότητα. Συνεπώς δε θα μπορούσε η εκπαίδευση 

να μη συμμεριστεί όλο αυτό το πλαίσιο της μεταβατικότητας χωρίς να συντελέσει και η ίδια 

αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και δρα σε αυτή. Οι αλλαγές 

αυτές συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση ολόκληρου του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο 

ακολουθώντας τις επιταγές της οικονομίας της γνώσης είναι φανερό πως ουδεμία σχέση έχει 

με τα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα που επικρατούσαν στο παρελθόν. Πιο 

συγκεκριμένα, τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα προβάλλουν μια εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία είναι στραμμένη στον μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό, προσφέρουν 

πολυαισθητηριακά κίνητρα και πολυμέσα, η εργασία που πραγματοποιείται περιέχει 

συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, ενεργητική μάθηση και κριτική  σκέψη και τέλος όλα 

τα παραπάνω τοποθετούνται στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου και δεν είναι αποκομμένα 

από αυτόν (U.S. Department of Education, 1998:2 όπως αναφ. στο Fullan & Smith, 1999:4). Η 

οικονομίες της γνώσης επιβάλλουν περισσότερο από  ποτέ άλλοτε την επένδυση  στον 

ανθρώπινο παράγοντα και η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέσο ποιοτικής  

διαμόρφωσής του. Είναι επίσης αποδεδειγμένο πως η εκπαίδευση αποτελεί την κύρια πηγή 

ευημερίας για την κοινωνία γενικότερα και την οικονομία ειδικότερα (White Paper,1995:6). 

Συνεπώς, βελτιώνοντας την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να παράγουν νέα γνώση και καινοτόμες ιδέες αναπτύσσεται παράλληλα και η οικονομία. 

Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο ζήτημα, με το οποίο είχε ασχοληθεί ο οικονομολόγος J. 
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Shumpeter (1934:9-10) υποστηρίζοντας πως η οικονομία διαγράφει μια κυκλική πορεία, η 

οποία οδηγεί σε μια στασιμότητα και πως χωρίς την εισαγωγή αλλαγών και καινοτομιών σε 

αυτή την κατάσταση η ανάπτυξη είναι δύσκολο να επέλθει.  Ειδικότερα, η έννοια της 

καινοτομίας αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλο τον 

κόσμο (OECD, 2010:18; U.S. Department of education, 2013:9; CERI,2010) διότι αυτή είναι 

που θα μεσολαβήσει έτσι ώστε να διαμορφωθούν πολίτες που θα κάνουν χρήση του “κριτικού 

ορθού λόγου” με τον τρόπο που τον όρισε ο Κάντ (1784)  ,  της δημιουργικότητάς τους και 

γενικά θα εμφανίζουν δεξιότητες επιβίωσης στην κοινωνία και την εργασία τους .  Με άλλα 

λόγια, οι αρχές που καθορίζουν την μάθηση στον 21ο αιώνα καθώς και η έμφαση που δίνεται 

στην απόκτηση διευρυμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, δεν θα μπορούσαν να 

θεωρούνται εφικτοί στόχοι χωρίς την εμπλοκή  της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της 

ευελιξίας, έννοιες που αποτελούν λέξεις- κλειδιά στο σημερινό εκπαιδευτικό 

πλαίσιο( CIDREE,2012:7).  

 

1.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Οι εκπαιδευτικοί ως ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν θα μπορούσαν να 

μη συμμερίζονται αυτό το πλαίσιο της αλλαγής και της αβεβαιότητας, αφού καλούνται να 

ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στο νέο περιβάλλον της αλλαγής πράγμα που 

συνεπάγεται και  τον επαναπροσδιορισμό του επαγγελματισμού τους και την εμφάνιση τη 

έννοιας του Νέου Επαγγελματισμού. Ο Νέος Επαγγελματισμός “συμβάλλει στην αναδόμηση 

της έννοιας του επαγγελματισμού και στην προσπάθεια επαναπροσδιορισμού, ανανέωσης και 

αντικατάστασης των γνωρισμάτων που συνθέτουν την έννοια του παλαιού επαγγελματισμού 

των εκπαιδευτικών” (Evans, 2011). Τα γνωρίσματα του παλαιού επαγγελματισμού αρχίζουν 

να αμφισβητούνται και στη θέση τους να εμφανίζονται νέα. Η  εφαρμογή καινοτομιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  αποτελεί μεταξύ άλλων χαρακτηριστικό γνώρισμα  του Νέου 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών(Whitty, 2006:5; Evvets,2001:412). 

Προηγούμενες έρευνες ασχολήθηκαν τόσο με την έννοια του επαγγελματισμού όσο 

και με αυτή της καινοτομίας. Για την ακρίβεια, οι Tscannen-Moran, Paris & Di Paola (2006) 

ασχολήθηκαν με τους παράγοντες, που σαφώς με την ποιότητά τους επηρεάζουν ολόκληρο το 

κλίμα της σχολικής μονάδας και συνεπώς και την επίδοση των μαθητών. Μεταξύ άλλων 

παραγόντων, οι οποίοι αναλύονται εκτενώς στη συγκεκριμένη μελέτη (σελ.400) και δεν είναι 
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σκόπιμο να αναφερθούν στην παρούσα είναι και η έννοια του επαγγελματισμού, η οποία 

ορίζεται ως εξής: 

“Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών περιγράφει τη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση προς τους μαθητές και τη 

δέσμευση στο διδακτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί σέβονται την επαγγελματική εμπειρία 

των συναδέλφων. Οι επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι 

ανοικτές και συνεργατικές. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο και 

βοηθούν ο ένας τον άλλον ενώ παράλληλα οι δάσκαλοι εμφανίζουν ζεστασιά και 

φιλικότητα”. 

Όσο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί λοιπόν 

τόσο πιο υψηλό διαπιστώθηκε πως είναι και ο κάθε παράγοντας που απαρτίζει το κλίμα 

της σχολικής μονάδας και τις επιδόσεις των μαθητών. Η έννοια της καινοτομίας 

συναντάται ως στοιχείο του επαγγελματισμού κατά τη μέτρηση της δεύτερης έννοιας. 

Πιο εκτενής μελέτη για την έννοια της καινοτομίας έγινε λίγο αργότερα από τους Parlar 

και Cansoy(2017), οι οποίοι επιχείρησαν να συσχετίσουν την καινοτομία και τον 

επαγγελματισμό και κατέδειξαν τελικά πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

εννοιών. Πιο ειδικά, στη συγκεκριμένη έρευνα η καινοτομία και ο επαγγελματισμός 

διερευνήθηκαν ξεχωριστά συλλέγοντας πληροφορίες από εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης κατά το 

σχολικό έτος 2016-2017. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία 

περιείχαν δηλώσεις για την καινοτομία και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και 

τελικά καταδείχθηκε η θετική συσχέτιση του βαθμού καινοτομίας, που κατέχει ένας 

εκπαιδευτικός και πιο ειδικά δυο εκ των διαστάσεων που τη συνθέτουν, της ηγεσίας 

και της δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες  με τον επαγγελματισμό του.   
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1.3 ΣΤΟΧΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα εργασία πρόκειται να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

τις δύο κύριες έννοιες του επαγγελματισμού και της καινοτομίας μέσω αυτοσυμπληρούμενων 

ερωτηματολογίων ενώ στη συνέχεια οι δύο αυτές έννοιες πρόκειται να συσχετιστούν 

αποδεικνύοντας αν  τελικά η μία επηρεάζει την άλλη χωρίς αυτό να σημαίνει πως επιδιώκεται 

απαραίτητα η ύπαρξη μιας αιτιώδους σχέσης. 

Πιο συγκεκριμένα, και με επιρροή τόσο από την εργασία προηγούμενων ερευνών 

(Tscannen-Moran et al. 2006; Parlar&Cansoy,2017)  όσο και από το σχετικό αντικείμενο του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση σε θέματα 

που σχετίζονται με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών 

στην εκπαίδευση καθώς και η έλλειψη επαρκούς σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψε τελικά και 

η επιλογή του θέματος της εργασίας.  

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

καταδειχθεί η σχέση μεταξύ του επαγγελματισμού και της  εισαγωγής καινοτομιών από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε στη συνέχεια τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές 

των σχολικών μονάδων να είναι σε θέση να μεταφράσουν τα αποτελέσματα με γνώμονα τη 

δυναμική του δικού τους σχολείου. Συνεπώς όλη αυτή η προσπάθεια βελτίωσης τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο πρόκειται στη συνέχεια να αντιμετωπίσει με 

μεγαλύτερη ευκολία και λογική το κάθε σημείο αναφοράς, που προβάλλουν οι φορείς χάραξης 

της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας έχουν ως εξής: 

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 

εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών στη σχολική μονάδα από τους ίδιους; 

• Ποιες οι απόψεις/αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον 

προσδιορισμό της έννοιας του επαγγελματισμού τους; 

• Ποια η σχέση της έννοιας της καινοτομίας των εκπαιδευτικών με αυτή του 

επαγγελματισμού τους; 

Η διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι επιδιώκεται να αναδειχθούν οι 

πτυχές μιας προβληματικής, οι οποίες δεν συναντώνται στην ελληνική και διεθνή 
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βιβλιογραφία. Υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, όσον 

αφορά τη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Δημοτικής Εκπαίδευσης) για τις έννοιες του επαγγελματισμού και της καινοτομίας 

αλλά και όσον αφορά τη συσχέτιση τελικά των δύο εννοιών. 

Έχοντας προσδιορίσει τα ερευνητικά ερωτήματα, παρακάτω παρατίθενται οι 

ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας, οι οποίες στο τελικό στάδιο της εργασίας 

πρόκειται να επιβεβαιωθούν η να διαψευστούν. Σκοπός όλης της διαδικασίας είναι με 

την ανάδειξη των αποτελεσμάτων να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 

και να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί στον κύκλο των δασκάλων του 

νομού Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε σχέση με την υιοθέτηση 

καινοτομιών καθώς και σχετικά με την αντίληψή τους για την έννοια του 

επαγγελματισμού τους. Η ανάδειξη της κατάστασης μπορεί να αποτελέσει μια 

δημιουργική παρέμβαση στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας με στόχο να 

διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί ο έλληνας εκπαιδευτικός στο έργο του. 

Οι υποθέσεις της έρευνας λοιπόν παρουσιάζονται ως εξής: 

• Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικής Εκπαίδευσης) του 

δείγματος αναγνωρίζοντας τις παραμέτρους της υιοθέτησης καινοτομιών στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, παρουσιάζουν συγκλίσεις κι αποκλίσεις ως προς τα προφίλ 

τους στον τομέα αυτόν. 

• Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έρευνα, παρουσιάζουν επίσης 

συγκλίσεις κι αποκλίσεις ως προς τις παραμέτρους που συνθέτουν την έννοια του 

επαγγελματισμού τους στην εκπαίδευση. 

• Με βάση προγενέστερη συζήτηση, η οποία προκύπτει από προγενέστερες μελέτες επί του 

θέματος, η συσχέτιση των εννοιών την καινοτομίας και του επαγγελματισμού 

παρουσιάζεται ως υπαρκτή. Αυτό σημαίνει πως οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί είναι 

πιθανότερο να επιδεικνύουν επίσης ένα ισχυρό προφίλ ενός ικανού και αποτελεσματικού 

επαγγελματία. 

•  Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας επηρεάζουν τις θέσεις του 

δείγματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο   Επαγγελματισμός 

2.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο ορισμός της έννοιας του επαγγελματισμού αποτελεί εγχείρημα ιδιαίτερα πολύπλοκο 

καθώς αποτελεί όρο πολυδιάστατο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Η βιβλιογραφία που υπάρχει 

για τον συγκεκριμένο όρο είναι εκτεταμένη με αποτέλεσμα να προσδίδονται πολυποίκιλα και 

πολυσύνθετα χαρακτηριστικά σ’ αυτόν. Όσον αφορά λοιπόν, την έννοια του επαγγέλματος, το 

Λεξικό των Κοινωνικών Επιστημών  (1972:255) αναφέρει πως "επάγγελμα είναι μια 

οριοθετημένη κοινωνική δραστηριότητα, η οποία προϋποθέτει εξειδικευμένες σπουδές υψηλού 

επιπέδου, που απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλον 

επίσημα εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό φορέα". 

Ο ορισμός που παραθέτει ο κύριος Μπαμπινιώτης στο λεξικό του (2004:637) για την 

έννοια του επαγγέλματος είναι πως πρόκειται για απασχόληση βιοποριστικού χαρακτήρα ενώ 

κατατάσσει τα επαγγέλματα σε ελευθέρια και κλειστά. Ελευθέριο επάγγελμα είναι αυτό, το 

οποίο ασκούν μεμονωμένα άτομα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο ενώ 

κλειστό επάγγελμα είναι το επάγγελμα του οποίου δικαίωμα άσκησης έχουν μόνο άτομα που 

ανήκουν σε ορισμένο σωματείο ή ένωση ή καλύπτονται από ορισμένους νόμους. 

Κατ’ επέκταση ο όρος επαγγελματισμός σύμφωνα με το ίδιο λεξικό ορίζεται ως εξής:  

“ 1. η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η συστηματικότητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος 

που χαρακτηρίζει κάθε δουλειά · 2. η προσήλωση στην επαγγελματική επιτυχία, χωρίς 

συναισθηματικές ή ιδεολογικές επιρροές”. 

Ομοίως  με την ελληνική λέξη επάγγελμα, "ο ξενόγλωσσος όρος "profession" 

παραπέμπει κατά βάση στα "κατεστημένα" ή "ελευθέρια" επαγγέλματα και έχει τη χροιά του 

επιστημονικά ασκούμενου έργου ή ενδεχομένως αυτού που εκφράζει ο ελληνικός όρος 

λειτούργημα" (Ματθαίου, 1982 όπ. αναφ. στο Ξωχέλλης, 2006 : 26). Ο Eric Hoyle (1975 όπ. 

Αναφ. στο Evans,2008: 3)  εξηγεί πως "επαγγελματισμός είναι εκείνες οι στρατηγικές και οι 

ρητορικές που χρησιμοποιούνται από τα μέλη μιας εργασιακής ομάδας στην προσπάθειά τους 

να βελτιώσουν το κοινωνικό τους στάτους, τον μισθό τους και τις συνθήκες της ζωής τους" 

εισάγοντας ουσιαστικά τις έννοιες της κοινής προσπάθειας μιας ομάδας για την επίτευξη 

κοινών στόχων. 
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Το πνεύμα αυτό συνεργασίας μιας ομάδας, υποστηρίζει κι ο Freidson (2001όπ. αναφ. 

στο Φωτοπούλου, 2013: 90) υποστηρίζοντας πως "ο επαγγελματισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι 

υφίσταται όταν ένα οργανωμένο επάγγελμα αποκτά τη δύναμη να καθορίζει το ποιος πληροί 

τις προϋποθέσεις να εκτελέσει ένα προσδιορισμένο σύνολο εργασιών, να προλαμβάνει και να 

εμποδίζει όλους τους άλλους από το να εκτελέσουν το ίδιο έργο, και (αποκτά τη δύναμη) να 

ασκεί τον έλεγχο στα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι επιδόσεις".  

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφερθεί η διαφορά μεταξύ επαγγελμάτων (professions) 

και κάθε άλλου είδους εργασία (occupation) αφού τα πρώτα διαφέρουν από τα δεύτερα ως 

προς : 

▪  την εκτέλεση μιας απαραίτητης λειτουργίας/υπηρεσίας ή εργασίας, 

▪ την άσκηση διανοητικής (έναντι χειρωνακτικής) εργασίας, 

▪  τη λειτουργία που βασίζεται σε ένα ιδανικό/ιδεώδες της παρεχόμενης υπηρεσίας,   

▪ την ύπαρξη αυτονομίας στον εργασιακό χώρο, 

▪ την ύπαρξη συνεργατών στον έλεγχο της επιλογής, της εκπαίδευσης και της εξέλιξης 

του χώρου και 

▪ τις υψηλές χρηματικές απολαβές ( Yeom και Ginsburg ,2007 : 299). 

Επιπλέον, ο Eric Hoyle (1980: 45) προσθέτει στην προηγούμενη λίστα τα εξής 

κριτήρια με βάση τα οποία μια εργασία (occupation) μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία 

των επαγγελμάτων (professions)  : 

• Ένα επάγγελμα λοιπόν,  είναι μια εργασία που έχει να επιτελέσει μια σημαντική κοι-

νωνική λειτουργία 

• Η άσκηση της λειτουργίας αυτής προϋποθέτει ένα σημαντικό επίπεδο δεξιοτήτων 

• Οι δεξιότητες αυτές εξασκούνται σε περιβάλλοντα που συνεχώς προκύπτουν προβλή-

ματα που επιζητούν λύση   

• Πολλή σημαντική είναι η συστηματική γνώση, που προϋποθέτει μια διαρκή και ανώ-

τερη εκπαίδευση 

• Ένα επάγγελμα πρέπει να κατέχει ισχυρή φωνή στο σχηματισμό των σχετικών πολιτι-

κών και συνεπώς υψηλού επιπέδου αυτονομία. 

 Γίνεται σαφές πως, η βιοποριστική απασχόληση ή εργασία (occupation, job) διαχωρί-

ζεται από το ελευθέριο επάγγελμα (profession) καθώς στη δεύτερη περίπτωση παρατηρείται 

μια ευδιάκριτη οριοθέτηση ως προς τα μέλη που επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτού του είδους 

τα επαγγέλματα καθώς προ απαιτείται μακροχρόνια εκπαίδευση και επιστημονική εξειδίκευση. 

Η εκπαίδευση, η επιστημονική εξειδίκευση και η προσπάθεια που απαιτεί αυτή η οριοθέτηση 
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είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που πρόκειται στο μέλλον να καθορίσουν τελικά και το οικονο-

μικό και κοινωνικό κύρος του επαγγελματία. Αντίθετα, η βιοποριστικού χαρακτήρα εργασία 

(occupation, job) ασκείται για οικονομικούς κατά κύριο λόγο σκοπούς και πολλές φορές λόγω 

της αναγκαίας φύσης της απασχόλησης αποτελεί ένα καθόλου ευχάριστο μέσο για την εξοικο-

νόμηση χρημάτων (Κελπανίδης και Βρυνιώτη, 2012:188). 

Είναι φανερή λοιπόν η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην προκειμένη περίπτωση 

στο στοιχείο της γνώσης και μάλιστα όχι σε οποιαδήποτε γνώση αλλά στη συστηματική και 

συνεχώς ανανεώσιμη γεγονός που δε γίνεται σαφές στην πρώτη περίπτωση. 

Σύμφωνα με τον παλαιό παραδοσιακό επαγγελματισμό, ένα επάγγελμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως επάγγελμα με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την 

εξειδικευμένη γνώση και τις δεξιότητες, την παραδοχή για υψηλού επιπέδου παροχή 

υπηρεσιών, ευρύ φάσμα αυτορρύθμισης και αυτονομίας, ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα 

συμπεριφοράς (Hilton & Southgate, 2007:267). Ο Richard H. Hall (1968:93) προσθέτει στα 

χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού   και την προσφορά στην εργασιακή κοινότητα, η οποία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες ιδέες που θα 

εφαρμόζονται στην εργασία. 

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία σχετικά με τις έννοιες του επαγγέλματος, των 

επαγγελματιών και του επαγγελματισμού είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, είναι επίσης ιδιαιτέρως 

δύσκολη η συμφωνία σε έναν και μοναδικό ορισμό των συγκεκριμένων εννοιών. Για τον λόγο 

αυτό οι Haywood-Farmer & Stuart (1990:339) κάνουν λόγο για ορισμένες διαστάσεις του 

επαγγελματισμού δίνοντας ιδιαίτερη βάση ωστόσο σε αυτή της αυτονομίας, αφού η 

συγκεκριμένη διάσταση αποτελείται από επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η ανεξαρτησία στην 

επιλογή των ενεργειών που θα ακολουθηθούν, ο βαθμός που επιτρέπεται σε κάθε επιβλέποντα 

να καθορίζει τις δραστηριότητες του επαγγελματία και τέλος ο βαθμός που κάθε 

δραστηριότητα εξαρτάται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι υπόλοιπες διαστάσεις που την 

απαρτίζουν σχετίζονται με τη θεμελιωμένη γνώση που κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να είναι 

σε θέση να διαθέτει, το κοινωνικό αντίκρισμα, που θα εμφανίζει το έργο της ομάδας καθώς και 

η εικόνα που η κάθε επαγγελματική ομάδα θα προβάλλει προς την κοινωνία   

Παρατηρούνται χαρακτηριστικά επομένως, τα οποία εμμέσως πλην σαφώς 

εντοπίζονται και παραπάνω στα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού με μόνη εξαίρεση ίσως 

το στοιχείο της ηθικής και με βάση αυτά, ο Freidson (1971) αναφέρει πως αυθεντικά 

επαγγέλματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν η νομική, η ιατρική και η θεολογία. Η ιατρική 

και η θεολογία για την ακρίβεια υπήρξαν αρχικά  επαγγέλματα που στέκονταν μαζί όταν η 
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επιστήμη αντιμετωπιζόταν με επιφυλακτικότητα, τελικά όμως και τα τρία αλληλοσυνδέονται 

υποστηρίζοντας το ένα το άλλο (Imber,2008:13) και η επικράτησή τους -κυρίως στον 

αγγλοσαξονικό  χώρο - έναντι άλλων επαγγελμάτων οφείλεται στην ύπαρξη διακριτών 

χαρακτηριστικών τους (Helsby,1995). 

 Παρά το γεγονός όμως, ότι τα τρία αυτά επαγγέλματα κατείχαν εξέχουσα θέση και 

ισχύ κυρίως λόγω των διακριτών αυτών χαρακτηριστικών τους θεωρήθηκαν πρότυπα για την  

εμφάνιση νέων μορφών επαγγελμάτων. Τα επαγγέλματα πλέον θεωρούνται πέντε και είναι η 

ιατρική, η νομική, η θεολογία, ο στρατός και η εκπαίδευση (Carr-Saunders and Wilson, 1933). 

Το γεγονός αυτό, βέβαια μπορεί να θεωρηθεί ως φυσική εξέλιξη των τριών κύριων αρχικών 

επαγγελμάτων αφού ο στρατός εμφανίστηκε στην ουσία λόγω της ανάγκης εφαρμογής της 

νομικής και των νόμων της ενώ η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως  συνέπεια της θεολογίας, 

επάγγελμα που κατά τον μεσαίωνα είχε αναλάβει εξολοκλήρου την εκπαίδευση 

(Beaton,2010:3). Στη συγκεκριμένη εργασία βέβαια πρόκειται να δοθεί έμφαση στον 

επαγγελματισμό που συναντάται στην εκπαίδευση μελετώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια του επαγγελματισμού έτσι ώστε να προκύψει τελικά 

ο βαθμός που οι ίδιοι ακολουθούν τις επιταγές και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας. 

 

 

 

 

2.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Η έννοια του επαγγελματισμού αποτελεί μια έννοια διαχρονική η οποία έχει 

απασχολήσει για πολλές δεκαετίες τον επιστημονικό κόσμο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

κρίνεται ολοένα και πιο σημαντικός όσον αφορά τη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, οι 

οποίοι με τη σειρά τους θα είναι ικανοί να  λαμβάνουν αποφάσεις και γενικά να είναι 

αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής και μάλιστα 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. "Η εργασιακή αυτονομία, η αύξηση των χρηματικών 

απολαβών, η ενίσχυση του επαγγελματικού γοήτρου και η βελτίωση των προτύπων 

εκπαίδευσης συνιστούν εδώ και αρκετές δεκαετίες το πλαίσιο των συλλογικών και ατομικών 

διεκδικήσεων και αγώνων των εκπαιδευτικών" (Hargreaves & Goodson, 1996). 
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Όλα τα παραπάνω αιτήματα συνιστούν το κύριο αίτημά τους να "επαγγελματοποιηθεί" 

ο κλάδος τους διότι οι επιμέρους στόχοι τους συνιστούν τον επαγγελματισμό  έτσι όπως 

συναντάται να υφίσταται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών έχει 

υποστεί κατά το πέρας των χρόνων  σημαντικές αλλαγές , οι οποίες σχετίζονται, όπως είναι 

φυσικό με τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία της γνώσης. 

Πρόκειται σύμφωνα με τον Helsby (1995:320) για μια κοινωνικά προσδιορισμένη έννοια, η 

οποία εξαρτάται άμεσα από το κοινωνικό πλαίσιο και αυτός είναι κι ο λόγος που είναι δύσκολο 

να αποδοθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τόσο στον επαγγελματισμό γενικότερα όσο και 

στον  επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών ειδικότερα. 

Ο Hargreaves(2000:153) κάνει λόγο για τέσσερις “εποχές” επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών: την προ επαγγελματική, την αυτόνομη, την εποχή του συλλογικού 

επαγγελματισμού και τέλος την τέταρτη εποχή, αυτή του μετα-επαγγελματισμού ή 

μεταμοντερνισμού. Κατά την προ επαγγελματική εποχή λοιπόν, το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού δε λαμβάνει την ανάλογη κοινωνική αναγνώριση και οι εκπαιδευτικοί με τα 

λιγοστά μέσα που διαθέτουν πραγματοποιούν μια διδασκαλία, που βασίζεται στη διάλεξη και 

την αποστήθιση. Στην εποχή του αυτόνομου επαγγελματισμού, λίγο μετά τη δεκαετία του 

εξήντα, κρίνεται κι ως η εποχή της εισαγωγής καινοτομιών στα προγράμματα σπουδών με 

αποτέλεσμα όμως να μην εφαρμόζονται τις περισσότερες φορές με επιτυχία λόγω της 

υπερβολικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι  διαχειρίζονταν τις καινοτομίες αυτές 

με βάση την κρίση τους, παρερμηνεύοντας τον αρχικό σκοπό των σχεδιαστών. Τέλος κατά την 

εποχή του συλλογικού επαγγελματισμού καθώς και κατά τη διάρκεια του μεταμοντερνισμού 

οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές αλλαγές  γεγονός που κατά συνέπεια, 

τους αναγκάζει να προσαρμόσουν τη φύση του επαγγελματισμού τους σε αυτές τις αλλαγές. 

Αυτή η προσαρμογή επιτυγχάνεται αρχικά με τη βοήθεια της συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και στη συνέχεια με την ευελιξία που αυτοί πρέπει να επιδεικνύουν έτσι ώστε 

να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα  

παραδοχές επιβάλλουν στον επαγγελματία εκπαιδευτικό να επιδεικνύει αδιάκοπα και τις 

ανάλογες συμπεριφορές. Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι αρχικά η δέσμευση του 

επαγγελματία εκπαιδευτικού στους μαθητές αλλά και στο διδακτικό έργο, η οποία 

επιτυγχάνεται στην ουσία με την ύπαρξη υψηλών ηθικών αξιών, όπως είναι η συνέπεια αλλά 

και η παροχή βοήθειας στους μαθητές ακόμα και κατά τη διάρκεια προσωπικού ελεύθερου 

χρόνου. Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και αυτές  προϋποθέτουν τον σεβασμό απέναντι στην 
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επαγγελματική εμπειρία του άλλου, αλληλεπίδραση και συνεργασία καθώς και βοήθεια και 

φιλικότητα ως προς τον συνάδελφο δάσκαλο (Tscannen-Moran, Parish & Di Paola, 2006:397).   

Οι Furlong, Barton, Miles, Whiting και Whitty (2000:4) προσεγγίζουν το θέμα του 

επαγγελματισμού αναφερόμενοι σε τρεις διαστάσεις: η πρώτη διάσταση είναι η επαγγελματική 

γνώση, η οποία αναφέρεται σε ένα σύστημα γνώσης, που αξιοποιείται στη διδασκαλία και τη 

μάθηση, δεύτερη διάσταση αποτελεί η υπεύθυνη στάση και η εξουσία που κατέχει ο 

εκπαιδευτικός για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών ενώ η τρίτη αναφέρεται στην 

αυτονομία του εκπαιδευτικού, μέσω της οποίας αποκτά ο ίδιος την οργάνωση της εργασίας 

του. 

Ακριβώς επειδή η έννοια του επαγγελματισμού είναι πολύπλευρη, μπορεί να χωριστεί 

σε τρεις κατηγορίες: στις επαγγελματικές παραμέτρους, στις επαγγελματικές συμπεριφορές 

καθώς και στις επαγγελματικές ευθύνες(Brehm, Breen, Brown, Long, Smith, Wall, 

Warren,2006:1). Οι επαγγελματικές παράμετροι περιλαμβάνουν νομικά και ηθικά ζητήματα, 

τα οποία επιβάλλουν ορισμένους κανόνες στις επαγγελματικές ομάδες, οι συμπεριφορές των 

επαγγελματιών αφορούν τη γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την πειθαρχία, τις 

κατάλληλες σχέσεις με συναδέλφους και πελάτες και την αποδεκτή συμπεριφορά και στάση 

τους. Οι ευθύνες κατέχουν εξίσου σημαντική θέση κατά τη σύνθεση του επαγγελματισμού, 

διότι η    ανάληψή τους ως προς το επάγγελμα, τον ίδιο τους τον εαυτό, προς τους πελάτες, 

τους εργοδότες και την κοινότητα  τους ωθεί να ενεργούν με προγραμματισμό και λογική. 

Επιπροσθέτως, ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελείται από τρία βασικά συστατικά που  σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τις στάσεις και 

τις απόψεις καθώς και με τις διανοητικές εργασίες που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

(Evans,2011:856;Kramer,2003). Η συμπεριφορά τους είναι ουσιαστικά οι πράξεις και οι 

διαδικασίες που ακολουθούν  έτσι ώστε να πετύχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι όμως και οι απόψεις που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί για το ίδιο τους το 

επάγγελμα διότι με βάση αυτές μπορεί με ποικίλους τρόπους να επέλθει η βελτίωση, να 

δημιουργηθούν κίνητρα και ικανοποίηση από την εργασία. Τέλος, όσον αφορά τη διανοητική 

προοπτική του επαγγελματισμού, αυτή έχει να κάνει με τις γνώσεις που οι δάσκαλοι κατέχουν 

σε κάθε επίπεδο είτε αυτό αφορά τις γενικές τους γνώσεις είτε τις γνώσεις τους επάνω στο 

γνωστικό αντικείμενο καθώς και τις γνώσεις τους στο να δημιουργούν αιτιολογικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (OECD,2016:32-

35) ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται επίσης από την εδραιωμένη γνώση 

που αυτοί κατέχουν, από την αυτονομία τους να λαμβάνουν αποφάσεις προστίθεται όμως και 
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το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομαλής συνεργασίας τους με συναδέλφους. Η γνώση τους 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αρχική εκπαίδευση που αυτοί λαμβάνουν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους, επίσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής πορείας τους μέσω ευκαιριών 

συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με τη βοήθεια έρευνας της ίδιας τους της 

δράσης. Η αυτονομία νοείται ως αυτονομία λήψης αποφάσεων τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο σχολικής μονάδας ενώ η συνεργασία με τους συναδέλφους είναι σημαντική 

διότι μέσα από αυτή λαμβάνεται ανατροφοδότηση με σκοπό την βελτίωση πρακτικών. 

Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζει επίσης έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επαγγελματισμού τους. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες έχουν χαράξει μια κοινή πολιτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου 

να βελτιωθεί ουσιαστικά η εκπαίδευση. Ανάμεσα στις στρατηγικές που έχουν θέσει επί του 

θέματος λοιπόν εξέχουσας σημασίας φαίνεται να   είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών αξιών. 

Οι αξίες αυτές πρόκειται να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να μαθαίνουν μέσω της δράσης 

τους, να είναι αυτόνομοι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους και κυρίως να ερευνούν, 

να δημιουργούν νέα γνώση και να είναι καινοτόμοι (Holdsworth,2010:49; Creasy,2015:24) 

Παρά το γεγονός όμως ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν σαφώς την επαγγελματοποίησή 

τους, ορισμένες αντιρρήσεις προβάλλονται ενάντια στο αίτημα αυτό, οι οποίες θέτουν το 

ερώτημα εάν η εργασία του εκπαιδευτικού κατατάσσεται τελικά στα επαγγέλματα 

(Sachs,2001:149). Παραδοσιακά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείτο ως “ημι-

επάγγελμα” (Etzioni,1969). Ο Leggat (1970:161) καθώς και ο Popkewitz (1994:3) 

υποστηρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματική ομάδα που διεκδικεί τον  

επαγγελματισμό της παρουσιάζει μία σύνθεση γνωρισμάτων, τα οποία λειτουργούν  

ανασταλτικά προς την ικανοποίηση ενός τέτοιου στόχου. Τα επαγγελματικά αυτά  

χαρακτηριστικά αφορούν στο μεγάλο μέγεθος της επαγγελματικής ομάδας, τα  υψηλά ποσοστά 

γυναικείου πληθυσμού και το μικρό βαθμό αυτονομίας που κατέχει  ως ομάδα σε σχέση με το 

ανδρικό φύλο. 

Υποστηρικτές της άποψης, πως οι εκπαιδευτικοί δεν ανήκουν στην κατηγορία των 

επαγγελματιών αναφέρουν επίσης πως ούτε οι ίδιοι δεν είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι 

γνώσεις και οι δεξιότητές τους έχουν θεωρητική θεμελίωση , ότι ασκείται κυβερνητικός 

έλεγχος στην εργασία τους και ταυτόχρονα υπάρχει άρνηση εκχώρησης του ελέγχου σε 

εκπαιδευτικούς συλλόγους ή συμβούλια και τέλος, η ίδια η έννοια του επαγγελματισμού όπως 

είχε εδραιωθεί στο τέλος του 20ου αι. έχει αρχίσει να αμφισβητείται (Swann et al., 2010: 551-

552). 
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Παράλληλα, έχει εδραιωθεί η άποψη ότι "ο  επαγγελματισμός αποτελεί μια  κοινωνικά 

κατασκευασμένη έννοια (Evetts,2011: 409; Holroyd:2000:39) που διαρκώς  μεταβάλλεται και 

εξαρτάται από παράγοντες του χώρου και του χρόνου και συνεπώς “οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να παρεμβαίνουν στη δυναμική αυτής της κοινωνικά προσδιορισμένης 

κατασκευής με την αποδοχή ή την απόρριψη εξωτερικού ελέγχου καθώς και την ενεργό 

συμμετοχή τους ή όχι ως προς την αυτονομία τους" (Helsby, 1995: 320). 

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται πλέον, ως επαγγελματίες πρώτης γραμμής 

διότι " έχουν ευθύνη για τα αποτελέσματα του σχολείου, έχουν ευθύνη για τα αποτελέσματα 

ενός συλλογικού έργου και ο ίδιοι είναι μέλη ενός επαγγελματικού κλάδου που βιώνει ωστόσο  

μια μεγάλη αντίφαση ως προς την αυτονομία της" (Παπαναούμ, 2005:35). 

Συνδυάζοντας επομένως, τις παραπάνω παραδοχές, ότι δηλαδή η έννοια του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών αποτελεί μια έννοια πολυδιάστατη καθώς και μια 

κοινωνικά προσδιορισμένη ουσία, η οποία είναι απαραίτητο να διερευνάται με βάση το 

εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο, διαπιστώνεται η δυσκολία εννοιοδότησής της καθώς η σημερινή 

εποχή χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ποικίλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της προσωπικής, 

επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής απαιτώντας παράλληλα να επέλθουν αλλαγές και στην 

ταυτότητά τους ως εκπαιδευτικών. 
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2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η πολύχρονη συζήτηση για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ( Fullan & 

Hargreaves,1992), θέτει στο κέντρο του προβληματισμού τη βελτίωση του έργου του 

εκπαιδευτικού. Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν στην εκπαίδευση  που αποτελεί 

θεμελιώδες τμήμα της κοινωνίας να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται. Κατ’ επέκταση, κι ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να αναπροσαρμόσει τον ρόλο του ως επαγγελματία και οι βασικές αρχές 

που θα διέπουν το έργο του θα σχετίζονται με την επιστημονική αναζήτηση, την κριτική 

θεώρηση, την αμφισβήτηση των κυρίαρχων αντιλήψεων, την εφαρμογή νέων μεθόδων 

διδασκαλίας  καθώς και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Χωρίς την επαγγελματική 

ανάπτυξη όλα τα παραπάνω καθίστανται εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω της 

έλλειψης γνώσεων επί του θέματος. 

Για την ακρίβεια, ο εκπαιδευτικός τίθεται στο κέντρο όσον αφορά τη σπουδαιότητα 

της συμβολής του κατά τις ραγδαίες αυτές αλλαγές που βιώνει η εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές 

ουσιαστικά, πρόκειται να θεωρηθούν αποτελεσματικές μόνο εφόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα γι’ αυτό (Garet, 

Porter, Desimone, Birman, Yoon, 2001:916). 

Προκειμένου να υπάρξει λοιπόν αποτελεσματικότητα εκ μέρους των εκπαιδευτικών  

στη μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα καθίσταται αναγκαία η συνεχής 

εκπαίδευσή τους ή αλλιώς επαγγελματική τους ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας 

τους (Darling-Hammond,2000:2).   

Ένας μεγάλος αριθμός μάλιστα ερευνών έχει καταδείξει τη σπουδαιότητα της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών διότι μέσω αυτής προκύπτει και 

η ανάπτυξη της αποτελεσματικότητάς τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον (Ingvarson, Meiers &Beavis,2005· Watson,2006). 

Η αποσαφήνιση της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί ένα περίπλοκο  

εγχείρημα λόγω της ύπαρξης εκτενούς και πολυδιάστατης  βιβλιογραφίας, η οποία συχνά 

αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας και όρους όπως μάθηση, 

κατάρτιση, επιμόρφωση. Τέτοιου είδους ενέργειες στηρίζονται τις περισσότερες φορές σε 

άτυπες μορφές μάθησης, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την εμπειρία και την καθημερινή 

τριβή των εκπαιδευτικών. Οφείλουν όμως να στηρίζονται και σε τυπικές, μεθοδευμένες και 

οριζόμενες από συγκεκριμένο πλαίσιο μορφές μάθησης, οι οποίες μπορούν να προέρχονται 
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από επιμορφωτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, συνεργασίες σχολείων κ.α. ( Μπίκος,& 

Τζιφόπουλος , 2013:61). 

Γενικά, ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες και 

λειτουργίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό τους την επαγγελματική αλλά και την προσωπική 

ανάπτυξη των ατόμων που ανήκουν σε έναν επαγγελματικό κλάδο (Δασκολιά,2000:19). 

Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, συχνά η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται και με έννοιες 

όπως η άτυπη και η μη τυπική μάθηση, η περιοδική ή εναλλασσόμενη εκπαίδευση και η 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενώ όλες αποτελούν στενότερες της ευρύτερης έννοιας της 

επιμόρφωσης. 

Η Lieberman (1996:187) εντοπίζει τρία περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνει χώρα η 

επαγγελματική μάθηση. Η πρώτη περίπτωση αφορά τη μάθηση που συμβαίνει με τη βοήθεια 

της άμεσης διδασκαλίας δηλαδή της μάθησης που συμβαίνει μέσω συνεδρίων, κύκλων 

μαθημάτων καθώς και βιωματικών και συμβουλευτικών συναντήσεων. Η δεύτερη 

επιτυγχάνεται μέσα στο ίδιο το σχολείο μέσω της καθοδήγησης από συναδέλφους, της 

κριτικής από φίλους, της ποιοτικής ανασκόπησης, της αξιολόγησης της πρακτικής έρευνας, 

των προγραμμάτων αξιολόγησης, της από κοινού εργασίας με συναδέλφους και η τρίτη 

περίπτωση συναντάται εκτός του σχολείου. Ένα παράδειγμα μάθησης  των εκπαιδευτικών 

εκτός σχολείου αποτελούν τα δίκτυα μεταρρύθμισης , οι συνεργασίες μεταξύ του σχολείου και 

του πανεπιστημίου, τα κέντρα επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και τα διάφορα δίκτυα που 

ασχολούνται με ποικίλα θέματα και ανεπίσημων ομάδων. 

Πιο ειδικά και όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αυτή 

σχετίζεται με τρεις επιμέρους προσεγγίσεις. Αρχική παραδοχή για την ύπαρξη επιτυχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, που 

σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο αλλά και με τη διδακτική μεθοδολογία. Επιπλέον, η 

προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού θεωρείται εξίσου σημαντικός παράγοντας, διότι μέσω 

του προσωπικού στοχασμού ο ίδιος θα αποκτήσει αυτογνωσία και θα μάθει να ερμηνεύει τον 

κόσμο των μαθητών. Τέλος, το πλαίσιο στο οποίο ζει και εργάζεται ένας εκπαιδευτικός 

επηρεάζει τελικά και το εάν αυτός θα αναπτυχθεί επαγγελματικά. Επομένως, θα ήταν 

αποτελεσματικό να αποδίδει αυτονομία και κίνητρα στον εκπαιδευτικό έτσι ώστε οι ενέργειες 

αυτές να καταστούν επιτυχείς (Δασκολιά,2000:23-28). 

Ο Christopher Day (1999:4) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

ως εξής: 
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 «Η επαγγελματική ανάπτυξη συνιστά όλες εκείνες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες 

και τις συνειδητές και σχεδιασμένες δραστηριότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα επιδιώκουν να 

ωφελήσουν το άτομο, την ομάδα ή το σχολείο, συνεισφέροντας στην ποιοτική εκπαίδευση που 

παρέχεται μέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας είτε ατομικά είτε συλλογικά οι 

εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν, ανανεώνουν και επεκτείνουν την δέσμευσή τους, ως φορείς 

αλλαγής,  σε σχέση με τον ηθικό σκοπό της διδασκαλίας με τον οποίο αποκτούν και 

αναπτύσσουν κατά τρόπο κριτικό τη γνώση, τις ικανότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη, 

στοιχεία απαραίτητα για την σωστή επαγγελματική σκέψη, το σχεδιασμό και την πρακτική με 

τα παιδιά, τους νέους και τους συναδέλφους σε κάθε φάση της διδασκαλικής τους ζωής» ( μτφρ 

συγγραφέα). 

Οι Bell & Gilbert (1994:494), τονίζουν πως η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς την πολύπλευρη ανάπτυξή τους. Αυτό 

σημαίνει πως για να υπάρξει επιτυχής επαγγελματική ανάπτυξη είναι αναγκαίο να υπάρξει 

ταυτόχρονα και προσωπική καθώς και κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης, κάνουν σαφές το γεγονός 

πως η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελείται από δυο πλευρές. Αφενός από τη θεωρία και 

αφετέρου από την αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους που εφαρμόστηκε στην πράξη έτσι ώστε 

να επιτευχθεί τελικά ο αναστοχασμός και συνεπώς και θετικό αποτέλεσμα. 

Με άλλα λόγια, όταν αναφερόμαστε στην επαγγελματική ανάπτυξη εννοούμε μια 

διαδικασία, η οποία επιδιώκει ενεργητικότητα από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ουσιαστικά 

γίνεται μαθητής και όχι διεκπεραιωτής εντολών εκ των άνω. Βασικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχία της επαγγελματικής ανάπτυξης ή αλλιώς επιμόρφωσης είναι: “1) η φιλοσοφία της, το 

αν δηλαδή υιοθετεί τη διευρυμένη αντίληψη για τη διδασκαλία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού, 

2) το αν σχεδιάζεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και 3) το αν είναι οργανικά ενταγμένη 

στην πολιτική του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Παπαναούμ,2008:56).   

Το δικαίωμα βέβαια, προς την επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και οι ευκαιρίες που 

δίνονται πρέπει να κατανέμονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς (Hargreaves,1994:430) 

εφόσον όλοι τους έχουν επαγγελματικές ανάγκες που εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από 

προσωπική βάση. Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα, στον 

οποίο είναι ανάγκη να επενδύσει κάποιος προκειμένου να επέλθει πρόοδος στα σχολεία και η 

επένδυση αυτή τίθεται συνήθως στο πλαίσιο της θεσμικής ανάπτυξης (Hargreaves,1994:436). 

Πολλές είναι και οι αναφορές που συνδέουν την επαγγελματική ανάπτυξη με την 

έννοια της καινοτομίας κι αυτό συμβαίνει διότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των αλλαγών που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση. 
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Ο Smylie (1988:6) τονίζει τη σχέση επαγγελματικής ανάπτυξης με την εισαγωγή και 

εφαρμογή νέων ιδεών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο τρόπος για να 

επιτευχθεί αποτελεσματικά η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών όμως, είναι να 

διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα 

με τις οποίες στη συνέχεια θα οργανωθούν και οι διαδικασίες της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

  

     

  

  

2.4 ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Η σημερινή  νέα κοινωνία χαρακτηρίζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά από 

συνεχείς αλλαγές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μετα- καπιταλιστική κοινωνία η οποία, έχει 

μεν ως βασικό άξονά της την αποτελεσματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, αυτή όμως 

θα επέλθει πια όχι από το κεφάλαιο και τις φυσικές πηγές αλλά από την οικοδόμηση της γνώσης 

(Drucker,1993:7). 

Μια τέτοιου είδους κοινωνία αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία κι ως μια οικονομία 

της γνώσης , η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από την έννοια της ευκινησίας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον Gillies(2011). Για την ακρίβεια, η ευκινησία επιτρέπει σε κάθε είδους 

επαγγελματία καθώς και σε κάθε επιχείρηση να δρουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 

κάθε φορά που συναντούν κάποια αλλαγή έτσι ώστε να  είναι σε θέση τελικά ανταποκριθούν 

στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς (Gillies, 2011:2). 

Οι εκπαιδευτικοί, ως κυρίαρχος παράγοντας στην οικοδόμηση της γνώσης βιώνουν 

αυτή την ευκινησία, λόγω της μετατροπής των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όφελος για την 

αγορά και προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα βιώνουν παράλληλα και τον 

επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους και του ρόλου τους ως επαγγελματιών 

(Brantlinger&Smith,2013:4). Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών αποτελεί δηλαδή, έννοια 

μεταβλητή καθώς εξαρτάται άμεσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό  πλαίσιο (Sachs,2001:155; Troman,1996:476). 

 Πιο ειδικά, "τα τελευταία 20 χρόνια οι κυβερνήσεις ασχολούμενες με την ανάγκη 

αυξήσουν τα επίπεδα επιδόσεων και να βελτιώσουν τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία 
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έχουν παρέμβει πιο ενεργητικά προκειμένου να βελτιώσουν το σχολικό τους σύστημα."  

(Christofer Day, 1999). Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 σηματοδοτείται η έναρξη της εποχής 

του Νέου Επαγγελματισμού . Οριοθετείται η εκκίνηση της ουσιαστικής απομάκρυνσης από τις 

έννοιες της αυθεντίας και της αυτονομίας, που κυριαρχούσαν. "Συμβάλλει στην αναδόμηση 

της έννοιας του επαγγελματισμού και στην προσπάθεια επαναπροσδιορισμού, ανανέωσης και 

αντικατάστασης των γνωρισμάτων που συνθέτουν την έννοια του παλαιού επαγγελματισμού" 

(Evans,2011). 

Ο Νέος Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών προβάλλει μα σειρά χαρακτηριστικών 

με βάση τα οποία ένας εκπαιδευτικός μπορεί να θεωρηθεί πλέον επαγγελματίας. Η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών αποτελεί το σημαντικότερο μέσο αποτελεσματικής μετάβασης στα νέα 

εκπαιδευτικά δεδομένα  και συνεπώς στις επιταγές του Νέου Επαγγελματισμού (Furlong, 

2001:118). Σκοπός της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται 

άμεσα από τις αλλαγές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, είναι η οικοδόμηση μιας νέας 

γενιάς εκπαιδευτικών, με νέες μορφές γνώσης, διαφορετικές δεξιότητες και επαγγελματικές 

αξίες (Furlong et al.,2000:6). 

Πιο αναλυτικά, "...η βασική έννοια στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι η 

αναγνώρισή τους ως υψηλού κύρους επαγγελματίες αφού οι ίδιοι θα προβάλλουν: 

• Προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Σειρά επαγγελματικών ικανοτήτων 

• Επαγγελματική αυτονομία 

• Ευθύνη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

• Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής" ( ETUCE, Policy 

Paper, 2008:12). 

Επομένως, εκτός από την αυτονομία που συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, παρατηρείται μια πολύπλευρη ανάπτυξη του 

επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, αφού οι ίδιοι θα συμβάλλουν ακόμη και στην ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ο Hargreaves (2001) προσθέτει πως η εικόνα του εκπαιδευτικού σήμερα θα ήταν 

συνετό να διακρίνεται από τα ακόλουθα γνωρίσματα: 
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• Ο εκπαιδευτικός μαθαίνει να διδάσκει μεθόδους και αντικείμενα διδασκαλίας αλλά και 

να ανταπεξέρχεται στις μαθησιακές απαιτήσεις κατά τρόπο που ενδεχομένως δεν είχε 

διδαχθεί ο ίδιος. 

• Επιδιώκει τη διαρκή και δια βίου κατάρτισή του και δεν επαναπαύεται στην αρχική 

του επιμόρφωση. 

• Η συνεργασία με άλλους συναδέλφους και γονείς προσφέρει την ευκαιρία για 

απόκτηση γνώσεων και εμπειριών και δεν αντιμετωπίζεται ως σημείο τριβής και 

αντιπαλότητας. 

• Αναπτύσσει και εφαρμόζει στόχους που αποσκοπούν στη βελτίωση της διδασκαλίας 

και της μάθησης και δε στηρίζεται αποκλειστικά στο τι ξέρει ή επιθυμεί να διδάξει. 

• Ενσωματώνει την έρευνα ως στοιχείο που προάγει τη βελτίωση. 

• Αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την αντιπαράθεση και τον διάλογο ως δεδομένα που 

ενισχύουν τη συλλογικότητα. 

• Αντιμετωπίζει τους μαθητές μέσα από μια συνεργατική και ισότιμη σχέση 

(Hargreaves,2001:31 όπως αναφ. στο Φωτοπούλου,2013). 

Από την άλλη πλευρά, o νέος επαγγελματισμός η αλλιώς “οργανωτικός”  

επαγγελματισμός (organizational professionalism) παρά το γεγονός ότι διατηρεί ορισμένες 

ομοιότητες με τον παλαιό  επαγγελματισμό (occupational professionalism) παρουσιάζει 

παράλληλα και μια ξεκάθαρη μεταστροφή από τις έννοιες της συλλογικότητας, της 

συνεργασίας, της συναδελφικότητας προς τις έννοιες της γραφειοκρατίας, της τυποποίησης, 

της αξιολόγησης και γενικώς των επιδόσεων (Evetts,2011:407). Η μεταβολή αυτή από τις αξίες 

του επαγγελματισμού προς τις αξίες ενός επαγγελματισμού, που χαρακτηρίζεται περισσότερο 

από διοικητικά χαρακτηριστικά έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελέγχου των εργαζομένων 

από διοικητικούς παράγοντες και συνεπώς τη μείωση της επαγγελματικής τους αυτονομίας, 

αφού οι ίδιοι θα πρέπει να  είναι  σε θέση να προβάλλουν την ποιότητα της εργασίας του μέσω 

του αποτελέσματος. 

Επίσης, όσον αφορά τη μείωση της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, 

δε φαίνεται να συμβαίνει μόνο λόγω του ελέγχου της εργασίας τους από εξωτερικούς 

παράγοντες της αγοράς αλλά κυρίως λόγω της αύξησης της συνεργατικότητας. Όπως αναλύει 

ο Hargreaves (1994:427), η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων καθώς και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων στα πλαίσια του νέου επαγγελματισμού τους επιτρέπει να 
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διαχειρίζονται και να λύνουν  τους προβληματισμούς τους καθώς και να δημιουργούν ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο τελικά θα τους βοηθήσει να προοδεύσουν και να εξελιχθούν. 

Ο Νέος Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών επιφέρει ουσιαστικά έναν γενικό 

μετασχηματισμό στην επαγγελματική ταυτότητά τους αφού χαρακτηρίζονται πλέον όχι απλώς 

ως επαγγελματίες αλλά κι ως τεχνικοί (technicians) (Whitty,2006:11.Ball,2003:219). Στο 

σημερινό κόσμο της μετανεωτερικότητας, που χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες αλλαγές, 

συνθετότητα, εργαλειακές απαιτήσεις και καινοτομία, ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός δεν έχει 

παρά να προσαρμόσει τον ρόλο του σε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, η έννοια της καινοτομίας αποτελεί έννοια κλειδί κατά την εμφάνιση του 

Νέου επαγγελματισμού (Olson, James, Lang,1999. Whitty,2006 .Holdsworth,2010). Η 

εφαρμογή αλλαγών και  καινοτομιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά τον επαγγελματισμό τους  καθώς οι ίδιοι θα είναι σε θέση να λαμβάνουν 

αποφάσεις για την εργασία τους, να συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της εκπαιδευτικής 

θεωρίας και στην ανάπτυξη ερευνητικών πρακτικών  (Olson et al,1999:13). Επιπλέον, η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες διαδικασίες και οι  απόψεις ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι ικανοί να αναλάβουν καινοτόμες πρωτοβουλίες  στην καθημερινή τους εκπαιδευτική 

ρουτίνα, μπορούν να οδηγήσουν στην επαγγελματική τους πρόοδο. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει 

την αλλαγή της σχολικής ρουτίνας και τη δημιουργία μιας νέας εκπαιδευτικής  

πραγματικότητας, η οποία θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν ευθύνες, να 

συνεργάζονται και γενικά να είναι ανοιχτοί σε κάθε είδους προκλήσεις (Inbar,1996:67). 

Με άλλα λόγια, τον νέο επαγγελματία εκπαιδευτικό θα πρέπει  να χαρακτηρίζει ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία θα τον διαχωρίζουν παράλληλα από τον παλαιό η 

παραδοσιακό επαγγελματία. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προβάλλει είναι τα εξής: 

• υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές 

• η αποδοχή της λογοδοσίας/ αξιολόγησης 

• η ανάληψη πρωτοβουλιών για ατομική  και συλλογική βελτίωση των γνώσεων και των 

ικανοτήτων 

• η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών άλλων σχολικών μονάδων   

• η συνεργασία με του γονείς, τις επιχειρήσεις και οτιδήποτε άλλο συνθέτει μια κοινωνία 

και μπορεί να οδηγήσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε επιτυχία 

• η αποδοχή της αλλαγής και η εφαρμογή καινοτομιών (Whitty,2006:5). 
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Η κοινωνικά λοιπόν, προσδιορισμένη αυτή έννοια του επαγγελματισμού τείνει να 

απομακρύνεται από μια αντίληψη που επιδίωκε να την προβάλλει ως κάτι το στατικό και 

ιδεώδες (Evans,2008:3) και να προβάλλει  χαρακτηριστικά που συμβαδίζουν με το κοινωνικό 

πλαίσιο της σημερινής εποχής. Στην παρούσα έρευνα, ο επαγγελματισμός θα συσχετισθεί με 

την έννοια της καινοτομίας των εκπαιδευτικών και για τον λόγο αυτό θα ήταν συνετό να 

αποσαφηνιστεί αρχικά προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η μετέπειτα συσχέτιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Καινοτομία 

3.1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από δυναμικές και ταχύτατες τεχνολογικές και 

κοινωνικές αλλαγές, όπου η καινοτομία αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε πολλούς τομείς. Για 

παράδειγμα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της ιατρικής, της βιομηχανίας, της έρευνας, 

της τεχνολογίας κτλ. η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων χωρίς 

αυτό να σημαίνει πως γίνεται αυτοσκοπός αλλά το μέσο υλοποίησης των στόχων κάθε τομέα. 

η εφαρμογή μιας καινοτομίας σε έναν οικονομικό οργανισμό, θα μπορούσε να αφορά 

οποιαδήποτε διαδικασία από τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης. Δηλαδή θα μπορούσε 

να αφορά την παραγωγή, την διάθεση, την λειτουργία της επιχείρησης κτλ.   

Τα οφέλη μιας καινοτομίας, μετά την εφαρμογή της σχετίζονται κυρίως με οικονομικές 

συνέπειες. Η μείωση του κόστους σε σχέση με το αποτέλεσμα, η αύξηση της απόδοσης, της 

ανταγωνιστικότητας και του κέρδους καθώς και η ορθολογική χρήση των πόρων κρίνονται ως 

σημαντικά οφέλη της εισαγωγής καινοτομιών σε κάθε τομέα. Είναι σημαντικό βέβαια να γίνει 

ξεκάθαρο πως η κάθε είδους καινοτομία που θα εισαχθεί να μην αντιμετωπιστεί ως απλός 

νεωτερισμός αλλά ως ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της λειτουργικής και παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Η αποσαφήνιση της έννοιας της καινοτομίας έχει απασχολήσει τους ερευνητές καθώς 

και τις διάφορες βιομηχανίες και μάλιστα η εννοιοδότηση που πραγματοποιεί καθένας από 

αυτούς πρόκειται στη συνέχεια να καθορίσει τις ενέργειες που θα υιοθετηθούν η θα 

αποκλειστούν τελικά  από αυτούς (Popa,Breda, Boldea, 2010:151). 

Αρχικά, ερευνώντας την ελληνική βιβλιογραφία ο όρος καινοτομία συνδέεται με την 

έννοια της αλλαγής, η οποία σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη (2002:121) σημαίνει την 

“οριστική και πλήρη μετάβαση από μια κατάσταση (μορφή, σχήμα) σε μια άλλη”. Όσον αφορά 

τον όρο καινοτομία όμως, αυτός φαίνεται να παρουσιάζει  έναν πιο συγκεκριμενοποιημένο 

χαρακτήρα αφού ουσιαστικά αποτελεί “την ουσιώδη τροποποίηση, τη ριζική αλλαγή” 

(Μπαμπινιώτης, 2002:807) καθώς και “τον νεοτερισμό, την εφεύρεση, κάτι το νέο” 

(Γεωργοπαπαδάκος, 1998:492). Σύμφωνα με το αγγλικό λεξικό της  Οξφόρδης ο αγγλικός όρος 

καινοτομία (innovation) σχετίζεται επίσης με την έννοια της αλλαγής ως μετάβαση από μία 
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καθιερωμένη κατάσταση μέσω της εφαρμογής νέων μεθόδων και την παρουσίαση νέων ιδεών 

και προϊόντων. 

Συνεχίζοντας τη συσχέτιση μεταξύ αλλαγής και καινοτομίας, η αλλαγή μπορεί επίσης 

να περιγραφεί και ως υιοθεσία μια καινοτομίας κατά την οποία, απώτερος στόχος είναι η 

βελτίωση του αποτελέσματος διαμέσου της τροποποίησης των συμβατικών πρακτικών 

(Carlopio,1998:2). Ο ΟΟΣΑ (2005) μάλιστα κάνει λόγο για τέσσερα είδη καινοτομίας, τα 

οποία διαχωρίζονται ανάλογα με τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται και τα είδη των 

βελτιώσεων που προκύπτουν. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις καινοτομίες με βάση το 

προϊόν (product innovations), καινοτομίες με βάση τη διαδικασία (process innovations), τις 

οργανωτικές καινοτομίες (organizational innovations) και τέλος τις καινοτομίες του μάρκετιγκ 

(marketing innovations). Οι  καινοτομίες με βάση το προϊόν είναι ουσιαστικά ένα αγαθό η μια 

υπηρεσία που είτε είναι νέα είτε έχει σαφώς βελτιωθεί. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές 

βελτιώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, τα εξαρτήματα και τα υλικά, το λογισμικό του 

προϊόντος, τη φιλικότητα προς το χρήστη ή άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά 

τις καινοτομίες στο διαδικαστικό θέμα αυτές περιλαμβάνουν  μια νέα ή σημαντικά βελτιωμένη 

μέθοδο παραγωγής ή παράδοσης. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στις τεχνικές, τον 

εξοπλισμό ή / και το λογισμικό. Οι οργανωτικές καινοτομίες παρουσιάζουν μια νέα 

οργανωτική μέθοδο στις επιχειρηματικές πρακτικές, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή 

ακόμα και στις εξωτερικές σχέσεις ενώ τέλος, οι καινοτομίες του μάρκετιγκ παρουσιάζουν  

νέες μεθόδους εμπορίας που περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό ή τη 

συσκευασία του προϊόντος, την τοποθέτηση, την προώθηση ή την τιμολόγηση των προϊόντων 

(OECD,2005:16). 

Συμπερασματικά σε όλα τα παραπάνω η καινοτομία αποτελεί μια διαδικασία στην 

οποία εμπεριέχεται αναμφίβολα η έννοια της αλλαγής χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως και η 

έννοια της αλλαγής εμπεριέχει την έννοια της καινοτομίας αφού η καινοτομία έχει ως 

πλησιέστερο συνώνυμό της τον νεωτερισμό σε αντίθεση με την αλλαγή που αποτελεί απλώς 

μια μετάβαση από μια κατάσταση σε μι άλλη (Μαυροσκούφης, 2002:17). 
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3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Η εισαγωγή καθώς και η εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής διότι 

αποτελώντας η ίδια η εκπαίδευση σημαντικό κοινωνικό ίδρυμα που υπηρετεί τις κοινωνικές 

ανάγκες  δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς να συμβαδίζει με το συνεχώς μεταβαλλόμενο 

κοινωνικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό οι καινοτομίες αποτελούν μια από τις 

σημαντικότερες  προτεραιότητες  για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο 

(European Commission,2012,2017; Ceri,2010). 

Πιο ειδικά στην Ελλάδα κι όσον αφορά την εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων ίδρυσε επίσημα τον Μάρτιο του 2015 τον τομέα Έρευνας και 

Καινοτομίας (Ε&Κ), ο οποίος οργανώθηκε συμπληρωματικά ως προς τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με σκοπό, μεταξύ των άλλων, τον συντονισμό συναφών 

αρμοδιοτήτων από διάφορα υπουργεία. Στον τομέα Ε&Κ διαμορφώθηκαν πολιτικές για την 

προώθηση τριών κύριων στόχων: 

1.Τη στήριξη της Παιδείας και του Πολιτισμού με την παραγωγή νέας Γνώσης που 

προκύπτει από την Έρευνα. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν 

την όσμωση μεταξύ Έρευνας, Παιδείας και Πολιτισμού και δόθηκε έμφαση στις ανθρωπιστικές 

και κοινωνικές επιστήμες. 

2.Την επιδίωξη της αριστείας και της επιστημονικής Έρευνας υψηλής ποιότητας, έτσι 

ώστε αυτή να καταστεί πρεσβευτής για την προβολή της χώρας διεθνώς, ιδιαίτερα στις 

σημερινές συνθήκες κρίσης. 

3.Την αξιοποίηση της Καινοτομίας που προκύπτει από την επιστημονική Έρευνα ώστε 

να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της χώρας και να συντελέσει στην αντιμετώπιση της 

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και στη δημιουργία προοπτικών για την «επόμενη ημέρα». 

 Με δεδομένη λοιπόν την έμφαση που δίνεται από τους φορείς χάραξης πολιτικής και 

λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία για τον ορισμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση  

αυτή νοείται όχι απλώς ως η εφαρμογή νέων ιδεών, γνώσεων και πρακτικών αλλά κι ως η 

εφαρμογή των ήδη βελτιωμένων ιδεών γνώσεων και πρακτικών (Kostoff,2003:388). Aυτό 

συμβαίνει κυρίως για λόγους οικονομικής ανάπτυξης των χωρών οι οποίες δε επιδιώκουν 

απλώς την εφαρμογή νέων ιδεών αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικών και όσο το δυνατόν 

μικρότερου κόστους ιδεών. 
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Επιπλέον, η καινοτομία γενικά, προϋποθέτει την ύπαρξη τριών βασικών σταδίων: την 

εμφάνιση ή υιοθέτηση μιας καινοτόμου ιδέας, την εφαρμογή της και τέλος τη θεσμοθέτηση και 

το αποτέλεσμα που θα επιφέρει η εφαρμογή της ιδέας προκαλώντας ουσιαστικά κάποια αλλαγή 

( Hargreaves & Fullan,1988:197-199;Serdyukov,2017:8). 

Στην εκπαίδευση, η καινοτομία μπορεί να μεταφραστεί κι ως μια νέα παιδαγωγική 

θεωρία, μια νέα διδακτική τεχνική η ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, μια μαθησιακή διαδικασία 

καθώς και  μια νέα θεσμική δομή, τα οποία εάν εφαρμοστούν πρόκειται να επιφέρουν την 

αλλαγή κι αυτή με τη σειρά της τη βελτίωση της μάθησης από την πλευρά των μαθητών 

(Serdyukov,2017:8). Τελικά, ο πιο ξεκάθαρος και πιο αποδεκτός ορισμός της καινοτομίας είναι 

αυτός που παρουσιάστηκε στο εγχειρίδιο του Όσλο (OECD,2005:46) και αναφέρει πως 

καινοτομία είναι η εφαρμογή μιας νέας η σαφώς βελτιωμένης πρακτικής (αγαθού η προϊόντος), 

μια νέα μέθοδος μάρκετιγκ η νέα οργανωτική μέθοδος στις επιχειρησιακές πρακτικές , στον 

χώρο εργασίας και σε άλλου είδους σχέσεις. Με μερικές τροποποιήσεις, ο ορισμός αυτός θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί και στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πως όλα τα δομικά στοιχεία της 

εκπαίδευσης, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι φορείς που 

χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική θα είναι σε θέση να καινοτομούν και να εκφράζουν 

αυτού του είδους την ενέργεια με την παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ένα 

νέο αναλυτικό πρόγραμμα, νέα εγχειρίδια και εκπαιδευτικές πηγές. 

Επιπλέον, η καινοτομία θα εκφράζεται και με νέες διαδικασίες για την παροχή των 

υπηρεσιών τους, όπως η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατά 

την ηλεκτρονική μάθηση καθώς και για την επικοινωνία με  μαθητές και γονείς και τέλος, οι 

νέες τεχνικές μάρκετιγκ θα συντελέσουν στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης με τον 

ίδιο τρόπο που θα συντελούσαν και σε μια επιχείρηση (OECD,2016:15). Προσεγγίζοντας 

μάλιστα την έννοια της καινοτομίας από την πλευρά της τεχνολογίας, γίνεται σαφές πως 

πρόκειται για μια διαδικασία που δεν προϋποθέτει απλώς την ύπαρξη δημιουργικότητας στον 

σχεδιασμό των εργαλείων ούτε όμως και την ύπαρξη μονάχα μιας οργανωμένης θεωρίας. 

Πρόκειται για μια ενεργητική διαδικασία, η οποία-όπως είναι λογικό- επηρεάζει το αποτέλεσμα 

της εργασίας καθώς και τους εργαζόμενους , οι οποίοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν 

συγκεκριμένες ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον εργασίας 

(Seeman,2006:5). 

Τέτοιου είδους ικανότητες για να θεωρηθεί ένας επαγγελματίας καινοτόμος μπορούν 

να χωριστούν σε τρεις  κατηγορίες: τεχνικές ικανότητες, που σχετίζονται με τη γνώση του “τι” 

και του “πως” να ακολουθήσουν μια καινοτομία, ικανότητες στη σκέψη και τη δημιουργικότητα, 

που σημαίνει παρουσία κριτικής σκέψης και φαντασίας και τέλος ικανότητες συμπεριφοράς και 
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κοινωνικές ικανότητες , οι οποίες σχετίζονται με την επιμονή, την επιμέλεια, την αυτοεκτίμηση, 

την επικοινωνία και τη συνεργασία(Avvisati,Jacotin,Vincent-Lancrin, 2013:224). 

Συχνά ο διάλογος που αναφέρεται στις εκπαιδευτικές καινοτομίες κάνει λόγο κυρίως 

για ενέργειες των εκπαιδευτικών, που σχετίζονται με τη χρήση ΤΠΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

επηρεάζουν όπως είναι λογικό και τις διαδικασίες της μάθησης. Η παρανόηση στην προκειμένη 

περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι η χρήση τεχνολογικών μέσων αυτών καθ’ αυτών δε 

συνιστά απαραίτητα και εφαρμογή καινοτομίας. Η χρήση τεχνολογικών μέσων μπορεί να 

θεωρηθεί πως συνιστά εκπαιδευτική καινοτομία μονό εάν ξεφεύγει από την προσκόλληση στις 

παραδοσιακές πρακτικές και παρουσιάζει πιο ανοιχτές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που 

ενθαρρύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση (Sharples et al. 2015). 

Επομένως, θα ήταν πιο ξεκάθαρο οι εκπαιδευτικές καινοτομίες να χωριστούν σε δυο 

άξονες: στις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς και στις καινοτόμες χρήσεις 

εκπαιδευτικών ή τεχνολογικών μέσων (Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015:124). Ως  

καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις νοούνται οι μαθητοκεντρικές διδασκαλίες, η 

διερευνητική μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η δημιουργικότητα,  η 

σύνδεση του σχολείου με το σπίτι και την κοινωνία κ.α. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων 

ενθαρρύνουν τέτοιου είδους καινοτόμες προσεγγίσεις και συνεπώς τη βελτίωση της μάθησης. 

Ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ως γενικός γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης το 

2013 αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές καινοτομίες, οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο σε 

τέσσερις βασικές αρχές: α) “στον ατομισμό,  και ειδικότερα στην εξατομικευμένη διδασκαλία 

και στην αυτόνομη διαχείριση της μάθησης για κάθε άτομο, β) στη δημοκρατία, που 

εξασφαλίζει την πρόσβαση στη γνώση χωρίς αποκλεισμούς, γ) στον παιδοκεντρισμό, που 

προάγει τη διαμόρφωση της μάθησης γύρω από τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά του μαθητή και δ) στον εμπειρισμό, δηλαδή τη σύνδεση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με την καθημερινότητα και με πραγματικές καταστάσεις και την προώθηση της 

βιωματικής , συνεργατικής και διαδραστικής μάθησης” (Ανθοπούλου,2013:26). 

Κατά την αναφορά βέβαια στις εκπαιδευτικές καινοτομίες, προτιμότερο θα ήταν να 

πραγματοποιηθεί ένας σαφής διαχωρισμός των επιπέδων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη 

πολυδιάστατη έννοια. Πρόκειται επίσης για μια διαδικασία, η οποία επηρεάζει όλο το 

πολυσύνθετο σύστημα του σχολείου και κυρίως τη τάξη και τον εκπαιδευτικό που σχετίζονται 

περισσότερο με την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν, τουλάχιστον τρία επίπεδα που 

αφορούν την εφαρμογή καινοτομιών και σχετίζονται αρχικά με τη χρήση νέων η 
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τροποποιημένων υλικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα νέα αυτά υλικά δεν είναι 

απαραίτητο να αποτελούν μόνο απτά υλικά άλλα μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιες και οι  νέες 

εκπαιδευτικές πηγές όπως μέσα και προδιαγραφές αλλαγής που σχετίζονται με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Τέλος, η πιθανή χρήση νέων διδακτικών μεθοδολογιών, όπως για παράδειγμα, 

νέων παιδαγωγικών μεθόδων ή συνεργασιών με τους μαθητές καθώς και η αλλαγή των 

παιδαγωγικών αρχών σε συνδυασμό διευκολύνουν τέτοιου είδους καινοτόμες ενέργειες 

(Fullan,2001; Hargreaves,2003:29).   

 Όλα τα παραπάνω, στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτούν την προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών και του ρόλου τους στα νέα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. Σημεία 

κλειδιά για την επίτευξη αυτής της προσαρμογής αποτελεί η μεθοδολογική ευελιξία και η 

ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου. Η πρώτη επιβάλλει στον εκπαιδευτικό να παρουσιάζει το 

επαγγελματικό του προφίλ μέσα από την εφαρμογή διεπιστημονικών μεθόδων μάθησης, της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας καθώς επίσης και της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης η 

αλλιώς ελεύθερης εργασίας,  που επιτρέπει στον μαθητή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με 

τη διαδικασία της μάθησης του. Η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών 

μπορεί να μεταφραστεί ως η συμμετοχή των τελευταίων και σε δραστηριότητες που ξεφεύγουν 

από τα πλαίσια της σχολικής μονάδας με αποτέλεσμα να ενδυναμώνονται οι σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών (Πυργιωτάκης, Χανιωτάκης, Θωίδης,2002:118). 

 

3.3 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Οι αρχικές αντιλήψεις που προϋπάρχουν στο μυαλό ενός ανθρώπου για οποιοδήποτε  

ζήτημα που αφορά τη ζωή του καθορίζουν τις ενέργειές του και μάλιστα είναι και αρκετά 

δύσκολο να αλλάξουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εδραιωμένες αρχικές νοητικές 

αναπαραστάσεις που διαθέτουν οι μαθητές για ένα συγκεκριμένο θέμα όπως για παράδειγμα 

για το φαινόμενο της εναλλαγής ημέρας  και νύχτας. Ο εκπαιδευτικός στην προκειμένη 

περίπτωση προσπαθεί  να προσεγγίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο αποσπώντας πρώτα 

πληροφορίες για τις απόψεις των μαθητών επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα έτσι ώστε στη 

συνέχεια να τις τροποποιήσει και τελικά να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό, εξίσου σημαντική κρίνεται η εξέταση των απόψεών 

του, οι οποίες επηρεάζουν κατ’ επέκταση και τις απόψεις που θα διαμορφωθούν στη συνέχεια 

και στους ίδιους τους μαθητές (Blackledge& Hunt, 2000). 
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Οι ποικίλες φρονήσεις  των εκπαιδευτικών, οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από 

τις εμπειρίες, την εκπαίδευση καθώς και από χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο 

και η επιμόρφωση (Λάμνιας,2002; Πολίτης, Ρούσσος, Τσαούσης, Καραμάνης, 2000), 

επηρεάζουν και την εφαρμογή καινοτομιών στην μαθησιακή διαδικασία (Bullock,2004:214; 

Fullan & Hargreaves,1991:117). Κρίνεται επομένως, ιδιαιτέρως αναγκαία η διερεύνηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτομιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία διότι χωρίς να γίνουν ξεκάθαρες οι πεποιθήσεις τους θα ήταν δύσκολο 

να επέλθει η βελτίωση. 

Είναι φανερό , πως η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα που σχετίζονται είτε με το άτομο είτε με την κοινωνία είτε ε την οικονομία. 

Προσπαθώντας βέβαια να προσεγγιστεί και με έναν διαφορετικό τρόπο η αλλαγή, 

συμπεραίνεται πως “οι απόπειρες οριοθέτησης της αλλαγής, έχουν οδηγήσει από τη μία πλευρά, 

σε συσχετισμούς με όρους και εγχειρήματα όπως, καινοτομία, ανάπτυξη, πρόοδος, ανανέωση, 

αναμόρφωση κι από την άλλη με αρνητικά αποτελέσματα όπως καθυστέρηση, αναστάτωση 

και οπισθοδρόμηση” (Ιορδανίδης, 2006:90). 

Όσον αφορά τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να μην είναι τόσο δεκτικοί 

στις αλλαγές είναι η ευκολία που πηγάζει από την καθημερινή ρουτίνα, η ελλιπής επιμόρφωση, 

καθώς και η ψευδαίσθηση επαγγελματισμού, που απορρέει από όλα τα παραπάνω (Μανέσης, 

Κατσαούνος, Τσερεγκούνη,2006:103-104). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποφεύγουν να εμπλακούν σε διαδικασίες 

εφαρμογής καινοτομιών εξαιτίας έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και του 

υπερβολικού φόρτου εργασίας που επιβάλλει ήδη το αναλυτικό πρόγραμμα, χωρίς να αφήνει 

περιθώρια ενασχόλησης με καινοτόμες δραστηριότητες (Οικονόμου,2012:82-83). 

Ο Paul Morris (1985:8-10) κάνει επίσης αναφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους λόγους που αυτοί διστάζουν να εμπλακούν σε καινοτόμα προγράμματα 

καταγράφοντας πως αυτοί αγχώνονται με την ποσότητα της ύλης που καλούνται να καλύψουν 

μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα  και αυτό έχει ως συνέπεια να φοβούνται και την κριτική 

που θα τους ασκηθεί είτε από τους μαθητές τους εάν δεν καλύψουν την ύλη αυτή και δεν τους 

προετοιμάσουν για τις εξετάσεις είτε από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Εκτός από το άγχος και την έλλειψη χρόνου όμως, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

ακόμη μια δυσκολία ως προς την εφαρμογή καινοτομιών. Η επιφύλαξή τους αυτή πηγάζει από 

το γεγονός πως οι καινοτομίες αυτές επιβάλλονται μεν από συντελεστές και παράγοντες της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται όμως εκτός της σχολικής μονάδας, όπως για 
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παράδειγμα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι σχολικοί σύμβουλοι, το παιδαγωγικό ινστιτούτο 

και η πολιτεία (Ιορδανίδης,2006:90). Αυτό θα μπορούσε να καταλάβει κανείς πως δημιουργεί 

προβλήματα στην εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών διότι, όπως είναι λογικό, δε λαμβάνει 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το προφίλ του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος αποτελεί κατεξοχήν 

έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας και της σχολικής 

μονάδας. 

Ορισμένες φορές η καινοτομία στην εκπαίδευση συναντάται και ως εφαρμογή 

τεχνολογικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία και η εμπλοκή σε τέτοιου είδους καινοτομίες 

επηρεάζεται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς από διάφορους παράγοντες. Ορισμένοι από τους 

παράγοντες αυτούς είναι η προηγούμενη εμπειρία που σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί που 

βρίσκονται χρόνια στο επάγγελμα χρησιμοποιούν για παράδειγμα τον υπολογιστή στο μάθημα 

των μαθηματικών  ως αριθμομηχανή . Τα προσωπικά ενδιαφέροντα αποτελούν άλλον έναν 

παράγοντα ο οποίος επηρεάζει θετικά η αρνητικά σε τέτοιου είδους καινοτομίες (Jones & Carr, 

1992: 235). Τα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται να παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο καθώς όσα 

περισσότερα διαθέτει ένας εκπαιδευτικός , τόσο πιο απρόθυμος δείχνει να είναι απέναντι στην 

αλλαγή των πρακτικών του ( Hinde,2004: 9). 

Πολύ σημαντικό ρόλο ως προς την εφαρμογή των καινοτομιών από τους 

εκπαιδευτικούς  φαίνεται από μελέτες να παίζουν και οι εξής παράγοντες: το σχετικό 

πλεονέκτημα, η συμβατότητα με τις ήδη υπάρχουσες αρχές, πολυπλοκότητα, τα εμφανή 

αποτελέσματα καθώς και η πιλοτική εφαρμογή τους (Rogers,1995:212-244). Με άλλα λόγια, 

οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι δεκτικοί ως προς μια καινοτομία μόνο εάν η καινοτομία 

αυτή παρουσιάζει ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι άλλων παλαιότερων και τα πλεονεκτήματα 

αυτά μεταφράζονται τις περισσότερες φορές σε οικονομικά οφέλη ή σε κοινωνικά όπως για 

παράδειγμα την βελτίωση του κύρους των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η συμβατότητα με τις ήδη 

υπάρχουσες αξίες  συμβάλλει εξίσου στη θετική στάση των εκπαιδευτικών διότι ακολουθώντας 

τις ήδη τις κοινωνικοπολιτισμικές αξίες και πεποιθήσεις καθώς και τις ήδη γνωστές νέες ιδέες 

οι ίδιοι διευκολύνονται να συνδέσουν τις καινοτομίες με την καθημερινή τους ζωή. Η ευκολία 

ως προς την εφαρμογή καινοτομιών είναι επίσης πολύ σημαντική σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

εμφανών αποτελεσμάτων καθώς και με την ευκαιρία ύπαρξης μιας πιλοτικής τους εφαρμογής 

πριν την επίσημη έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αποτυχίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Επαγγελματισμός και καινοτομία 

4.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία για την έννοια του επαγγελματισμού γενικά αλλά 

και στην εκπαίδευση διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας πληθώρας ερευνών που αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη έννοια (Freidson,2001; Whitty,2006; Hargreaves,2000; 

Wardoyo,Herdiani&Sulikah,2017; Evetts,2003). Πολλές είναι και οι προσπάθειες συσχέτισης 

της έννοιας του επαγγελματισμού με άλλους όρους, όπως για παράδειγμα επαγγελματισμός και 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού (Sachs,2001), επαγγελματισμός και εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

(Creasy,2015), επαγγελματισμός και  επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

(Fullan,2005;Cansoy & Parlar,2017) καθώς και επαγγελματισμός με βάση τη σημερινή 

μεταβαλλόμενη κοινωνία η αλλιώς με βάση την οικονομία της γνώσης, έννοια που συναντάται 

ως νέος επαγγελματισμός (Furlong et al,2000; Evetts,2011; Hargreaves,1994; Malm,2009). 

Από την άλλη πλευρά, ελάχιστες είναι οι έρευνες και οι αναφορές που έχουν ασχοληθεί 

με την έννοια του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της εφαρμογής των 

καινοτομιών (Parlar&Cansoy,2017; Olson, Edwyn&Manfred,1998; Cumming & Owen,2001). 

Πιο συγκεκριμένα, οι αναφορές αυτές υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της εφαρμογής  

καινοτομιών στην εκπαίδευση αφού κατά συνέπεια τέτοιες ενέργειες οδηγούν προς την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Olson et al.,1998:12) ή αλλιώς προς την 

επαγγελματοποίησή τους (professionalization). 

Γενικά, οι προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης, θέτουν στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος τον εκπαιδευτικό διότι αυτός είναι που θα επιφορτιστεί να 

υλοποιήσει και να εφαρμόσει στην τάξη νέες μεθόδους διδασκαλίας και γενικώς καινοτομίες. 

Η ανάληψη όμως τέτοιων πρωτοβουλιών και απαιτήσεων πρόκειται να επιτύχουν κατά κύριο 

λόγο εάν οι εκπαιδευτικοί κατέχουν υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες και 

προσόντα (Garet et al.,2001). 

 Η εστιασμένη αυτή προσέγγιση του επαγγελματισμού σε σχέση με την εφαρμογή 

καινοτομιών, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής της επαγγελματικής ταυτότητας του 

εκπαιδευτικού, οποίος για να είναι σε θέση να χαρακτηριστεί σύγχρονος επαγγελματίας θα 

πρέπει εκτός των άλλων να είναι ανοιχτός στις αλλαγές καθώς και να εφαρμόζει και να προωθεί 
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τις καινοτομίες στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα (Whitty,2006:5).Λαμβάνοντας 

υπόψη προγενέστερες έρευνες σχετικές με το θέμα γίνεται φανερή μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ καινοτόμων συμπεριφορών των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους 

συμπεριφοράς. 

Για την ακρίβεια, οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να παρουσιάζουν μια σειρά 

τόσο προσωπικών όσο και επαγγελματικών προσόντων όπως, αλτρουισμό, δημιουργικότητα 

και πάθος, γνώσεις που σχετίζονται με τις καινοτομίες, την παιδαγωγική  και την 

επαγγελματική ανάπτυξη, αξίες όπως η ολοκληρωτική δέσμευση σε όσους διδάσκουν  , 

επιθυμία να διαδώσουν τις γνώσεις τους καθώς και μια ακόρεστη επιθυμία να δοκιμάζουν 

καινούρια πράγματα και να προσαρμόζουν τους εαυτούς τους στις νέες απαιτήσεις και αλλαγές 

(Cumming&Owen,2001:4). 

Οι νέες αυτές απαιτήσεις και αλλαγές στην κοινωνική και εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, επιβάλλουν στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κατά κύριο λόγο με 

συνεργατικό τρόπο μεταξύ τους και αυτό αποτελεί κατά συνέπεια και ίδιον του 

επαγγελματισμού τους (Hargreaves,1994:427;΄Hargreaves&O’Connor:2018:3). Συνδέοντας 

λοιπόν, τη συνεργατικότητα ως χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού με την καινοτομία ο 

Uzcurt (2010 όπως αναφ. στο Parlar&Cansoy,2017:3) ξεκαθαρίζει πως οι καινοτόμοι 

εκπαιδευτικοί επιζητούν τέτοιου είδους συνεργασίες με συναδέλφους διότι διευκολύνονται 

στην επικείμενη επίλυση προβλημάτων. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης, και η έρευνα των Parlar &Cansoy(2017:7), η οποία είχε 

ως στόχο να εξετάσει την πιθανότητα σχέσης  ανάμεσα στα ατομικά γνωρίσματα που μπορούν 

να χαρακτηρίσουν έναν εκπαιδευτικό καινοτόμο και στον επαγγελματισμό του. Η 

συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε μια θετική συσχέτιση της καινοτομίας των εκπαιδευτικών με 

τον επαγγελματισμό τους όσον αφορά όμως συγκεκριμένες διαστάσεις, που σχετίζονται με την 

προσδοκία νέων εμπειριών, ιδεών και πρακτικών καθώς και με την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

δύο καίρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια της καινοτομίας. 

Με γνώμονα λοιπόν όλα τα παραπάνω είναι δυνατό να γίνει η διατύπωση των 

υποθέσεων και της συγκεκριμένης έρευνας , η οποία έχει ως σκοπό της να διερευνήσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το εάν θεωρούν τους εαυτούς τους 

καινοτόμους και επαγγελματίες και στη συνέχεια να συσχετιστούν οι διαστάσεις της  

καινοτομίας τους με τις ανάλογες διαστάσεις του επαγγελματισμού τους. Κάνοντας μια αρχική 

υπόθεση των αποτελεσμάτων με βάση τις προγενέστερες μελέτες πάνω στο θέμα είναι πως οι 

καινοτόμοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν επίσης ένα ισχυρό προφίλ ενός 
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ικανού και αποτελεσματικού επαγγελματία.    Ένας επαγγελματίας εκπαιδευτικός, οποίος 

καλείται να εργαστεί σε ένα τόσο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα ήταν 

αναποτελεσματικό να παραμένει προσκολλημένος στις ιδέες και τις πρακτικές που ίσως 

εφάρμοζε η διδάχθηκε για να εφαρμόσει στο μέλλον. Αντιθέτως είναι συνετό να προσαρμόσει 

η να εφεύρει νέες πρακτικές και μεθόδους προκειμένου να συμβαδίσει με τις εκάστοτε 

συνθήκες κι ως συνέπεια να καταστεί και αποτελεσματικός. Η εισαγωγή και η εφαρμογή 

καινοτομιών στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα κρίνεται, σε αυτή την περίπτωση, 

ιδιαίτερα χρήσιμη κυρίως γιατί μέσω της όλης διαδικασίας ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται 

μεταξύ άλλων να αναλάβει πρωτοβουλίες, να ερευνήσει και να συνεργαστεί με συναδέλφους 

και γονείς χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον επαγγελματισμό τους και μάλιστα τον 

επαγγελματισμό που προτάσσει το Νέο Μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

5.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται αναμφίβολα από ραγδαίες 

αλλαγές, οι οποίες φαίνονται να συμβαίνουν κυρίως στους τομείς της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της οικονομίας, οι οποίοι επηρεάζουν κατά συνέπεια και τομείς που 

συνδέονται στενότερα με την ανθρώπινη ζωή και δεν είναι άλλοι από την εκπαίδευση και την 

υγεία. Εστιάζοντας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι αλλαγές που την επηρεάζουν 

προβάλλουν μια επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της  αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, 

η ομαλή ένταξη των μαθητών στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία  προϋποθέτει ένα σχολείο 

ελκυστικό, που θα διασφαλίζει τόσο σε μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς ένα κλίμα 

ευχαρίστησης και δημιουργικότητας ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να εφοδιάζει τους 

μαθητές με μηχανισμούς επίλυσης ποικίλων προβλημάτων ( Ανδρέου,2001:20). 

Η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του σχολείου αφού  κυρίαρχος σκοπός 

της είναι να βοηθήσει το σχολείο να πετύχει τους στόχους του και να αντικαταστήσει τα 

παρωχημένα προγράμματα και πρακτικές με νέα πιο αποτελεσματικά, αλλάζοντας πρωταρχικά 

τις μεθόδους και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (Leach,1994:135). Οι διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτομιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική ενέργεια έτσι ώστε να καταστεί 

τελικά μια καινοτομία αποτελεσματική. Αυτό συμβαίνει διότι ανεξάρτητα από την φαινομενική 

ποιότητα και ποσότητα μιας καινοτομίας η πραγματική επιτυχία της έγκειται στον τρόπο που 

αυτή θα συλληφθεί από τους εκπαιδευτικούς και εάν οι αντιλήψεις αυτές  θα συμβαδίσουν 

τελικά με τον εκάστοτε σκοπό της κάθε καινοτομίας ( Handal,Cavanagh,Wood & 

Petcoz,2011:345).       

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παραδοχές  σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 

αρχικά η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια της καινοτομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να διερευνηθούν οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για ενέργειες που νοούνται από τους ίδιους αλλά και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ως νέες και 

καινοτόμες. Με τον τρόπο αυτό πρόκειται ουσιαστικά να προκύψει ο βαθμός ΄΄καινοτομίας΄΄ 

των εκπαιδευτικών, ο οποίος οριοθετείται ως προς το πόσο εύκολα και σε πόσο χρονικό 
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διάστημα ένας εκπαιδευτικός πρόκειται να δεχθεί, να υιοθετήσει και τελικά να εφαρμόσει μια 

καινοτόμα ιδέα η πρακτική από τη στιγμή που θα του γίνει γνωστή. Η διερεύνηση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση και την υλοποίηση καινοτομιών στην εκπαίδευση 

αποτελεί ιδιαιτέρως χρήσιμο εγχείρημα διότι η αποτελεσματικότητα τελικά τέτοιων 

καινοτόμων ενεργειών βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη στάση που αυτοί θα προβάλλουν.   

Εδώ βασίζεται και η διατύπωση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος της εργασίας το οποίο 

διατυπώνεται ως εξής: 

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 

εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών στη σχολική μονάδα από τους ίδιους; 

Παράλληλα με τον βαθμό καινοτομίας των εκπαιδευτικών, σκοπός της έρευνας είναι 

επίσης και η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την έννοια του επαγγελματισμού 

τους. Με άλλα λόγια, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το γεγονός του να “είναι” 

και να “φέρεται” κάποιος ως επαγγελματίας. Σύμφωνα με τον Day (2003:32), η πολυπλοκότητα 

του διδακτικού έργου επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να κατέχουν δεξιότητες υψηλού 

επιπέδου και γενικότερα να επιδεικνύουν συμπεριφορές που θα τους χαρακτηρίζουν ως 

επαγγελματίες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και εύστοχα στις πολυάριθμες 

απαιτήσεις ενός σύνθετου και μεταλλασσόμενου περιβάλλοντος , όπως αυτό έχει δημιουργηθεί 

και τείνει να εξελιχθεί κατά τον 21ο αιώνα. Προκειμένου όμως, οι εκπαιδευτικοί να 

προβάλλουν μια σειρά από αποτελεσματικές επαγγελματικές συμπεριφορές, οι οποίες θα τους 

επιτρέπουν στο τέλος να βελτιώσουν τόσο τις προσωπικές τους πρακτικές όσο και τις 

πρακτικές μάθησης, κρίνεται απαραίτητη να γίνει η αρχή της έρευνας από τη βάση. Με άλλα 

λόγια, η διερεύνηση των απόψεων και των νοηματοδοτήσεων των εκπαιδευτικών για την 

έννοια του επαγγελματισμού αποτελεί σημαντική ενέργεια και ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη 

έννοια, η οποία ορίζεται κατά κύριο λόγο από τις αντιλήψεις, τις αυτο- αξιολογήσεις και τις 

αξίες που παρουσιάζει ο καθένας (Evans,2011:856). Συνεπώς και με βάση όλα τα παραπάνω 

διαμορφώνεται και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας το οποίο διατυπώνεται ως 

εξής: 

• Ποιες οι απόψεις/αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον 

προσδιορισμό της έννοιας του επαγγελματισμού τους; 

Τελικά, έπειτα από την ανάλυση των δεδομένων των παραπάνω μετρήσεων σκοπός 

της παρούσας μελέτης κρίνεται η διερεύνηση ύπαρξης σχέσης- όχι απαραίτητα αιτιώδους 

σχέσης- μεταξύ των δύο μεταβλητών, του βαθμού καινοτομίας δηλαδή των εκπαιδευτικών με 
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αυτόν του επαγγελματισμού τους. Τα σχολεία αποτελούν ιδρύματα, στα οποία υιοθετούνται 

και μπαίνουν σε εφαρμογή ιδιαιτέρως γρήγορα  οι καινοτομίες. Επιπλέον, είναι σαφές το 

γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί  κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στην εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών και γενικών εκπαιδευτικών αλλαγών (Fullan,2015:43). Προκειμένου λοιπόν, οι 

εκπαιδευτικοί να εκπληρώσουν με αποτελεσματικότητα αυτόν τους τον ρόλο, κρίνεται 

απαραίτητο να επιδείξουν επαγγελματικό χαρακτήρα και επαγγελματική συμπεριφορά, όπως 

για παράδειγμα να είναι καινοτόμοι, δημιουργικοί, αποτελεσματικοί και γενικά να είναι σε 

θέση να διαχειρίζονται τις αλλαγές (Cumming & Owen,2001). Απώτερος σκοπός της μελέτης 

είναι μέσω αυτής τις συσχέτισης των εννοιών της καινοτομίας και του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών να δοθεί εκ των υστέρων η κατάλληλη προσοχή  κυρίως από τους φορείς 

χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθώς και στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες γεγονός που συνεπάγεται την παραδοχή ότι είναι 

πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν καθώς και ότι είναι 

πολλαπλές οι λύσεις που μπορούν να δώσουν σε αυτά τα προβλήματα δρώντας με δημιουργικό 

και κριτικό τρόπο. Συνεπώς, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώνεται ως εξής: 

• Ποια η σχέση της έννοιας της καινοτομίας των εκπαιδευτικών με αυτή του 

επαγγελματισμού τους; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο Μέθοδος της έρευνας 

 

6.1 ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Αρχικά, και πριν ακόμα αναλυθούν οι μέθοδοι και η μεθοδολογία της έρευνας κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική η διάκριση μεταξύ των όρων μέθοδος και μεθοδολογία, οι έννοιες των 

οποίων τις περισσότερες φορές συγχέονται. Ο όρος μέθοδος αναφέρεται στο «… φάσμα των 

προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να 

συλλεγούν δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, 

εξήγησης και πρόβλεψης». Πρόκειται με άλλα λόγια, για τις τεχνικές και τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται στην πορεία συλλογής των δεδομένων. Η μεθοδολογία στη συνέχεια, 

εκμεταλλεύεται τις μεθόδους με σκοπό να τις αναλύσει, να τις περιγράψει και τελικά να 

βοηθήσει να κατανοηθεί η ίδια της η πορεία (Cohen, Manion & Morrison, 2008:75) . 

Γενικός σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την ύπαρξη πιθανής σχέσης ανάμεσα σε 

δύο έννοιες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Η υπό εξέταση σχέση αφορούσε πιο συγκεκριμένα την έννοια της 

καινοτομίας με αυτή της έννοιας του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Πιο ειδικά όμως 

και προτού να μελετηθεί η σχέση των δύο εννοιών κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την κάθε έννοια ξεχωριστά. Οι αντιλήψεις αυτές των 

εκπαιδευτικών ως προς την καινοτομία επρόκειτο τελικά να καταδείξουν τον βαθμό 

καινοτομίας που ο καθένας  από αυτούς παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με τον ίδιο τρόπο, επιδιώχθηκε στη συνέχεια να μελετηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την έννοια του επαγγελματισμού τους, οι οποίες τελικά θα επέτρεπαν να 

δοθεί μια εικόνα για τον βαθμό, που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν συμπεριφορές 

επαγγελματικού χαρακτήρα. 

Με βάση λοιπόν, τον γενικότερο σκοπό καθώς και τους επιμέρους στόχους της έρευνας 

κρίθηκε ως αποτελεσματικότερη η χρήση ποσοτικής μεθοδολογίας μέσω δειγματοληπτικής 

έρευνας, αφού συλλέχθηκαν ουσιαστικά δεδομένα μέσω αυτό συμπληρούμενων 

ερωτηματολογίων, ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους ερωτώμενους (self-report 

responses/questionnaires)(Field & Hole, 2010:44),τα οποία περιείχαν κλειστού τύπου 
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ερωτήσεις και ήταν διαβαθμισμένα με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα του Likert. Η ποσοτική 

μέθοδος επέτρεψε στην έρευνα να μελετήσει με σταθερό και άκαμπτο τρόπο τις επιμέρους 

μεταβλητές προσδιορίζοντας την κάθε μια με βάση συγκεκριμένους δείκτες, οι οποίοι 

στάθηκαν αναγκαίοι στην μετέπειτα συσχέτισή τους. Η ποσοτική μέθοδος επιλέχθηκε εκτός 

των άλλων διότι μια τέτοιου είδους έρευνα έχει ως σκοπό της να εξετάσει τις υποθέσεις και τη 

θεωρία της εκάστοτε έρευνας, όπως ακριβώς και στην παρούσα έρευνα (Hawa & Raman, 

2001:120) και εν αντιθέσει με το ποιοτικό-ερμηνευτικό παράδειγμα μια ποσοτική μεθοδολογία 

στην έρευνα επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό 

περιπτώσεων. Στην τελική πορεία της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσης και έρευνα 

συσχέτισης προκειμένου να καταδειχθεί η πιθανή ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

του βαθμού καινοτομίας δηλαδή με αυτόν του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. “Ως 

μέθοδος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις μελέτες που εξερευνούν πεδία, τα οποία έχουν ερευνηθεί 

λίγο ή και καθόλου. Συχνά είναι μια βολιδοσκόπηση, που στοχεύει στο να επαληθεύσει τα 

προαισθήματα που έχει ένας ερευνητής σχετικά με μια υποτιθέμενη σχέση ανάμεσα σε 

χαρακτηριστικά ή μεταβλητές ( Cohen, Manion & Morrison,2008). 

 

 

 

6.2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

Το κοινό της έρευνας αποτέλεσαν εκατόν οκτώ (108) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται κατά κύριο λόγο σε δημοτικά σχολεία της πόλης της 

Φλώρινας καθώς και σε σχολεία γύρω από την πόλη της Φλώρινας. Η επιλογή των ατόμων 

πραγματοποιήθηκε με τρόπο “βολικό” ή , όπως μερικές φορές ονομάζεται συμπτωματικό ή 

ευκαιριακό. Αυτό σημαίνει πως η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση την ευκολία 

προσβασιμότητας σε αυτούς καθώς ακόμη και η τυχαία δειγματοληψία θα ήταν δύσκολο να 

συμβεί εξαιτίας του μεγάλου αριθμού του πληθυσμού τους αλλά  και την αμφίβολη ύπαρξη 

οργανωμένων καταλόγων με τα ονόματά τους σε κάθε σχολείο για την επιλογή τους. Τέλος, η 

συγκεκριμένη ομάδα των εκπαιδευτικών είναι αντιπροσωπευτική μόνο του εαυτού της και 

κάθε είδους γενίκευση με τον ευρύτερο πληθυσμό κρίνεται κάθε άλλο παρά σκόπιμη. 

Επιπλέον, όσον αφορά την επιλογή συγκεκριμένης στρατηγικής δειγματοληψίας είναι 

αναγκαίο να αναφερθεί πως αποτέλεσε ενέργεια, η οποία έλαβε υπόψη τον σκοπό της έρευνας, 
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το χρονοδιάγραμμα και τους περιορισμούς που υπάρχουν, τις μεθόδους συλλογής δεδομένων 

καθώς και τη μεθοδολογία της ερευνητικής μελέτης γενικότερα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται λεπτομερώς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος: 

 

Πίνακας 1. Συχνότητες και ποσοστά των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=108) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ν % 

Φύλο Γυναίκα 

 

Άνδρας 

71 

37 

65,74% 

34,26% 

Ηλικία 22-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56 και άνω 

2 

10 

25 

62 

9 

1,85% 

9,26% 

23,15% 

57,41% 

8,33% 

Πτυχίο Παιδαγωγική Ακαδημία 

*Π.Τ.Δ.Ε. 

53 

55 

49,07% 

50,93% 

Επιπλέον σπουδές Τίποτα 

Διδασκαλείο 

76 

8 

70,37% 

7,41% 
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Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

 

21 

3 

 

19,44% 

2,78% 

Χρόνος υπηρεσίας 1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 και άνω 

7 

10 

13 

27 

31 

20 

 

6,48% 

9,26% 

12,04% 

25,0% 

28,70% 

18,52% 

*Ειδικότητα ΠΕ 70 108 100% 

Εργασιακό καθεστώς Αναπληρωτής 

Μόνιμος 

15 

93 

13,89% 

86,11% 

Έδρα σχολείου Αγροτική 

Ημιαστική 

Αστική 

32 

24 

52 

29,63% 

22,22% 

48,15% 

 

 

*Π.Τ.Δ.Ε= Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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Ειδικότητα= ανοιχτού τύπου ερώτημα  

ΠΕ 70=  Πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων  

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, που συμμετείχε εθελοντικά 

στην έρευνα κωδικοποιήθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί στη συνέχεια η ανάλυση 

των δεδομένων. Για την ακρίβεια, οι γυναίκες έλαβαν τον κωδικό ένα (1) ενώ οι άνδρες 

τον κωδικό δύο (2), οι κατηγορίες της ηλικίας κατά σειρά τους κωδικούς ένα (1), δύο 

(2), τρία (3), τέσσερα  (4) και πέντε (5). Σχετικά με το πτυχίο οι απόφοιτοι 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας κωδικοποιήθηκαν με τον αριθμό ένα (1) ενώ οι απόφοιτοι 

των Π.Τ.Δ.Ε με το δύο (2). Η μη ύπαρξη επιπλέον σπουδών έλαβε τον κωδικό μηδέν 

(0), το Διδασκαλείο το ένα  (1), το μεταπτυχιακό το δύο (2) και το διδακτορικό το τρία 

(3).  Οι κατηγορίες του χρόνου υπηρεσίας το ένα (1) , δύο  (2), τρία (3), τέσσερα (4), 

πέντε (5) και έξι αντίστοιχα (6). Η μοναδική ειδικότητα ΠΕ 70 ως ένα (1), οι 

αναπληρωτές με το ένα (1), οι μόνιμοι με το δύο (2), η αγροτική έδρα σχολείου με το 

ένα (1), η ημιαστική με το δύο (2) και τέλος η αστική με το τρία (3). 

 

 

6.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επιλογή της ποσοτικής ερευνητικής μεθόδου οδήγησε αντίστοιχα στην επι-

λογή του γραπτού δομημένου αυτό-συμπληρούμενου ερωτηματολογίου ως του πιο κα-

τάλληλου ερευνητικού εργαλείου συγκέντρωσης δεδομένων (Robson, 2010:277΄ Κυ-

ριαζή,2011:44) ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και  συσχέτιση των δυο εννοιών της 

καινοτομίας και του επαγγελματισμού γεγονός που θα ήταν πιο εύκολο να συμβεί με 

τη χρήση αριθμητικών δεικτών, οι οποίοι θα προέκυπταν από τα ερωτηματολόγια. Προ-

κειμένου να συλλεχθούν δεδομένα  για την έρευνα κρίθηκε σκόπιμη η χρήση ερωτη-

ματολογίων με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, τα οποία επίσης  ήταν   διαβαθμι-

σμένα με βάση πεντάβαθμη κλίμακα του Likert. Η κλίμακα αυτή περιείχε διαβαθμι-

σμένες επιλογές έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επιλέξουν από δηλώσεις 

όπως “Διαφωνώ απόλυτα”, “Διαφωνώ”, “Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ”, “Συμφωνώ”, 

“Συμφωνώ απόλυτα”. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί πως και τα δύο εργαλεία που χρη-



50 

 

σιμοποιήθηκαν στην έρευνα δεν είναι αυτοσχέδια αλλά έχουν κατασκευαστεί και χρη-

σιμοποιηθεί και σε προγενέστερες έρευνες τόσο από τους ίδιους τους κατασκευαστές 

όσο κι από άλλους ερευνητές, οι οποίοι θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω. Επιπλέον, 

οι κατασκευαστές των εργαλείων, που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα προσέφεραν α-

νοιχτά και χωρίς την προϋπόθεση έγκρισης χρήσης μέσω του διαδικτύου και των προ-

σωπικών τους ιστοσελίδων τα ερωτηματολόγιά τους. Συνεπώς, τέτοιου είδους ζητή-

ματα άδειας χρήσης ξεπεράστηκαν με ευκολία.  

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ερωτηματολογίου είναι αρχικά πως 

είναι ευκολότερη η προσέγγιση μεγάλου δείγματος συμμετεχόντων καθώς και η εύκολη και 

γρήγορη κωδικοποίηση των ερωτήσεων ενώ η ανάλυση των δεδομένων τους με τη χρήση 

ποσοτικών μεθόδων στατιστικής τα καθιστούν πιο ελκυστικά ιδιαίτερα για τους νέους 

ερευνητές. Αποτελεί ένα είδος συλλογής δεδομένων για να ερευνήσει μορφές συμπεριφοράς, 

οι οποίες δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν (Κυριαζή,2011:117-120), όπως ακριβώς τυγχάνει 

να συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση έρευνας. Επίσης, είναι οικονομικότερα σε σχέση 

με άλλου είδους εργαλεία, είναι σχετικά εύκολη η χρήση και η δημιουργία τους και λιγότερο 

χρονοβόρα και ως προς την κατασκευή και ως προς την ανάλυσή τους. Τέλος ως προς τη 

διαδικασία συλλογής των δεδομένων και απάντησης των συμμετεχόντων σημαντικό 

πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις 

και συνεπώς οι ερωτώμενοι έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα λόγω της έλλειψης 

άμεσης επικοινωνίας (Λαγουμίντζης, Βλαχόπουλος & Κουτσογιάννης, 2015). 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση των ερωτηματολογίων ως μέσων συλλογής δεδομένων 

παρουσιάζουν και μειονεκτήματα  μεταξύ των οποίων είναι πως ο ερευνητής δεν λαμβάνει 

καμία επιπλέον ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες πέρα από τις πληροφορίες, που 

επιδιώκει να συλλέξει με τις ερωτήσεις του  καθώς επίσης κι ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 

αλλαγής εφόσον εφαρμοστεί η απάντηση. Επίσης, πολλές φορές ένα ερωτηματολόγιο μπορεί 

να καταλήγει να γίνεται κουραστικό και “βαρετό” ως προς τη δομή και τη συμπλήρωσή του 

από τον συμμετέχοντα, ο οποίος ίσως πολύ συχνά να απαντά τυχαία εάν δεν εκπληρώνονται οι  

προσδοκίες του σε σχέση με τη διαμόρφωση των ερωτήσεων. Όλα αυτά τα μειονεκτήματα είναι 

δυνατόν να βελτιωθούν αν όχι να εξαλειφθούν, με τη προσεκτική  διαμόρφωση ολόκληρου του 

ερωτηματολογίου όπως για παράδειγμα οι σαφήνεια των ερωτήσεων και το μέγεθος του 

ερωτηματολογίου. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ιδιότητα του εργαλείου μιας έρευνας αποτελεί η αξιοπιστία 

του, η οποία αναφέρεται στη συνέπεια και τη σταθερότητα των απαντήσεων στην κλίμακα. Για 
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την ακρίβεια, η αξιοπιστία των μετρήσεων ενός εργαλείου αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο 

οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο ψυχομετρικό χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή συνοχή 

ή συσχέτιση, τόσο μεταξύ τους όσο και με το χαρακτηριστικό αυτό. Στην προκειμένη 

περίπτωση ο δείκτης μέτρησης της αξιοπιστίας του εργαλείου (Cronbach Alpha) στο 

συγκεκριμένο δείγμα είναι a: .74, τιμή δηλαδή, η οποία θεωρείται ικανοποιητική.   

 

 

 

 

6.3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όσον αφορά τη σειρά των ερωτήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο, τις περισσότερες φορές 

στην αρχή του διατυπώνονται ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

ερωτήσεις από τις οποίες συλλέγονται πληροφορίες για την ταυτότητα του ερωτώμενου όπως 

για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση. Οι ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα 

τίθενται στην αρχή έτσι ώστε η πρώτη εντύπωση, που σχηματίζει ο ερωτώμενος, να είναι 

θετική, αφού πρόκειται να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον αφορούν άμεσα. Η δημογραφική 

δομή του ερευνώμενου πληθυσμού, αποτελεί βασική αρχή διότι τα δημογραφικά στοιχεία 

αποτελούν τις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές, με τις οποίες συσχετιζόμενες οι στάσεις και 

οι αντιδράσεις των ερωτώμενων ως προς το ερευνώμενο αντικείμενο, καταδεικνύουν την 

ύπαρξη ή μη κάποιας εξάρτησης από αυτές. Στην παρούσα εργασία, τα δημογραφικά στοιχεία 

του δείγματος προήλθαν από οκτώ ερωτήσεις, από τις οποίες οι επτά ήταν κλειστού τύπου και 

μια ανοιχτού τύπου. Οι πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς που συλλέχθηκαν από αυτό το 

μέρος του εργαλείου αναφέρονται στο φύλο, στην ηλικία, στην εκπαίδευσή τους και πιο 

συγκεκριμένα από ποια σχολή αποφοίτησαν (Παιδαγωγική Ακαδημία, Π.Τ.Δ.Ε.), στην ύπαρξη 

επιπλέον σπουδών (Διδασκαλείο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό), στον χρόνο υπηρεσίας τους, 

στο εργασιακό τους καθεστώς (Αναπληρωτής, Μόνιμος), στην έδρα της σχολικής μονάδας που 

εργάζονται (Αγροτική, Ημιαστική, Αστική) (βλ. πίνακα 1) και τέλος στην ειδικότητά τους, την 

οποία κλήθηκαν να συμπληρώσουν μόνοι τους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία της ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών επέτρεψαν με τις απαραίτητες συσχετίσεις των μεταβλητών να αναδυθούν 

και να περιγραφούν οι διάφορες ομάδες της έρευνας. 
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6.3.2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη 

περίπτωση δεν είναι αυτοσχέδια αλλά έχουν κατασκευαστεί  επαναχρησιμοποιηθεί από τους 

δημιουργούς τους ή/και άλλους ερευνητές. Για την ακρίβεια,  η έννοια της καινοτομίας κρίθηκε 

πως ήταν προτιμότερο να μετρηθεί στην εργασία με τη βοήθεια του  εργαλείου των Hurt, 

Joseph & Cook (1977) (βλ. παράρτημα) και η οποία ορίζεται από τους ίδιους ως εξής: 

“Η καινοτομία ορίζεται ως μια ιδέα, πρακτική ή κάποιο αντικείμενο, τα οποία νοούνται 

ως νέα από ένα άτομο ή μια ομάδα ως προς την υιοθέτησή τους. Τα άτομα και οι ομάδες 

διαφοροποιούνται κατά πολύ ως προς τον βαθμό υιοθέτησης μιας καινοτομίας. Ο βαθμός 

καινοτομίας σχετίζεται ουσιαστικά, με το πόσο εύκολα τα άτομα ή οι ομάδες αποδέχονται νέες 

ιδέες, πρακτικές κ.α.”. 

Η κλίμακα καινοτομίας, όπως θα αποκαλείται στην παρούσα εργασία το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων αναφορικά με το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο καθένας ξεχωριστά ως προς την υιοθέτηση μια καινοτομίας. 

Αποτελείται από είκοσι στοιχεία προτάσεων/ δηλώσεων και ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα 

επιλογής ανάμεσα σε πεντάβαθμη κλίμακα συμφωνίας από το ένα (1), που αντιστοιχούσε στο 

«Διαφωνώ απόλυτα» έως το πέντε (5), που αντιστοιχούσε στο «Συμφωνώ απόλυτα».  Οι είκοσι 

προτάσεις/δηλώσεις, είναι κατηγοριοποιημένες με βάση τέσσερις διαστάσεις καινοτομίας. 

Ακριβέστερα, στο ερωτηματολόγιο περιέχονται δηλώσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 

προς την ηγετική φύση του εκπαιδευτικού, ως προς την αντίσταση στην αλλαγή, τη 

δεκτικότητα σε νέες ιδέες και τέλος την ανάληψη ρίσκου από τους ίδιους. Κάθε επιμέρους 

διάσταση εμπεριείχε πέντε δηλώσεις προς απάντηση. Η ηγετική φύση του εκπαιδευτικού 

αναφέρεται στην πρωτοτυπία των ιδεών που το κάθε άτομο προβάλλει μέσα σε μια ομάδα 

καθώς και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να ηγείται της ομάδας. Το σκέλος 

των δηλώσεων του ερωτηματολογίου που σχετίζεται με την αντίσταση στην αλλαγή αναφέρεται 

στα αρνητικά αισθήματα που δημιουργούνται στους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που καλούνται 

να υιοθετήσουν μια καινοτομία ή μια αλλαγή ενώ η διάσταση της δεκτικότητας απέναντι σε 

νέες ιδέες αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναζητούν συνεχώς καινοτόμες ιδέες 

και επιθυμούν να αποκτήσουν διαφορετικές από το κατεστημένο εμπειρίες. Τέλος, η τέταρτη 

διάσταση που απαρτίζει το ερωτηματολόγιο της καινοτομίας αποτελεί η ανάληψη ρίσκου από 

τον εκπαιδευτικό και σχετίζεται με τη δεξιότητα των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν 

αβέβαιες καταστάσεις και άτομα επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα. 
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 6.3.3 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η συγκεκριμένη κλίμακα μέτρησης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών  

κατασκευάστηκε αρχικά από την καθηγήτρια εκπαιδευτικής ηγεσίας Megan Tschannen-Moran 

σε συνεργασία με τους Parish και Di Paola (2006) (βλ. παράρτημα). Πιο συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο περιείχε δεκατέσσερα στοιχεία/ δηλώσεις και ήταν διαβαθμισμένο σε 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Οι επιλογές δηλαδή ξεκινούσαν από το ένα (1) το οποίο 

ισοδυναμούσε με το «Διαφωνώ απόλυτα» συνέχιζαν με το δύο (2) «Διαφωνώ», το τρία (3) 

«Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ», το τέσσερα (4) «Συμφωνώ» και τελείωναν με το πέντε (5) 

«Συμφωνώ απόλυτα». Η συγκεκριμένη κλίμακα επαγγελματισμού εμπεριείχε στοιχεία, τα 

οποία αποκάλυπταν ουσιαστικά τα επίπεδα επαγγελματικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν 

οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν η συνεργασία με συναδέλφους με 

σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη επίδοση των μαθητών,  η επαγγελματική μάθηση, η 

ενασχόληση με κάθε είδους δραστηριότητα που σχετίζεται  με το επάγγελμα και τέλος οι υψηλές 

προσδοκίες επιτυχίας και η συνεργασία με κάθε φορέα της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

  

 

 

6.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

       Η επιλογή της ποσοτικής δειγματοληπτικής  έρευνας καθώς και η επιλογή στη συνέχεια 

της διεξαγωγής συσχέτισης μεταξύ των εννοιών της καινοτομίας και του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, οδήγησε στην επιλογή του γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου ως του πιο 

κατάλληλου για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. Οι δύο κύριες μεταβλητές της 

έρευνας η καινοτομία, η οποία αποτέλεσε την ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνας αλλά και ο 

επαγγελματισμός, που αποτέλεσε την εξαρτημένη μεταβλητή διερευνήθηκαν με τη βοήθεια 

ήδη κατασκευασμένων ερωτηματολογίων των Hurt, Joseph & Cook (1977) και Tscannen-

Moran, Parish & Di Paola (2006) αντίστοιχα (βλ. παράρτημα). Με βάση λοιπόν τα 

συγκεκριμένα εργαλεία διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο προστέθηκε το 

πρώτο μέρος, που αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού. Η ομάδα του 

πληθυσμού, που πήρε μέρος στην παρούσα έρευνα αποτελείτο αποκλειστικά από 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα από δασκάλους, που εργάζονται σε 
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δημοτικά σχολεία του νομού Φλώρινας (Ν=108). Πριν ακόμα μοιραστούν βέβαια τα 

ερωτηματολόγια, κρίθηκε ιδιαιτέρως αναγκαίο να δοθεί η απαραίτητη συγκατάθεση των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί με τη 

συγκεκριμένη εργασία. Στη συνέχεια και με τη συγκατάθεση των διευθυντών τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στα γραφεία των εκπαιδευτικών, έγινε μια μικρή περιγραφή 

του τι ερευνάται καθώς και μια σύντομη σύσταση του ερευνητή (πανεπιστήμιο, σχολή , τίτλος 

του μεταπτυχιακού προγράμματος, μέντορας της διπλωματικής εργασίας). Στην αρχή των 

ερωτηματολογίων βέβαια, υπήρξε και γραπτή σύσταση της ερευνήτριας και του αντικειμένου 

της έρευνας, έτσι ώστε να μην υπάρχει τέτοιου είδους απορία από τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι δεν ήρθαν σε επαφή με την ερευνήτρια.  Οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους τα 

ερωτηματολόγια, όσον αφορά τον χρόνο, μια σχολική εβδομάδα (πέντε ημέρες) κι έπειτα από 

δεύτερη επίσκεψη στις σχολικές μονάδες συνέβη και η τελική συλλογή τους. 

         Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί εξέφραζαν μεγάλη 

δυσφορία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, γεγονός που οφείλεται σύμφωνα με τα 

λεγόμενά τους στον μεγάλο όγκο ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν  

καθημερινά. Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκε σε κάθε 

σχολείο ήταν ανάλογος του διδακτικού προσωπικού του και όχι λιγότερος. Η απόκριση της 

πλειονότητας των σχολικών μονάδων στα ερωτηματολόγια υπήρξε κατά κύριο λόγο 

ικανοποιητική ενώ υπήρξαν και ελάχιστα  σχολεία, τα οποία είτε δε δέχτηκαν να συμμετέχουν 

στη διαδικασία είτε επέστρεψαν ούτε ένα ερωτηματολόγιο.  

            Αφού συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια, στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της 

επιμέλειας των ερωτηματολογίων. H επιμέλεια των ερωτηματολογίων έχει ως στόχο την 

επισήμανση και την εξάλειψη τυχόν λαθών των απαντώντων. Η επιμέλεια λοιπόν των 

ερωτηματολογίων πριν από την κωδικοποίησή τους πραγματοποιήθηκε μέσω του 

προγράμματος SPSS 24.0. Αναφορικά με τη δομή του ερωτηματολογίου αυτό παρουσίασε 

πληρότητα ως προς τις απαντήσεις ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου δεν είχαν 

συμπληρωθεί ορισμένες ερωτήσεις ελέγχθηκαν την ίδια ημέρα της συλλογής έτσι ώστε να 

δοθούν πίσω προς απάντηση. Τέλος, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν ακριβείς με 

λεπτομερείς πληροφορίες και ομοιόμορφες ως προς αυτό που επιδίωκαν να μετρήσουν.  

       Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν και εισήχθησαν στο πρόγραμμα στατιστικής IBM  SPSS Statistics 24.0, μέσω 

του οποίου πραγματοποιήθηκε και η στατιστική επεξεργασία τους. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο Αποτελέσματα   

 

 7.1 ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

7.1.1 Ηγετική φύση του εκπαιδευτικού 

7.1.1.1 Οι συνάδελφοί μου συχνά ζητούν από εμένα συμβουλές ή πληροφορίες 

Πρόκειται για το πρώτο ερώτημα της κλίμακας καινοτομίας του εκπαιδευτικού 

και πιο συγκεκριμένα της πρώτης διάστασης που συνθέτει την κλίμακα αυτή, της ηγε-

τικής φύσης του εκπαιδευτικού. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως ούτε 

συμφωνεί αλλά ούτε διαφωνεί στη δήλωση πως οι συνάδελφοι καταφεύγουν να ζητή-

σουν από τους ίδιους συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή μιας καινο-

τομίας ( 47,2%, n=51). Μια εξίσου σημαντική μερίδα του πληθυσμού της έρευνας, δή-

λωσε πως συμφωνεί με την πρόταση αυτή (32,4 %, n=35) ενώ αυτοί που δήλωσαν πως 

συμφωνούν απόλυτα ήταν αρκετά λιγότεροι (9,3%, n=10). Στα ίδια ποσοστά κυμάνθη-

καν και αυτοί που διαφωνούσαν (10,2%, n= 11) ή διαφωνούσαν απόλυτα (0.9%, n=1). 

[M.O. : 3,39, SD:0,83]. 

 

 

 



56 

 

 

Γράφημα 1. : ερώτημα 1  

 

 

 

 

7.1.1.2 Νιώθω ότι ασκώ επιρροή ως μέλος στην ομάδα των συναδέλφων μου 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σχετικά με τη συγκεκριμένη δήλωση 

απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή (43,5%, n= 47). Ακολού-

θησαν εκείνοι που συμφώνησαν με την πρόταση ( 32,4%, n=35), λίγο μικρό-

τερο ποσοστό διαφώνησε (13,9%, n=15) ενώ ακόμη λιγότεροι ήταν εκείνοι που 

απάντησαν απόλυτα είτε θετικά (8,3%, n=9) είτε αρνητικά (1,9%, n=2). [M.O.: 

3,31, SD: 0,88] 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



57 

 

 

7.1.1.3 Απολαμβάνω να συμμετέχω σε ηγετικές πρωτοβουλίες στην ομάδα που ανήκω  

Παρόμοια ποσοστά με τα προηγούμενα εμφάνισαν οι απαντήσεις των συμμε-

τεχόντων και  στη συγκεκριμένη δήλωση. Οι περισσότεροι απάντησαν με μετριοφρο-

σύνη ( 38,9%, n=42) λίγο μικρότερο ποσοστό (25,9%, n=28) δήλωσε πως συμφωνεί με 

το γεγονός να συμμετέχει σε ηγετικές πρωτοβουλίες στην ομάδα που ανήκει. Σχεδόν 

το ίδιο ποσοστό δήλωσε πως διαφωνεί (14,8%, n= 16) και συμφωνεί απόλυτα (13,9%, 

n=15). Τέλος, μόλις το 6,5% (n=7) δήλωσε πως διαφωνεί απόλυτα με αυτό. [Μ.Ο.: 

3.26, SD: 1,08]. 

 

 
 

 

 

 

7.1.1.4 Γνωρίζω ότι συνήθως είμαι από τους τελευταίους/ες της ομάδας που αποδέχο-

νται κάτι καινούριο  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, διαφώνησε με την παραπάνω 

πρόταση ( 39,8%, n=43), αρκετά σημαντικό ποσοστό δήλωσε πως ούτε συμφωνεί αλλά 
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ούτε και διαφωνεί (28,7%, n=31) και ακολούθησαν οι απόλυτα διαφωνούντες ( 21,3%, 

n=23) με αυτή. Το 8,3% (n= 9) συμφώνησε ενώ το 1,9% (n= 2) συμφώνησε απόλυτα. 

[M.O.: 2.3, SD: 0.96]. 

 
 

 

 

7.1.1.5 Πρέπει πρώτα να δω άλλα άτομα να εφαρμόζουν μια καινοτομία προκειμένου 

να προσπαθήσω κι εγώ 

Στο τελευταίο ερώτημα της πρώτης διάστασης της καινοτομίας οι εκπαιδευτι-

κοί φάνηκε να απαντούν στην πλειοψηφία τους με επιφυλακτικότητα (30,6%, n=33) 

και παρόμοιο ποσοστό φάνηκε να διαφωνεί με τη δήλωση (27,8%, n=30). Εκείνοι που 

συμφώνησαν αποτέλεσαν λίγο μικρότερο ποσοστό (23,1%, n=25) ενώ εκείνοι που δια-

φώνησαν απόλυτα ήταν 18 εκπαιδευτικοί (16,7%) και εκείνοι που συμφώνησαν από-

λυτα μόλις 2 (1,9%). [Μ.Ο.: 2,66, SD: 1,06]. 
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7.1.2 Αντίσταση στην αλλαγή   

7.1.2.1 Είμαι συνήθως επιφυλακτικός/ή στο να δεχτώ νέες ιδέες  

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη διάσταση που συνθέτει την έννοια της 

καινοτομίας του εκπαιδευτικού και η οποία αναφέρεται στα αρνητικά αισθήματα που 

νιώθει ένας εκπαιδευτικός καθώς καλείται να υιοθετήσει μια καινοτομία. Οι δάσκαλοι 

λοιπόν δήλωσαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε 

και διαφωνούν με την παραπάνω δήλωση ( 38%, n=41). Ελάχιστα μικρότερο ποσοστό 

δήλωσε πως διαφωνεί (32,4%, n= 35) και οι μισοί σχεδόν από τους προηγούμενους ότι 

διαφωνεί απόλυτα (16,7%, n= 18). Τέλος, οι συμφωνούντες κατείχαν το 9,3% του πλη-

θυσμού (n= 10) και οι απόλυτα συμφωνούντες μόλις το 3,7% (n=4). [Μ.Ο: 2,51, SD: 

1].  
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7.1.2.2 Είμαι επιφυλακτικός/ή απέναντι σε νέες εφευρέσεις και νέους τρόπους σκέψης 

Σε αυτή τη δήλωση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαφώνησε με αυτή (36,1%, 

n=39). Ακολούθως, με ποσοστό 29,6% (n=32) οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν με τη δήλωση, το 17,6% (n=19) διαφώνησε απόλυτα και 

τέλος, το 13,9% (n=15) συμφώνησε ενώ το 2,8% (n=3) συμφώνησε απόλυτα. [Μ.Ο.: 

2,48, SD: 1,02]. 
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7.1.2.3 Σπάνια εμπιστεύομαι νέες ιδέες ώσπου να δω πως η πλειοψηφία των ανθρώπων 

γύρω μου τις αποδέχονται  

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη δήλωση έχουν 

ως εξής: το 33,3% (n=36)  του πληθυσμού της έρευνας απάντησε πως ούτε διαφωνεί 

αλλά ούτε και συμφωνεί ενώ ελάχιστα μικρότερο ποσοστό αποτέλεσαν εκείνοι, οι ο-

ποίοι απάντησαν πως διαφωνούν ( 31,5%, n=34). Το 18,5% (n= 20) δήλωσε πως συμ-

φωνεί ενώ το 15,7% (n=17) πως διαφωνεί απόλυτα. Μόνο ένας εκπαιδευτικός (0,9%) 

απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση αυτή. [ Μ.Ο.:2,57, SD: 0,99]. 

 
7.1.2.4 Τείνω να πιστεύω πως ο παραδοσιακός τρόπος ζωής και δραστηριότητας είναι ο 

καλύτερος τρόπος  

 

Λίγο λιγότεροι από τον μισό πληθυσμό που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε 

σχετικά με την παραπάνω δήλωση ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή (40,7%, 

n= 44). To 29,6% (n=32) δήλωσε πως διαφωνεί, το 15,7% συμφώνησε  (n= 17) ενώ το 

13,9% (n= 15) διαφώνησε απόλυτα με την πρόταση αυτή. [Μ.Ο.: 2,58, SD: 0.91]. 
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7.1.2.5 Συχνά θεωρώ τον εαυτό μου σκεπτικό απέναντι σε νέες ιδέες  

Η τελευταία δήλωση της δεύτερης διάστασης της καινοτομίας- της αντίστασης 

στην αλλαγή- κατέδειξε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν τους εαυτούς 

τους σκεπτικούς απέναντι σε νέες ιδέες ( 33,3%, n= 36). Εκείνοι που δήλωσαν πως 

ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν αποτέλεσαν το 28,7% (n=31), σχεδόν ίδιο ποσοστό 

του πληθυσμού απάντησε πως συμφωνεί (27,8%, n= 30) ενώ σημαντικά λιγότερος πλη-

θυσμός έδωσε απόλυτες απαντήσεις είτε θετικές (0,9%, n=1) είτε αρνητικές ( 9,3%, 

n=10). [Μ.Ο.: 2,78, SD: 0,98]. 
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7.1.3 Δεκτικότητα απέναντι σε νέες ιδέες  

7.1.3.1 Απολαμβάνω να δοκιμάζω νέες ιδέες  

Η συγκεκριμένη διάσταση που μεταξύ άλλων συνθέτει την έννοια της καινοτο-

μίας αναφέρεται στη συνεχή αναζήτηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών νέων με-

θόδων και εμπειριών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συνολικής διδακτικής διαδι-

κασίας. Πάνω από τους μισούς δασκάλους που συμμετείχαν στην έρευνα (52,8%, 

n=57), απάντησαν πως συμφωνούν με τη δήλωση ότι απολαμβάνουν να δοκιμάζουν 

νέες ιδέες, το 27,8% (n= 30) δήλωσε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή και το 

16,7% (n= 18) πως συμφωνεί απόλυτα. Πολύ λιγότεροι εξέφρασαν τη διαφωνία τους 

(2,8%, n=3). [ Μ.Ο.: 3,83, SD: 0,73]. 

 

 

 

 
 

7.1.3.2 θεωρώ τον εαυτό μου δημιουργικό και πρωτότυπο ως προς τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς 

Όπως και στην προηγούμενη πρόταση της διάστασης αυτής έτσι και στην προ-

κειμένη περίπτωση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ( 52,8%, n=57) απάντησε πως θε-

ωρεί τον εαυτό της  δημιουργικό και πρωτότυπο ως προς τον τρόπο σκέψης και συμπε-

ριφοράς. Ακολούθησαν εκείνοι που ούτε συμφώνησαν αλλά ούτε και διαφώνησαν 

(28,7%, n=31) στη συνέχεια εκείνοι που συμφώνησαν απόλυτα ( 16,7%, n=18)  Και 

τέλος ελάχιστοι διαφώνησαν (1,9%, n= 2). [Μ.Ο.: 3,84, SD: 0,71]. 



64 

 

 

 

 
 

 

7.1.3.3 Μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ως εφευρετικό τύπο ανθρώπου  

 

Από την ανάλυση των δεδομένων αυτής της πρότασης γίνεται φανερό πως η 

επικρατέστερη απάντηση είναι αυτή της συμφωνίας ( 42,6%, n= 46).  Με τη σειρά τους 

αυτοί που ούτε διαφώνησαν αλλά ούτε και συμφώνησαν αποτέλεσαν λίγο μικρότερο 

ποσοστό ( 34,3%, n= 37), το 16,7% (n= 18) απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα  ενώ το 

6,5% (n= 7) διαφώνησε με τη δήλωση αυτή. [ Μ.Ο. : 3,69, SD: 0,82]. 
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7.1.3.4 Θεωρώ συναρπαστικό το να είσαι πρωτότυπος/η ως προς τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων με βάση την ανάλυση που ακολούθησε κα-

τέδειξαν πως οι περισσότεροι δάσκαλοι απάντησαν πως συμφωνούν με την παραπάνω 

δήλωση ( 41,7%, n=45) και λίγο μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού φάνηκε να συμ-

φωνεί απόλυτα ( 31,5%, n=34). Ακολουθούν αυτοί που ούτε διαφωνούν και ούτε συμ-

φωνούν ( 20,4%, n=22) και τέλος μόλις 6 διαφώνησαν ( 5,6%) και 1 διαφώνησε από-

λυτα ( 0,9%). [Μ.Ο.:3,97, SD: 0,91]. 
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7.1.3.5 Είμαι δεκτικός/ή απέναντι σε νέες ιδέες  

Αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος της έρευνας απάντησε πως συμφωνεί 

με την παραπάνω πρόταση ( 62%, n=67) και με αρκετά μεγάλη διαφορά ακολούθησαν 

εκείνοι που συμφώνησαν απόλυτα ( 18,5%, n=20). Ελάχιστα λιγότεροι ήταν εκείνοι 

που απάντησαν πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν (16,7%, n= 18), μόλις 

δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως διαφωνούν (1,9%) και ένας απάντησε πως διαφωνεί 

απόλυτα ( 0,9%). [ Μ.Ο.: 3,95, SD: 0,71]. 

 
 

 

7.1.4 Ανάληψη ρίσκου  

7.1.4.1 Ψάχνω συνεχώς νέους τρόπους για να κάνω πράγματα  

Η τελευταία διάσταση που συνθέτει την έννοια της καινοτομίας των εκπαιδευ-

τικών αναφέρεται στις δεξιότητες που ένας εκπαιδευτικός επιδεικνύει προκειμένου να 

ξεπερνά με αποτελεσματικότητα αβέβαιες καταστάσεις και άτομα επιδεικνύοντας ταυ-

τόχρονα αποφασιστικότητα για τις ενέργειές του. Η πρώτη δήλωση της διάστασης αυ-

τής λοιπόν επιδιώκει να καταδείξει τις συχνότητες των απαντήσεων των δασκάλων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας τους με αυτή. Με βάση 
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τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμ-

φώνησε (49,1%, n=53) με την πρόταση, to 30,6% (n=33) ούτε συμφώνησε ούτε δια-

φώνησε, το 15,7% (n= 17) συμφώνησε απόλυτα και τέλος, το 4,6% ( n=5) διαφώνησε. 

[ M.O.: 3,76, SD: 0,77]. 

 
 

 

7.1.4.2 Συχνά αυτοσχεδιάζω ως προς τις μεθόδους για  να λύσω ένα πρόβλημα για το 

οποίο δεν υπάρχει προφανής λύση 

 

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς συμφώνησαν με τη δήλωση 

αυτή ( 53,7%, n=58). Οι υπόλοιποι κατά φθίνουσα σειρά δήλωσαν πως ούτε συμφω-

νούν ούτε διαφωνούν ( 31,5%, n=34) , στη συνέχεια υπήρξαν εκείνοι που συμφώνησαν 

απόλυτα ( 12%, n=13) και ελάχιστοι οι οποίοι διαφώνησαν ( 2,8%, n=3). [ Μ.Ο.: 3,75, 

SD: 0,69]. 
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7.1.4.3 Είμαι επιφυλακτικός/ ή ως προς το να υιοθετώ νέους τρόπους για να κάνω πράγ-

ματα ώσπου να δω πως αυτοί είναι αποτελεσματικοί για τους γύρω μου 

Σε αυτή τη δήλωση οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά κλήθηκαν να δηλώσουν κατά 

πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την υιοθέτηση νέων μεθόδων και τρόπων ενέργειας 

στη διδακτική διαδικασία. Όσο πιο κοντά στη συμφωνία βρίσκεται κάποιος τόσο λιγό-

τερο θεωρείται πως απολαμβάνει να αναλαμβάνει ρίσκο στην εργασία του. Σύμφωνα 

με την επεξεργασία των απαντήσεων της συγκεκριμένης δήλωσης, έγινε φανερό το γε-

γονός πως οι περισσότεροι δήλωσαν πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε διαφωνούν με 

αυτό ( 34,3%, n=37), λίγο λιγότεροι διαφώνησαν με τη δήλωση ( 29,6%, n=32) ενώ 

αρκετά μεγάλο ποσοστό συμφώνησε (20,4%, n=22). Εκείνοι που διαφώνησαν απόλυτα 

αποτέλεσαν το 8,3% ( n=9) ενώ εκείνοι που συμφώνησαν απόλυτα το 7,4% (n=8). 

[Μ.Ο.: 2,89, SD: 1.06]. 
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7.1.4.4 Με προκαλούν οι αμφιλεγόμενες λύσεις και τα άλυτα προβλήματα  

Η ύπαρξη αμφιλεγόμενων λύσεων και άλυτων προβλημάτων φάνηκε από την 

ανάλυση των απαντήσεων να προκαλούν τους περισσότερους δασκάλους αφού αυτοί 

συμφώνησαν με τη δήλωση (37%, n=40). Έπειτα το 33,3% (n=36) κράτησε μια πιο 

μετριοπαθή στάση αφού δήλωσε πως ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί. To 20,4% 

(n=22) συμφώνησε και μάλιστα απόλυτα με τη δήλωση και τέλος, οι διαφωνούντες 

αποτέλεσαν μόλις το 8,3% (n=9) και οι απόλυτα διαφωνούντες το 0,9% (n=1). [Μ.Ο.: 

3,68, SD: 0,92]. 
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7.1.4.5 Με προκαλούν τα αναπάντητα ερωτήματα  

Πρόκειται για την τελευταία δήλωση της συνολικής κλίμακας της καινοτομίας, 

η οποία αναφέρεται στα θετικά αισθήματα που ένας εκπαιδευτικός νιώθει κάθε φορά 

που βρίσκεται αντιμέτωπος/η με μια κατάσταση η οποία χρήζει διερεύνησης και συνε-

πώς καλείται να αναλάβει ορισμένα ρίσκα έτσι ώστε να καταφέρει να βρει κάποια α-

ποτελεσματική λύση. Με την επεξεργασία των δεδομένων της δήλωσης αυτής έγινε 

φανερό πως το ίδιο ποσοστό δασκάλων, που συμφώνησαν με αυτή, ακριβώς το ίδιο 

ποσοστό εμφανίστηκε ούτε να διαφωνεί αλλά ούτε και να συμφωνεί με αυτή ( 35,2%, 

n=38). Το 21,3% (n=23) συμφώνησε απόλυτα δηλώνοντας ουσιαστικά την ύπαρξη θε-

τικών αισθημάτων καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Α-

ντιθέτως, το 5,6% (n=6) διαφώνησε με τη δήλωση και το 2,8% (n=3) διαφώνησε από-

λυτα. [Μ.Ο.: 3,67, SD: 0,96].   
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7.2 ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ 

7.2.1 Συνεργασία με συναδέλφους  

7.2.1.1 Ως εκπαιδευτικός σέβομαι τις επαγγελματικές ικανότητες των συναδέλφων μου 

Η πρώτη διάσταση, που συνθέτει στην έρευνα την έννοια του επαγγελματισμού 

αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων με σκοπό την ενίσχυση της μά-

θησης και των γενικότερων πρακτικών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Με βάση λοιπόν τα 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων έγινε αντιληπτό το 

γεγονός πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (50%, n=54) συμφώνησε με τη δήλωση 

ενώ δεν ήταν μικρό και το ποσοστό που συμφώνησε απόλυτα με αυτή (42,6%, n=46). 

Εκείνοι που ούτε διαφώνησαν αλλά ούτε και συμφώνησαν αποτέλεσαν μικρότερο πο-

σοστό του πληθυσμού (6,5%, n=7), και μόνο ένας εκπαιδευτικός διαφώνησε με τη δή-

λωση (0,9%, n=1). Η επιλογή διαφωνώ απόλυτα δεν απαντήθηκε. [ Μ.Ο: 4,34, SD: 

0,64]. 
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7.2.1.2 Μεταξύ της επαγγελματικής ομάδας υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστή-

ριξη 

Όπως και στην προηγούμενη δήλωση έτσι και σε αυτή η επεξεργασία των απα-

ντήσεων των συμμετεχόντων φάνηκε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως 

συμφωνούν με την πρόταση αυτή ( 43,5%, n=47), αρκετά λιγότερο ποσοστό δήλωσε 

πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί  (26,9%, n=29)  και το 25% (n= 27) συμφώνησε 

απόλυτα. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε κι ένα ποσοστό το οποίο διαφώνησε με τη 

δήλωση πως υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ της επαγγελματι-

κής ομάδας (4,6%, n=5). Η επιλογή διαφωνώ απόλυτα δεν απαντήθηκε. [ Μ.Ο.: 3,89, 

SD: 0,83]. 
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7.2.1.3 Πολύ συχνά οι συνάδελφοί μου κι εγώ παρακολουθούμε μεταξύ μας τις διδασκα-

λίες μας 

 Η παρακολούθηση άλλων διδασκαλιών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντι-

κούς παράγοντες σύνθεσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αφού 

με τον τρόπο αυτόν οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν για τις δικές τους 

ενέργειες αλλά και να παρέχουν στους συναδέλφους τους σημαντικές πληροφορίες με 

σκοπό τη συνολική βελτίωση και των δυο πλευρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα α-

ποτελέσματα των απαντήσεων και αυτής της πρότασης καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό 

του πληθυσμού ( 30,6%, n=33) απάντησε πως διαφωνεί με αυτή και το 17,6% (n=19) 

πως διαφωνεί απόλυτα. To αμέσως μικρότερο ποσοστό δήλωσε πως ούτε συμφωνεί 

ούτε και διαφωνεί (27,8%, n=30) ενώ εκείνοι που συμφώνησαν αποτέλεσαν μόλις το 

14,8% (n=16) και εκείνοι που συμφώνησαν απόλυτα το 9,3% (n=10). [Μ.Ο.: 2,68, SD: 

1,19]. 

 
 

 

7.2.2 Επαγγελματική ανάπτυξη 

7.2.2.1 Κάνω καινοτόμες προτάσεις για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της σχολι-

κής μονάδας  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμε-

τεχόντων προέκυψε πως η πλειοψηφία τους ( 43,5%, n=47) απάντησε πως συμφωνεί 
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με το γεγονός πως κάνει καινοτόμες προτάσεις για τη βελτίωση της συνολικής ποιότη-

τας της σχολικής μονάδας. To 37% (n=40) απάντησε πως ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί, 

το 13 % (n=14)  συμφώνησε απόλυτα, το 5,6% (n=6) διαφώνησε και μονάχα ένας εκ-

παιδευτικός ( 0,9%) διαφώνησε απόλυτα. [Μ.Ο: 3,62, SD: 0,81]. 

 
 

 

7.2.2.2 Συμμετέχω ενεργά σε συνεργατικές έρευνες για την αναζήτηση νέων βελτιωμένων 

μεθόδων διδασκαλίας 

Η συμμετοχή σε κάθε είδους ενέργεια, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση των 

ήδη εδραιωμένων μεθόδων διδασκαλίας εκτός από τη γενική ωφέλεια που προσφέρει 

στην εκπαίδευση, συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού 

ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παράθεση των αποτελε-

σμάτων των απαντήσεων των δασκάλων  διότι μέσω αυτών οι ίδιοι φανερώνουν εμμέ-

σως την κατάσταση που επικρατεί στο επίπεδο αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την επεξερ-

γασία των δεδομένων, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως συμφωνούν με 

τη δήλωση ( 44,4%, n=48) και το αμέσως μικρότερο ποσοστό (37%, n=40) δήλωσε 

πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Στη συνέχεια το 14,8% (n=16) συμφώνησε απόλυτα 

και το 3,7% (n=4) διαφώνησε. Η επιλογή διαφωνώ απόλυτα δεν απαντήθηκε. 

[ M.O.:3,70, SD: 0,76].  
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7.2.2.3 Αναζητώ συνεχώς νέες εκπαιδευτικές μεθόδους  

Παρά το γεγονός πως θα περιμέναμε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να συμφω-

νήσουν με την παραπάνω δήλωση λόγω των απαντήσεων που έδωσαν στις προηγού-

μενες δηλώσεις αυτής της διάστασης, στην προκειμένη περίπτωση οι περισσότεροι πα-

ρουσίασαν μια πιο μετριοπαθή στάση. Με άλλα λόγια, to 40,7% (n=44) απάντησε πως 

ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί με το γεγονός πως αναζητά συνεχώς νέες εκ-

παιδευτικές μεθόδους. Έπειτα, ελάχιστα μικρότερο ποσοστό δήλωσε πως συμφωνεί 

( 37%, n=40) και μάλιστα το 13% (n=14) συμφώνησε απόλυτα. To 5,6% (n= 6) διαφώ-

νησε και μόλις το 3,7% (n= 4) διαφώνησε απόλυτα. [ M.O.:3,50, SD: 0.92]. 
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7.2.3 Ενασχόληση με το επάγγελμα 

 

7.2.3.1 Σχεδόν πάντα εκφράζω την επαγγελματική μου κρίση σχετικά με όλα τα θέματα 

της σχολικής μονάδας 

Πολύ σημαντικό παράγοντα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών αποτελεί 

το ενδιαφέρον του ίδιου του εκπαιδευτικού για το επάγγελμά του. Κάθε είδους ενασχό-

ληση με το επάγγελμα, συμβάλλει στη βελτίωση του διδακτικού έργου και της επαγ-

γελματικής ταυτότητας του δασκάλου. Ένα τέτοιο παράδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για το ίδιο το επάγγελμα από τους ίδιους αποτελεί η έκφραση της επαγγελματικής 

κρίσης σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα. Έπειτα από τη 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε το συμπέρασμα πως η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων εκφράζει την κρίση του και συμφωνεί με τη δήλωση ( 44,4%, n=48)  

και λίγο λιγότεροι απάντησαν πως ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (38,9%, n=42). 

Το 15,7% (n=17) δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση και  

μόλις ένας εκπαιδευτικός (0,9%) διαφώνησε. Η επιλογή διαφωνώ απόλυτα δεν απα-

ντήθηκε. [ M.O.: 3,75, SD: 0,72]. 
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7.2.3.2 Προσφέρω τη βοήθειά μου στους μαθητές κατά τη διάρκεια του προσωπικού μου 

χρόνου  

Το έργο του εκπαιδευτικού εκτός από το να διδάξει στους μαθητές όλα τα απα-

ραίτητα γνωσιακά περιεχόμενα της ύλης κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, οφεί-

λει να βρίσκεται δίπλα στους μαθητές προσφέροντας τη βοήθειά του όταν εκείνοι τη 

χρειαστούν, ακόμα κι αν αυτό συμβεί εκτός του σχολικού ωραρίου. Οι απαντήσεις των 

δασκάλων έδειξαν πως αυτό συμβαίνει και μάλιστα σε μεγάλο σχετικά με τις υπόλοιπες 

απαντήσεις ποσοστό ( 46,3%, n=50). Στη συνέχεια, το 27,8% (n= 30) απάντησε πως 

ούτε συμφωνεί ούτε και διαφωνεί ενώ το 16,7% (n=18) συμφώνησε απόλυτα. Τέλος, 

το 7,4% (n=8) απάντησε πως διαφωνεί και το 1,9% (n=2) πως διαφωνεί απόλυτα. 

[Μ.O.:3,69, SD: 0,90]. 
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7.2.3.3 Είμαι συνεπής ως προς την ώρα που ξεκινά το μάθημα και αξιοποιώ τον διδα-

κτικό χρόνο αποδοτικά 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και σε αυτή τη δήλωση εξέφρασαν τη συμφωνία 

τους. Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο ποσοστό συμφώνησε απόλυτα (49,1%, n= 53) 

και λίγο λιγότεροι απλώς συμφώνησαν (43,5%, n= 47). Εκείνοι που κράτησαν μια πιο 

μετριοπαθή στάση αποτέλεσαν το 6,5% (n=7) καθώς ούτε συμφώνησαν αλλά ούτε και 

διαφώνησαν και τέλος, υπήρξε και ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος διαφώνησε  (0,9%). 

[ Μ.Ο.: 4,41, SD: S0.65]. 
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7.2.4 Υψηλές προσδοκίες επιτυχίας 

7.2.4.1 Οι συνάδελφοί μου κι εγώ διατηρούμε υψηλά επίπεδα ως προς τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούμε 

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ί-

διους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα που τελικά επιδιώκεται 

να επιτευχθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο 

των πρακτικών που χρησιμοποιούν, συμβάλλουν αντίστοιχα και στη συνολική τους ει-

κόνα ως επαγγελματιών εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα σε αυτό το ερώτημα φανέ-

ρωσαν πως οι περισσότεροι συμφώνησαν με τη δήλωση (52,8%, n=57) χωρίς όμως να 

συμφωνούν απόλυτα καθώς εκείνοι που επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση ήταν αρ-

κετά λιγότεροι ( 11,1%, n=12). Αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 

απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ( 32,4%, n=35) ενώ ακριβώς το ίδιο πο-

σοστό διαφώνησε και διαφώνησε απόλυτα με τη δήλωση ( 1,9%, n=2). [ M.O.: 3,69, 

SD: 0,76]. 

 
 

 

7.2.4.2 Οι συνάδελφοί μου κι εγώ διατηρούμε υψηλά επίπεδα ηθικών αξιών 

Οι ηθικές αξίες αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα της εκπαίδευσης με την 

έννοια ότι χωρίς αυτές η διδασκαλία απλώς του τεχνικού περιεχομένου του προγράμ-

ματος σπουδών δεν θα είχε νόημα καθώς οι μαθητές δεν θα ήταν σε θέση να εκτιμή-

σουν την εμπειρία της μάθησης ή το ίδιο το σχολείο. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα 
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αξιών είναι η δημοκρατία στο σχολείο, ο διάλογος, η ενεργή συμμετοχή και η συνερ-

γασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

τέτοιου είδους αξίες κρίνονται ως θεμελιώδεις τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

ίδιους. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη δήλωσαν κατέδειξαν πως 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν με την πρόταση ( 48,1%, n=52)  Και μά-

λιστα αρκετοί ήταν εκείνοι που συμφώνησαν απόλυτα (36,1%, n=39). Το 14,8% (n=16) 

ούτε συμφώνησε αλλά ούτε και διαφώνησε και μόνο ένας διαφώνησε (0.9%). Η επι-

λογή διαφωνώ απόλυτα δεν απαντήθηκε. [Μ.Ο.: 4,19, SD: 0,71]. 

 
 

 

7.2.5 Αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών  

7.2.5.1 Θεωρώ ότι η δέσμευσή μου ως δάσκαλος/α είναι να προσφέρω τη βοήθειά μου 

στους μαθητές μου 

Η αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών αποτελεί έναν από τους πιο θεμελιώ-

δεις παράγοντες του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δε νοούνται απλώς 

ως μεταδότες της γνώσης αλλά ως μοντέλα συμπεριφοράς και πρότυπα μίμησης για 

τους μαθητές. Κρίνεται λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός οι ίδιοι οι δάσκαλοι να α-

ντιλαμβάνονται τον πολύπλευρο και ιδιαίτερα σοβαρό ρόλο που διαδραματίζουν ως 

επαγγελματίες. Έπειτα από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, προέ-

κυψε το συμπέρασμα πως ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού απά-
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ντησε πως συμφωνεί απόλυτα με τη δήλωση ( 61,1%, n=66)  και στη συνέχεια ακολού-

θησαν εκείνοι που απλώς συμφώνησαν ( 32,4%, n=35). Οι πιο μετριοπαθείς ως προς 

τις απαντήσεις τους αποτέλεσαν το 5,6% ( n=6) ενώ υπήρξε και ένας εκπαιδευτικός 

που διαφώνησε και μάλιστα απόλυτα (0.9%). [Μ.Ο.: 4,53, SD: 0,69]. 

 
 

 

7.2.5.2 Είναι ιδιαίτερα σύνηθες να ξεπερνώ την καθιερωμένη διδακτική ύλη διδάσκοντας 

κι επιπλέον πράγματα στους μαθητές μου 

Η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρεται ουσιαστικά στην  ευελιξία και στην αυτο-

νομία που προβάλλει ένας εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η αυτο-

νομία αποτελεί βασικό πυλώνα του επαγγελματισμού γενικότερα και του επαγγελμα-

τισμού του εκπαιδευτικού γενικότερα διότι ο ίδιος είναι σε θέση να κρίνει τη σπουδαι-

ότητα η μη της διδασκαλίας ποικίλων αντικειμένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν πα-

ρουσιάζουν οι απαντήσεις των δασκάλων οι οποίες έπειτα από την ανάλυσή τους έχουν 

ως εξής:  το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της έρευνας δήλωσε πως συμφω-

νεί(35,2%, n=38) ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε δια-

φωνεί με την πρόταση ( 34,3%, n=37). Ακολούθως το 22,2% (n=24) δήλωσε πως συμ-

φωνεί απόλυτα ενώ από την άλλη πλευρά οι διαφωνούντες αποτέλεσαν σημαντικά μι-

κρότερο ποσοστό με τους απλώς διαφωνούντες να βρίσκονται στο 5,6% (n=6) και τους 

απόλυτα διαφωνούντες στο 0,9% (n=1). [M.O.: 3,69, SD: 0,97].  
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7.2.5.3 Δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών κι έπειτα στους γραφειοκρατικούς 

κανόνες   

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων της τελευταίας δήλωσης της κλί-

μακας του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών προέκυψε το συμπέρασμα πως η 

πλειοψηφία απάντησε πως συμφωνεί (40,7%, n=44). Έπειτα, λίγο μικρότερο ποσοστό 

δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα (30,6% n=33) και εκείνοι που δήλωσαν πως ούτε συμ-

φωνούν ούτε διαφωνούν αποτέλεσαν το 25% (n=27). Οι διαφωνούντες αποτέλεσαν το 

3,7% (n=4) ποσοστό αν και μικρό υπαρκτό. Η επιλογή διαφωνώ απόλυτα δεν απαντή-

θηκε. [ Μ.Ο.: 3,98, SD: 0,84]. 
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7.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

7.3.1 Επίπεδα Καινοτομίας των εκπαιδευτικών 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στις δηλώσεις, οι οποίες σχετίζονταν 

με την καινοτομία, προέκυψε τελικά και ο βαθμός ατομικής καινοτομίας του κάθε εκ-

παιδευτικού. Πρόκειται ουσιαστικά για ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με 

τις αντιδράσεις που αυτοί προβάλλουν όταν βρεθούν αντιμέτωποι με την υιοθέτηση 

μιας καινοτομίας. Οι κατηγορίες αυτές ατομικής καινοτομίας είναι πέντε σύμφωνα με 

τον Rogers (1995:247): 1) Οι καινοτόμοι (innovators)- αυτοί που είναι δεκτικοί και 

ανοιχτοί απέναντι σε μια καινοτομία και γενικά απέναντι σε νέες ιδέες, 2) Οι επιλεκτικά 

καινοτόμοι (early adopters)- πρόκειται για αυτούς που προβάλλουν επίσης έναν καινο-

τόμο χαρακτήρα διαφέρουν όμως από τους πρώτους διότι λειτουργούν πιο επιλεκτικά 

και διακριτικά κατά την υιοθέτηση μιας καινοτομίας. 3) Οι μετριοπαθείς (early major-

ity)- η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών δε ρισκάρει εύκολα στο να δοκιμάσει κάτι 

νέο και κατά συνέπεια δε θα σπαταλήσει εύκολα το χρόνο της, 4) οι επιφυλακτικοί (late 

majority), οι οποίοι παρουσιάζουν καχυποψία κατά την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών  

και τέλος 5) οι συντηρητικοί (laggards/ traditionalists), οι οποίοι όχι απλώς δε δέχονται 

μια καινοτομία αλλά αντιστέκονται συστηματικά απέναντί της. 

Με βάση λοιπόν, την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε τελικά το συμπέ-

ρασμα πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα προέβαλαν 

χαρακτηριστικά, τα οποία τους κατατάσσουν στην ομάδα των μετριοπαθών (42,6%, 

n=46). Στη συνέχεια, ακολουθούν οι επιλεκτικά καινοτόμοι (25%, n=27) και ελάχιστα 

λιγότεροι φάνηκε να αποτελούν οι επιφυλακτικοί (22,2%, n=24). Οι καινοτόμοι εκπαι-

δευτικοί αποτέλεσαν το 9,3% (n=10) ενώ μόνο ένας κατηγοριοποιήθηκε στους συντη-

ρητικούς (0,9%). ( βλ. πίνακα 2).  
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Πίνακας 2. Επίπεδα ατομικής καινοτομίας των εκπαιδευτικών 

 Διακύμανση Ν Ποσοστό 

    

1) Καινοτόμοι 81 10 9,3% 

2) Επιλεκτικά καινοτόμοι 69-80 27 25% 

3) Μετριοπαθείς 57-68 46 42,6% 

4) Επιφυλακτικοί  47-56 24 22,2% 

5) Συντηρητικοί 46 1 0,9% 
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7.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

7.4.1 Φύλο 

Προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα και στη συνέχεια  να προκύψει η 

ύπαρξη η  μη σημαντικής συσχέτισης του φύλου με τις δηλώσεις της καινοτομίας και 

του επαγγελματισμού έγινε χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου Mann-Whitney (U).  

Όπως προκύπτει λοιπόν από την εφαρμογή του κριτηρίου Mann- Whitney (U), 

οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος δε διαφέρουν σημαντικά στις περισ-

σότερες δηλώσεις της κλίμακας καινοτομίας και συνεπώς αυτές δεν παρουσιάζουν ση-

μαντική συσχέτιση με τη μεταβλητή του φύλου. Εξαίρεση αποτελούν οι δυο τελευταίες 

δηλώσεις της κλίμακας αυτής και πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα δεκαεννέα (19) και 

είκοσι (20). Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίζεται το 5%. 

Στο ερώτημα δεκαεννέα (19), το οποίο έχει ως εξής: Με προκαλούν οι αμφιλε-

γόμενες λύσεις και τα άλυτα προβλήματα φάνηκε, σύμφωνα με τον έλεγχο Mann-

Whitney (U), να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της δήλωσης και του 

δημογραφικού στοιχείου του φύλου (U= 1772, p= 0.02). Με άλλα λόγια, σύμφωνα και 

με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής φαίνεται πως οι άντρες παρά το γεγονός 

πως είναι λιγότεροι (n=37) σε σχέση με τις γυναίκες (n=71) συμφωνούν περισσότερο 

με τη δήλωση σε σχέση με τις γυναίκες [Μ.Ο. ανδρών : 4,05, SD: 0,78, M.O. γυναι-

κών: 3,48, SD: 0,93]. 
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Στο ερώτημα είκοσι (20): Με προκαλούν τα αναπάντητα ερωτήματα, το οποίο 

αναφέρεται στην καινοτομία του εκπαιδευτικού και  μάλιστα στην τελευταία διάσταση 

που συνθέτει την έννοια, την ανάληψη ρίσκου. Σύμφωνα με την εφαρμογή του κριτη-

ρίου του Mann-Whitney (U) το ερώτημα είκοσι λοιπόν φαίνεται να σχετίζεται με τον 

παράγοντα φύλο (U= 1645,5, p= 0,024) και η συσχέτιση φαίνεται μάλιστα να είναι 

αρκετά ισχυρή. Για την ακρίβεια, οι άνδρες (n=37) φαίνεται να συμφωνούν περισσό-

τερο με τη δήλωση σε σχέση με τις γυναίκες (n=71), όπως ακριβώς συνέβη και στην 

προηγούμενη πρόταση (19). [M.O. ανδρών: 3,97, SD: 0,86, Μ.Ο. γυναικών: 3,51, SD: 

0,98]. 

 

 

Για καμία από τις υπόλοιπες δηλώσεις τόσο της κλίμακας καινοτομίας όσο και 

του επαγγελματισμού δε φάνηκε να υπάρχει σημαντική στατιστική συσχέτιση με τον 

παράγοντα φύλο και για τον λόγο αυτό θα ήταν πλεονασμός να καταγραφούν όλες οι 

τιμές του μη παραμετρικού κριτηρίου Mann-Whitney (U) για κάθε μια από τις δηλώ-

σεις καθώς αυτές υπάρχουν στο παράρτημα της εργασίας.  
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7.4.2 Πτυχίο 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση 

το κριτήριο Mann-Whitney (U) παρουσίασε σημαντική διαφοροποίηση στις απαντή-

σεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με το δημογραφικό γνώρισμα που α-

φορά στο πτυχίο που διαθέτουν, δηλαδή αν έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Ακα-

δημία ή κάποιο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Πιο αναλυ-

τικά, από τις δηλώσεις που ανήκουν στην κλίμακα της καινοτομίας παρατηρήθηκε ση-

μαντική στατιστική συσχέτιση με τον παράγοντα πτυχίο σε δύο από αυτές. Επίσης, 

φάνηκε να υπάρχει σημαντική συσχέτιση και σε μια δήλωση, η οποία ανήκει στην κλί-

μακα του επαγγελματισμού. Για καμία από τις υπόλοιπες δηλώσεις του ερωτηματολο-

γίου δε βρέθηκε να υπάρχει σημαντική στατιστική συσχέτιση. Είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί πως το επίπεδο σημαντικότητας ορίζεται στο 5%. 

Η πρώτη δήλωση της κλίμακας καινοτομίας, στην οποία φάνηκε να διαφορο-

ποιούνται οι απαντήσεις των δασκάλων με βάση το πτυχίο τους ήταν η ερώτηση δεκα-

τέσσερα (14) : Θεωρώ συναρπαστικό το να είσαι πρωτότυπος/η ως προς τον τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς. Η δήλωση αυτή ανήκει στη διάσταση της καινοτομίας που 

αναφέρεται στη δεκτικότητα απέναντι σε νέες ιδέες και σύμφωνα με την εφαρμογή του 

κριτηρίου Mann-Whitney φαίνεται πως οι απαντήσεις των δασκάλων διαφέρουν ανά-

λογα με το πτυχίο που αυτοί κατέχουν παρά το γεγονός πως η συσχέτιση δεν είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή (U= 1777, p= 0,037). Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε. φαί-

νεται να συμφωνούν περισσότερο με την παραπάνω δήλωση σε σχέση με εκείνους που 

έχουν αποφοιτήσει από κάποια Παιδαγωγική Ακαδημία. [Μ.Ο. Π.Τ.Δ.Ε.: 4,15, SD: 

0,84, Μ.Ο. Παιδαγωγικής Ακαδημίας: 3,79, SD: 0,94]. 
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Ο δημογραφικός παράγοντας του πτυχίου φάνηκε να διαφοροποιεί τις απαντή-

σεις των εκπαιδευτικών και στο ερώτημα δεκαέξι (16): Ψάχνω συνεχώς νέους τρόπους 

για να κάνω πράγματα. Η συγκεκριμένη δήλωση ανήκει στη διάσταση της ανάληψης 

ρίσκου στην κλίμακα της καινοτομίας και η συσχέτιση που προέκυψε με την εφαρμογή 

του κριτηρίου Mann-Whitney (U) φάνηκε να είναι υπαρκτή (U= 1767, p= 0,039). Πιο 

συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε. φάνηκε πως ψάχνουν περισσότερο νέους τρό-

πους για να κάνουν πράγματα σε σχέση με τους απόφοιτους Παιδαγωγικών Ακαδημιών. 

[Μ.Ο. Π.Τ.Δ.Ε.: 3,93. SD: 0,81, M.O. Παιδαγωγικής Ακαδημίας: 3,58, SD: 0,69].  
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Τέλος, στατιστική συσχέτιση φάνηκε να υπάρχει μεταξύ του παράγοντα του πτυχίου 

και του ερωτήματος δέκα (10) που αφορά τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και 

ειδικότερα, τη διάσταση που αναφέρεται στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και έχει 

ως εξής: Αναζητώ συνεχώς νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Όπως και στις παραπάνω 

δηλώσεις έτσι και σε αυτή, σύμφωνα με την εφαρμογή του κριτηρίου Mann-Whitney 

(U) φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πτυχίου και της δήλωσης παρά το γεγο-

νός πως αυτή δε κρίνεται ισχυρή (U= 1766,5, p= 0,043). Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευ-

τικοί που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο Π.Τ.Δ.Ε. φαίνεται να αναζητούν σε μεγαλύ-

τερο βαθμό νέες εκπαιδευτικές μεθόδους σε σχέση με εκείνους που έχουν αποφοιτήσει 

από κάποια Παιδαγωγική Ακαδημία. [ Μ.Ο. Π.Τ.Δ.Ε: 3,69, SD: 0,90, M.O. Παιδα-

γωγική Ακαδημία: 3,30, SD: 0,91]. 

 

 

 

7.4.3 Εργασιακό Καθεστώς 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμε-

τείχαν στην έρευνα διαφοροποιούνται με βάση το δημογραφικό στοιχείο του εργασια-

κού καθεστώτος εφαρμόστηκε και σε αυτή  την περίπτωση το μη παραμετρικό κριτήριο 

του Mann-Whitney (U). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του κριτηρίου λοιπόν 

ανέδειξαν την ύπαρξη συσχέτισης και μάλιστα αρκετά ισχυρής μεταξύ των δύο πρώτων 
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ερωτήσεων της κλίμακας της καινοτομίας (1), (2), του ερωτήματος δεκατέσσερα (14) 

της κλίμακας του επαγγελματισμού σε σχέση με τον παράγοντα του εργασιακού καθε-

στώτος, σύμφωνα με το οποίο ένας δάσκαλος ορίζεται ως αναπληρωτής η μόνιμος. 

Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, ανήκει στην κλίμακα της καινοτομίας και πιο συ-

γκεκριμένα στην διάσταση της ηγεσίας κι έχει ως εξής: Οι συνάδελφοί μου συχνά ζη-

τούν από μένα συμβουλές η πληροφορίες. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο ερώτημα φάνηκε να διαφοροποιούνται σημαντικά με 

βάση το εργασιακό καθεστώς, στο οποίο βρίσκονται γεγονός που ίσως οφείλεται και 

στον διαχωρισμό του πλήθους (U= 977, p=0,007). Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε 

μόνιμο εργασιακό καθεστώς φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση σε 

σχέση με εκείνους που είναι αναπληρωτές. [Μ.Ο. Μόνιμων: 3,48, SD: 0,78, 

M.O.Αναπληρωτών: 2,80, SD: 0,86]. 

 

 

Το δεύτερο ερώτημα με το οποίο φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση με το εργα-

σιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών ανήκει επίσης στη διάσταση της καινοτομίας που 

αναφέρεται στην ηγεσία κι έχει ως εξής: Νιώθω ότι ασκώ επιρροή ως μέλος στην 

ομάδα των συναδέλφων. Όπως και στην προηγούμενη δήλωση έτσι και σε αυτή η ση-

μαντική στατιστική συσχέτιση που βρέθηκε να υπάρχει ίσως να αποτελεί και συνέπεια 

του διαχωρισμού του πληθυσμού της έρευνας (U= 1011, p= 0.003). Πιο συγκεκριμένα, 

οι δάσκαλοι που βρίσκονται σε μονιμότητα συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση σε 
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σχέση με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. [ Μ.Ο. Μόνιμων: 3,43, SD: 0,81, 

M.O.Αναπληρωτών: 2,60, SD: 0,98]. 

 

 

Η τελευταία δήλωση με την οποία φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με το δημο-

γραφικό στοιχείο του εργασιακού καθεστώτος είναι η δέκατη τέταρτη (14) ανήκει στην 

κλίμακα του επαγγελματισμού και μάλιστα στη διάσταση που αναφέρεται στη συνερ-

γασία με τους συναδέλφους: Πολύ συχνά οι συνάδελφοί μου κι εγώ παρακολουθούμε 

μεταξύ μας τις διδασκαλίες μας. Σύμφωνα με το κριτήριο Mann-Whitney (U) οι απα-

ντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το εργασιακό τους καθεστώς 

και οι μόνιμοι δάσκαλοι φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση σε σχέση  

με τους αναπληρωτές (U= 0,939, p= 0,027). [Μ.Ο. Μόνιμων: 2,76, SD: 1,11, M.O. 

Αναπληρωτών: 2,13, SD: 1,55]. 
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7.4.4 Ηλικία 

Ο δημογραφικός παράγοντας της ηλικίας των εκπαιδευτικών φάνηκε να διαφο-

ροποιεί τις απαντήσεις τους σε δύο μόλις δηλώσεις, οι οποίες ανήκουν και οι δυο στην 

κλίμακα του επαγγελματισμού και πρόκειται για τη δήλωση τέσσερα (4) και δέκα (10). 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης η μη στατιστικής σχέσης των δηλώσεων με το δημο-

γραφικό στοιχείο εφαρμόστηκε το κριτήριο Kruskall-Wallis test (H) με επίπεδο σημα-

ντικότητας το 5%. 

Η τέταρτη δήλωση ανήκει στη διάσταση του επαγγελματισμού που αναφέρεται 

στην αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών  κι έχει ως εξής: Θεωρώ ότι δέσμευσή μου 

ως δάσκαλος/α είναι να προσφέρω τη βοήθειά μου στους μαθητές μου (ερώτημα 4). 

Η δήλωση αυτή φαίνεται να διαφοροποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων ανάλογα με 

την ηλικία τους (H= 10,156, p= 0,038) και πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που α-

νήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 46-55 συμφωνούν και μάλιστα απόλυτα σε μεγαλύ-

τερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. [ Μ.Ο. 22-25: 4,50, 

SD:0,70, M.O. 26-35:4,40 SD: 0,69, M.O.36-45: 4,40, SD:0,91,  M.O. 46-55: 4,68, 

SD:0,53, M.O.56 και άνω: 4,00, SD: 0,70]. 

Η Δέκατη δήλωση (10) ανήκει επίσης στη διάσταση του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη και είναι η εξής: Ανα-
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ζητώ συνεχώς νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Σύμφωνα με την εφαρμογή του κριτη-

ρίου Kruskall-Wallis οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σημαντικά 

ως προς την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν (Η=11,763, p=0,019) και πιο συγκε-

κριμένα εκείνοι που ανήκουν στην ομάδα των 36-45 φαίνεται να συμφωνούν περισσό-

τερο με τη δήλωση. [ [ Μ.Ο. 22-25: 3,00, SD:0, M.O. 26-35:3,40 SD: 1,07, M.O.36-

45: 3,84, SD:0,85,  M.O. 46-55: 3,53, SD:0,84, M.O.56 και άνω: 2,56, SD: 1,01]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5 Επιπλέον σπουδές 

 

Απολαμβάνω να συμμετέχω σε ηγετικές πρωτοβουλίες στην ομάδα που α-

νήκω (ερώτημα 3). Στο ερώτημα αυτό, το οποίο ανήκει στη διάσταση της καινοτομίας 

που αναφέρεται στην ηγετική φύση του εκπαιδευτικού βρέθηκε στατιστική συσχέτιση 

με τις επιπλέον σπουδές που έχει πραγματοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός (H=8,493, 

p=0,037). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα 

επιπλέον πρόγραμμα σπουδών φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση. 

[Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,14, SD: 0,90, M.O. Διδασκαλείο: 3,75 SD: 

0,88, M.O. Μεταπτυχιακό: 3,29 SD: 1,55. Μ.Ο. Διδακτορικό: 4,67, SD: 0,57]. 

Πρέπει πρώτα να δω άλλα άτομα να εφαρμόζουν μια καινοτομία προκειμέ-

νου να προσπαθήσω κι εγώ  (ερώτημα 5). Το ερώτημα αυτό ανήκει επίσης στη διά-

σταση της καινοτομίας που αναφέρεται στην ηγετική φύση του εκπαιδευτικού και πα-

ρατηρήθηκε, οι απαντήσεις να εξαρτώνται από τις επιπλέον σπουδές των δασκάλων 

( Η=9,936, p= 0,019). Πιο συγκεκριμένα και με βάση τους μέσους όρους των απαντή-

σεων φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές 
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συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 2,86, 

SD: 0,98, M.O. Διδασκαλείο:2,50 SD: 1,19, M.O. Μεταπτυχιακό: 2,10 SD: 1,04. 

Μ.Ο. Διδακτορικό: 2,00, SD: 1,73]. 

Είμαι συνήθως επιφυλακτικός/ή στο να δεχτώ νέες ιδέες (ερώτημα 6). Το ε-

ρώτημα ανήκει στη διάσταση της καινοτομίας που αναφέρεται στην αντίσταση στην 

αλλαγή και φάνηκε να διαφοροποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων ανάλογα με τις επι-

πλέον σπουδές τους 9 (Η= 8,079, p=0,044) και σύμφωνα με τη βοήθεια της περιγραφι-

κής στατιστικής οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν απουσία επιπλέον σπουδών συμφώνη-

σαν και περισσότερο με την πρόταση. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 2,66, SD: 

0,91, M.O. Διδασκαλείο: 2,25 SD: 1,03, M.O. Μεταπτυχιακό: 2,19 SD: 1,16. Μ.Ο. 

Διδακτορικό: 1,67, SD: 1,15].   

Σπάνια εμπιστεύομαι νέες ιδέες ώσπου να δω πως η πλειοψηφία των ανθρώ-

πων γύρω μου τις αποδέχονται (ερώτημα 8). Παρόμοιες με την παραπάνω πρόταση 

τιμές παρουσίασε και η συγκεκριμένη δήλωση.  

Απολαμβάνω να δοκιμάζω νέες ιδέες (ερώτημα 11). Σύμφωνα με την εφαρ-

μογή του κριτηρίου Kruskall- Wallis (H) η συγκεκριμένη δήλωση φάνηκε να διαφορο-

ποιεί τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις επιπλέον σπουδές τους 

(Η=12,213, p= 0,007). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει επιπλέον σπουδές 

σε κάποιο διδασκαλείο συμφώνησαν περισσότερο με τη δήλωση αν και οι συχνότητες 

των απαντήσεων έδειξαν σχεδόν το ίδιο και για εκείνους που έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο μεταπτυχιακό. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,68, SD: 0,65, M.O. Δι-

δασκαλείο: 4,25 SD: 0,88, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,24 SD: 0,62. Μ.Ο. Διδακτορικό: 

3,67, SD: 1,52].   

Θεωρώ τον εαυτό μου δημιουργικό και πρωτότυπο ως προς τον τρόπο σκέ-

ψης και συμπεριφοράς (ερώτημα 12). Πρόκειται για δήλωση που ανήκει στη διάσταση 

της καινοτομίας, που αναφέρεται στη δεκτικότητα σε νέες ιδέες, όπως και η προηγού-

μενη. Η σχέση που προέκυψε αποδείχθηκε αρκετά σημαντική (Η=10,518, p=0,015). Οι 

εκπαιδευτικοί μάλιστα που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα φάνηκε να συμφωνούν πε-

ρισσότερο με τη δήλωση. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,70, SD: 0,67, M.O. 

Διδασκαλείο: 4,25 SD: 0,88, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,14 SD: 0,65. Μ.Ο. Διδακτο-

ρικό: 4,33, SD: 0,57].   
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Μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ως εφευρετικό τύπο ανθρώπου (ερώ-

τημα 13). Η στατιστική σχέση που αναδείχθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ση-

μαντική (Η=14,666, p=0,02)  και μάλιστα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει 

επιπλέον σπουδές σε κάποιο διδασκαλείο φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο με τη 

δήλωση, ακολουθώντας τους οι έχοντες μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών 

αντίστοιχα. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,50, SD: 0,79, M.O. Διδασκαλείο: 

4,38 SD: 0,74, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,10 SD: 0,70. Μ.Ο. Διδακτορικό: 4,00, SD: 

1,00].   

Θεωρώ συναρπαστικό το να είσαι πρωτότυπος/η ως προς τον τρόπο σκέψης 

και συμπεριφοράς. (ερώτημα 14). Η στατιστική σχέση που αναδείχθηκε μεταξύ της 

δήλωσης και των επιπλέον σπουδών αναδείχθηκε επίσης αρκετά σημαντική (Η=9,973, 

p= 0,019). Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι κι εδώ οι απόφοιτοι διδασκα-

λείου συμφώνησαν περισσότερο με την πρόταση σε σχέση με τους υπόλοιπους. . [ Μ.Ο. 

Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,82, SD: 0,87, M.O. Διδασκαλείο: 4,50 SD: 0,75, 

M.O. Μεταπτυχιακό: 4,33 SD: 0,85. Μ.Ο. Διδακτορικό: 4,00, SD: 1,73].   

Είμαι δεκτικός/ή απέναντι σε νέες ιδέες. (ερώτημα 15). Πρόκειται για την τε-

λευταία δήλωση της διάστασης της καινοτομίας που αναφέρεται στη δεκτικότητα απέ-

ναντι σε νέες ιδέες και σύμφωνα με την εφαρμογή του κριτηρίου Kruskall-Wallis (H) 

αναδείχθηκε η ύπαρξη σημαντικής στατιστικής σχέσης με τον δημογραφικό παράγοντα 

των επιπλέον σπουδών (Η=12,128, p= 0,007). Οι έχοντες μεταπτυχιακό και διδακτο-

ρικό τίτλο σπουδών φάνηκε να ισοψηφούν στη συμφωνία της παραπάνω δήλωσης έ-

ναντι των υπόλοιπων επιλογών. . [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,82, SD: 0,64, 

M.O. Διδασκαλείο: 4,13 SD: 1,12, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,33 SD: 0,57. Μ.Ο. Διδα-

κτορικό: 4,33, SD: 1,15]. 

Ψάχνω συνεχώς νέους τρόπους να για να κάνω πράγματα. (ερώτημα 16). Ό-

σον αφορά την τελευταία διάσταση της καινοτομίας που αναφέρεται στην ανάληψη 

ρίσκου, η μοναδική δήλωση που φάνηκε να διαφοροποιεί τις απαντήσεις των εκπαι-

δευτικών ανάλογα με τις επιπλέον σπουδές είναι η παραπάνω (Η= 12,872, p=0,05). Οι 

έχοντες κάποιον διδακτορικό τίτλο φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση 

έναντι των υπολοίπων. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,61, SD: 0,71, M.O. 

Διδασκαλείο: 3,88 SD: 0.64, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,14 SD: 0,85. Μ.Ο. Διδακτο-

ρικό: 4,67 SD: 0,57]. 
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Συμμετέχω ενεργά σε συνεργατικές έρευνες για την αναζήτηση νέων βελτιω-

μένων μεθόδων διδασκαλίας. (ερώτημα 9). Στην κλίμακα του επαγγελματισμού δυο 

δηλώσεις που ανήκουν στη διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης φάνηκε να σχετί-

ζονται με τον παράγοντα επιπλέον σπουδές και η πρώτη είναι η παραπάνω (Η= 12,366, 

p=0,006). Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών συμφωνούν περισσότερο με τη 

δήλωση σε σχέση με τους υπόλοιπους. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,58, SD: 

0,71, M.O. Διδασκαλείο: 3,50 SD: 0,92, M.O. Μεταπτυχιακό: 4,10 SD: 0,70. Μ.Ο. 

Διδακτορικό: 4,67 SD: 0,57]. 

Αναζητώ συνεχώς νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. (ερώτημα 10). Η στατιστική 

σχέση που αναδείχθηκε για τη συγκεκριμένη δήλωση είναι σημαντική (Η=10,772, 

p=0,013). Όπως και στην προηγούμενη δήλωση έτσι κι εδώ οι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος φάνηκε να συμφωνούν  περισσότερο με τη δήλωση έναντι των υπόλοιπων 

επιλογών. [ Μ.Ο. Απουσίας επιπλέον σπουδών: 3,37, SD: 0,89, M.O. Διδασκαλείο: 

3,25 SD: 1,16, M.O. Μεταπτυχιακό: 3,90 SD: 0,76. Μ.Ο. Διδακτορικό: 4,67 SD: 

0,57]. 

 

 

 

 

 

7.4.6 Χρόνος υπηρεσίας 

Το δημογραφικό χαρακτηριστικό του χρόνου υπηρεσίας φάνηκε  να διαφορο-

ποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων της έρευνας σε δυο δηλώσεις του ερωτηματολογίου, 

οι οποίες ανήκουν στη διάσταση της καινοτομίας που αναφέρεται στην ανάληψη ρί-

σκου. Η πρώτη δήλωση έχει ως εξής: Με προκαλούν οι αμφιλεγόμενες λύσεις και τα 

άλυτα προβλήματα. (ερώτημα 19) και με βάση την εφαρμογή του μη παραμετρικού 

κριτηρίου Kruskall-Wallis υπήρξε σημαντική στατιστική σχέση μεταξύ δήλωσης και 

χρόνου υπηρεσίας κρίνεται ως αρκετά σημαντική (Η= 12,602, p=0,027). Για την ακρί-

βεια, οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν πως υπηρετούν το επάγγελμα από 6 μέχρι 10 χρό-

νια φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση ακολουθώντας τους εκείνοι που 

δήλωσαν ως χρόνο υπηρεσίας από 11 έως 15 χρόνια. [Μ.Ο. 1-5: 3,29, SD:0,95, M.O. 
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6-10: 4,33, SD: 0,65, M.O.11-15: 3,85, SD:0,68, M.O.16-20: 3,62, SD:0,94, M.O. 21-

25: 3,73, SD:1,08, M.O. 26 και άνω: 3,30, SD: 0,73]. 

Με προκαλούν τα αναπάντητα ερωτήματα. (ερώτημα 20). Η στατιστική σχέση 

που αναδείχθηκε υπήρξε ακόμη πιο σημαντική από την προηγούμενη (Η=15,435, 

p=0,009). Για την ακρίβεια, οι δάσκαλοι που δήλωσαν ως χρόνο υπηρεσίας τα 6 με 10 

χρόνια φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση έναντι των υπόλοιπων επι-

λογών. [Μ.Ο. 1-5: 2,86, SD:1,46, M.O. 6-10: 4,42, SD: 0,66, M.O.11-15: 3,85, 

SD:0,55, M.O.16-20: 3,54, SD:0,98, M.O. 21-25: 3,80, SD:0,99, M.O. 26 και άνω: 

3,35, SD: 0,74]. 

 

 

7.4.7 Έδρα σχολείου 

Σύμφωνα με την εφαρμογή του κριτηρίου Kruskall- Wallis test το δημογραφικό 

στοιχείο της έδρας του σχολείου που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί της έρευνας φάνηκε 

να μην παρουσιάζει σημαντικά στατιστική σχέση με καμία από τις δηλώσεις του ερω-

τηματολογίου και συνεπώς δε διαφοροποίησε τις απαντήσεις τις απαντήσεις τους ανά-

λογα με το στοιχείο αυτό.  

 

 

 

 

 

 

7.5  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Προκειμένου  να διερευνηθεί η ύπαρξη θετικής η αρνητικής σχέσης μεταξύ των 

δυο εννοιών έγινε εφαρμογή  του συντελεστή συσχέτισης του Pearson. Τα αποτελέ-

σματα της επεξεργασίας των δεδομένων έδειξαν πως κατά κύριο λόγο δεν υπάρχει υ-

ψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων που συνθέτουν την έννοια της καινο-

τομίας με τις διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του επαγγελματισμού εκτός όμως 

από ελάχιστες περιπτώσεις. 
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Για την ακρίβεια, υψηλός θετικός συντελεστής βρέθηκε να υπάρχει μεταξύ των 

διαστάσεων της ηγετικής φύσης του εκπαιδευτικού που αναφέρεται στην καινοτομία 

και στην αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών που αναφέρεται στον επαγγελματι-

σμό των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις που εμφάνισαν τον υψηλό αυτό συντελεστή συ-

σχέτισης είναι οι εξής: Γνωρίζω ότι συνήθως είμαι από τους τελευταίους/ες της ομάδας, 

που αποδέχονται κάτι καινούριο(ερώτημα 4 καινοτομίας) και είναι ιδιαίτερα σύνηθες να 

ξεπερνώ την καθιερωμένη διδακτική ύλη διδάσκοντας κι επιπλέον πράγματα στους μα-

θητές μου(ερώτημα 5 επαγγελματισμού) (p=0.619, p0.5) και κάνω καινοτόμες προτά-

σεις για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της σχολικής μονάδας (p=0,552, p0,5). 

Επιπλέον, υψηλό θετικό συντελεστή συσχέτισης βρέθηκε να εμφανίζεται με-

ταξύ των διαστάσεων της ηγετικής φύσης του εκπαιδευτικού με δύο διαστάσεις του 

επαγγελματισμού που αναφέρονται στην επαγγελματική ανάπτυξη (p=0,715, p0,5) 

και στην ενασχόληση με το επάγγελμα [p=0,662 (ερώτημα 7 επαγγελματισμού), 

p=0,703 (ερώτημα 8 επαγγελματισμού, p0,5]. 

Τέλος, με βάση την εφαρμογή του κριτηρίου συσχέτισης του Pearson βρέθηκε 

να υπάρχει υψηλός θετικό συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της διάστασης της καινο-

τομίας, που αναφέρεται στην αντίσταση στην αλλαγή και της διάστασης του επαγ-

γελματισμού που αναφέρεται στην ενασχόληση με το επάγγελμα [p=0,832 (ερώτημα 

7 επαγγελματισμού), p=0,735 (ερώτημα 8 επαγγελματισμού), p0,5].  

Οι υπόλοιπες διαστάσεις της καινοτομίας και του επαγγελματισμού εμφάνισαν 

είτε μηδενικό συντελεστή είτε αρνητικό συντελεστή συσχέτισης γεγονός που σημαίνει 

πως η παράθεση των τιμών συσχέτισης κρίνεται πλεονασμός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο Συμπεράσματα/ Συζήτηση 

8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα εργασία είχε ουσιαστικά ως κύριους στόχους της, αρχικά να διερευ-

νήσει τον βαθμό ατομικής καινοτομίας  εκατον οκτώ(108) εκπαιδευτικών της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φλώρινας και τις απόψεις που οι ίδιοι προβάλλουν 

σχετικά με τις διαστάσεις που συνθέτουν την καινοτομία. Επιπλέον, στόχος της εργα-

σίας ήταν και η επισκόπηση των απόψεων των εκπαιδευτικών με βάση τις διαστάσεις 

που συνθέτουν τον επαγγελματισμό τους και τέλος, έγινε προσπάθεια αναζήτησης στα-

τιστικής σχέσης μεταξύ των δύο εννοιών, της καινοτομίας και του επαγγελματισμού με 

βάση τις διαστάσεις της πρώτης έννοιας.  

 

8.1.1 Βαθμός ατομικής καινοτομίας 

Τα ευρήματα της εργασίας προέβαλαν αρχικά τα επίπεδα ατομικής καινοτομίας 

όπως ακριβώς τα είχε περιγράψει ο Rogers (1995:248-251) σύμφωνα με τα οποία, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνεται να ανήκει στους μετριοπαθείς (42,6%) κι α-

κολουθούν οι επιλεκτικά καινοτόμοι (25%) με τους επιφυλακτικούς (22,2%). Οι αμι-

γώς καινοτόμοι εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν μόλις το 9,3% ενώ υπήρξε κι ένας εκπαι-

δευτικός που θεωρήθηκε συντηρητικός (0,9%). Με άλλα λόγια, η αντιλαμβανόμενη 

ατομική καινοτομικότητα των δασκάλων βρίσκεται όχι και σε τόσο υψηλά επίπεδα σε 

σχέση με ευρήματα προγενέστερων ερευνών (Coklar, 2012; Xafakos, Stavropoulos & 

Kaldi, 2018) καθώς συγκριτικά με τις συγκεκριμένες έρευνες στην προκειμένη περί-

πτωση έχουμε αρκετά μικρότερο ποσοστό αμιγώς καινοτόμων εκπαιδευτικών, μικρό-

τερο ποσοστό επιλεκτικά καινοτόμων δασκάλων και αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό με-

τριοπαθών και οι επιφυλακτικοί υπήρξαν επίσης αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό. Αντιθέ-

τως τα ευρήματα της έρευνας συμπίπτουν περισσότερο με τα ευρήματα των Parlar & 

Cansoy (2017). Το γεγονός της χαμηλής αντιλαμβανόμενης ατομικής καινοτομικότη-
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τας έχει διττή σημασία. Αφενός είναι απόρροια της πίεσης που ασκείται στους εκπαι-

δευτικούς από τις επιταγές του αναλυτικού προγράμματος, με συνέπεια να οι ίδιοι να 

χάνουν τόσο την αυτονομία τους δοκιμάζοντας κάτι νέο όσο και το κίνητρο για να 

συμβεί κάτι τέτοιο (Bernstein, 1991). Αφετέρου, και σύμφωνα με τη στατιστική επε-

ξεργασία που προηγήθηκε φάνηκε πως σημαντικό ρόλο στο μεγάλο αυτό ποσοστό των 

μετριοπαθών εκπαιδευτικών διαδραματίζει το δημογραφικό χαρακτηριστικό των επι-

πλέον σπουδών και πιο ειδικά εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει 

κανένα επιπλέον πρόγραμμα σπουδών φάνηκε να κατατάσσονται στην κατηγορία των 

μετριοπαθών δασκάλων. Με δεδομένο λοιπόν το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού της 

έρευνας που δήλωσε απουσία επιπλέον σπουδών, προκύπτει αναλόγως και το υψηλό 

ποσοστό μετριοπάθειας και χαμηλής καινοτομικότητας.  

Η πρόταση που προκύπτει από τα παραπάνω ευρήματα είναι αρχικά η ανάγκη 

μείωσης της πίεσης που ασκείται από τη γραφειοκρατία της εκπαίδευσης, η οποία α-

ναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να περιορίζονται ως προς τις ενέργειες που πιθανότατα 

θα προέβαιναν αν η πίεση αυτή δεν υπήρχε.  

Εκτός από τους φορείς χάραξης πολιτικής σημαντικός κρίνεται κι ο ρόλος του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος με τη σωστή αξιοποίηση του θεσμικού του 

ρόλου έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

και κατά συνέπεια να τον υποστηρίξει σε κάθε είδους καινοτόμα δράση και σε κάθε 

μορφή ανάληψης ρίσκου. Άλλωστε βασικό ρόλο στην επιτυχία εφαρμογής των καινο-

τομιών στο δημοτικό σχολείο διαδραματίζει ο διευθυντής, ο οποίος οφείλει να είναι 

ενήμερος για κάθε είδους καινοτομική δράση που συμβαίνει στη σχολική μονάδα και 

να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, να επικοινωνεί μαζί τους και να συμ-

μετέχει κι ο ίδιος ενεργά στις καινοτόμες δράσεις (Ιορδανίδης, 2006:93).    

 

  8.1.2 Απόψεις για τον επαγγελματισμό 

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια του επαγγελματι-

σμού τους, τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με βάση τις διαστάσεις που 

συνθέτουν την έννοια αυτή. Με άλλα λόγια, όσον αφορά τη διάσταση που αναφέρεται 
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στη συνεργασία με συναδέλφους, η στατιστική ανάλυση δείχνει πως οι δάσκαλοι εκ-

φράζονται με θετικά αισθήματα εκτός από τη δήλωση που αναφέρεται στην παρακο-

λούθηση των διδασκαλιών μεταξύ τους. Σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη οι 

δάσκαλοι  δείχνουν επίσης να έχουν θετικά αισθήματα ταυτόχρονα πολλοί όμως εκ-

φράζονται με μετριοπάθεια, ενώ αρκετά θετικοί παρουσιάζονται και όσον αφορά στη 

διάσταση που αναφέρεται στην ενασχόληση με το επάγγελμά τους. Τέλος, ιδιαίτερα 

θετικοί φαίνονται να είναι οι εκπαιδευτικοί και με τις τελευταίες δυο διαστάσεις του 

επαγγελματισμού που αναφέρονται στις υψηλές προσδοκίες επιτυχίας και στην αφο-

σίωση στις ανάγκες των μαθητών τους. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με 

τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών (Parlar & Cansoy, 2017). Οι θετικά προσκείμε-

νες προς τον επαγγελματισμό στάσεις των εκπαιδευτικών είναι απόρροια του ότι οι 

εκπαιδευτικοί ξεκινούν πλέον να λαμβάνουν σιγά σιγά την αναγνώριση που αξίζει στο 

επάγγελμά τους και η ενίσχυση όλων των διαστάσεων που το συνθέτουν, όπως η συ-

νεργασία με συναδέλφους , η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανοποίηση των εκπαι-

δευτικών έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα αυτά ε-

παγγελματικής αναγνώρισης. Φυσικά δεν θα ήταν συνετό να παραληφθεί το γεγονός 

πως  η έννοια του επαγγελματισμού σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία του πτυχίου 

και του της ηλικίας, πράγμα που θα μπορούσε να συσχετιστεί με προηγούμενες δηλώ-

σεις, οι οποίες αναφέρονται στην έννοια του επαγγελματισμού ως έννοιας κοινωνικά 

προσδιορισμένης (socially constructed) (Helsby, 1995; Troman, 1996). Ο κοινωνικά 

προσδιορισμένος επαγγελματισμός λοιπόν, θεωρεί πως η έννοια συνεχώς μεταβάλλε-

ται και συνεπώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις αλλαγές 

που συμβαίνουν και να υιοθετούν δικές τους κατευθύνσεις με βάση αυτές που τους 

αρμόζουν.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα αξίζει να δοθεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα η επιμόρφωση αυτή θα είναι σαφώς πιο απο-

τελεσματική εάν συμβαίνει καθ΄ όλη την πορεία της καριέρας τους. Η σημασία της 

επιμόρφωσης κρίνεται αναγκαία για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

και κατά συνέπεια και για τον επαγγελματισμό τους κι ως εκ τούτου ο  σχεδιασμός και 

η υλοποίηση κατάλληλων δομών που θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχεί-

ρημα αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική κίνηση. 
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Ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κρίνεται και 

πάλι πολύ ουσιαστικός για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συ-

γκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί έδειξαν πως παρά το γεγονός πως υπάρχει αλληλοϋποστή-

ριξη μεταξύ της επαγγελματικής ομάδας οι περισσότεροι δεν παρακολουθούν μεταξύ 

τους τις διδασκαλίες τους, γεγονός που θα βοηθούσε στον αναστοχασμό τους σχετικά 

με τις πρακτικές που οι ίδιοι ακολουθούν.    

Τέλος, κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του επαγγελματικού ρόλου των εκπαι-

δευτικών κρίνεται αναποτελεσματική χωρίς τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαι-

δευτικών, οι οποίοι αποτελούν την απαρχή κάθε τέτοιας προσπάθειας. η παρούσα με-

ταπτυχιακή εργασία, φιλοδοξούμε πως μπορεί έστω και λίγο να συμβάλλει στη διερεύ-

νηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για πρωταρχικής σημασίας έννοιες, όπως η και-

νοτομία και ο επαγγελματισμός. 

 

8.1.3 Επαγγελματισμός και καινοτομία 

Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ καινοτομίας και επαγγελματισμού τα ευρή-

ματα της έρευνας κατέδειξαν πως σύμφωνα και με τις υποθέσεις της έρευνας που προη-

γήθηκαν η έννοια της καινοτομίας όντως σχετίζεται με αυτή του επαγγελματισμού. Η 

συσχέτιση αυτή βέβαια φάνηκε στις περισσότερες δηλώσεις να είναι χαμηλή αλλά σε 

ορισμένες να είναι αρκετά υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της καινοτομίας φάνηκε 

να σχετίζεται ως προς τη διάσταση που αναφέρεται στην ηγετική φύση του εκπαιδευ-

τικού  με τη διάσταση του επαγγελματισμού που αναφέρεται στην επαγγελματική ανά-

πτυξη και την αφοσίωση στις ανάγκες των μαθητών. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμ-

φωνία με προγενέστερα ευρήματα (Fullan & Pomfret, 1977; Parlar & Cansoy, 2017; 

Ritchhart, 2004), τα οποία ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι υπάρχει αλληλοσυσχέτιση με-

ταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης και των καινοτόμων χαρακτηριστικών των εκπαι-
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δευτικών. Επίσης, συσχέτιση βρέθηκε να υπάρχει και μεταξύ της διάστασης της καινο-

τομίας που αναφέρεται στην αντίσταση στην αλλαγή και της διάστασης του επαγγελ-

ματισμού που αναφέρεται στην ενασχόληση με κάθε είδους δραστηριότητα που σχετί-

ζεται με το επάγγελμα. Αυτό σημαίνει πως η καινοτομία θα μπορούσε να λειτουργήσει 

ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των δα-

σκάλων. Άλλωστε, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί 

αυξάνονται και βελτιώνονται όσο αυξάνεται η επαγγελματική συνεργασία και η επαγ-

γελματική ανάπτυξη γενικότερα (Cumming & Owen, 2001). 

Γενικά, οι προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης, θέ-

τουν στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον εκπαιδευτικό διότι αυτός είναι που θα επιφορ-

τιστεί να υλοποιήσει και να εφαρμόσει στην τάξη νέες μεθόδους διδασκαλίας και γενι-

κώς καινοτομίες. Η ανάληψη όμως τέτοιων πρωτοβουλιών και απαιτήσεων πρόκειται 

να επιτύχουν κατά κύριο λόγο εάν οι εκπαιδευτικοί κατέχουν υψηλού επιπέδου επαγ-

γελματικές ικανότητες και προσόντα (Garet et al.,2001). Η συνεχής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική στήριξη του διευθυντή προς τους 

δασκάλους μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές πρακτικές για την επί-

τευξη υψηλού επιπέδου επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων. 

 

8.1.4 Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικές έρευνες 

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται η τεχνική της δειγ-

ματοληψίας, η οποία όπως έχει προαναφερθεί συνέβη με βολικό τρόπο λόγω της ευκο-

λίας πρόσβασης στον πληθυσμό της έρευνας. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της έ-
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ρευνας αποδίδουν τάσεις και όχι βεβαιότητα με συνέπεια να μην μπορούν να γενικευ-

θούν στον ευρύτερο πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Μελλοντικές έρευνες θα μπορού-

σαν να εστιάσουν τουλάχιστον στη τυχαία δειγματοληψία, με τη συλλογή ενδεχομένως 

καταλόγων των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια επιλογή τους με βάση τα διάφορα χα-

ρακτηριστικά τους (π.χ. φύλο, ηλικία, τάξη κτλ.) έτσι ώστε τα αποτελέσματα της έρευ-

νας να μπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Επίσης, μελλοντικές έρευνες 

θα μπορούσαν να εστιάσουν σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής εκπαίδευσης, Δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει μια μελλοντική έρευνα μεγαλύτερης εμβέλειας, 

η έρευνα που θα εστιάζει σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για παρά-

δειγμα ακριτικές περιοχές. Τέλος, να διερευνηθούν περαιτέρω οι περιπτώσεις που πα-

ρουσίασαν κάποια σημαντικότητα στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα τα δημογραφικά 

γνωρίσματα του πληθυσμού, τα οποία έδειξαν να διαφοροποιούν τις στάσεις των εκ-

παιδευτικών, αφού βρίσκονταν έξω από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  
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Μέρος ΙΙ: Κλίμακα καινοτομίας 

Σε κάθε επόμενη δήλωση σημειώστε με Χ σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς από 

το 1 έως το 5 ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας που σας εκφράζει. 

1=Διαφωνώ απόλυτα,2=Διαφωνώ, 3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=Συμφωνώ, 

5=Συμφωνώ απόλυτα. 

  1 2 3 4 5 

1 Οι συνάδελφοί μου συχνά ζητούν από εμένα συμβουλές ή πληροφορίες      

     

2 Νιώθω ότι ασκώ επιρροή ως μέλος στην ομάδα των συναδέλφων μου      

 

3 Απολαμβάνω να συμμετέχω σε ηγετικές πρωτοβουλίες στην ομάδα που ανήκω      

 

4 Γνωρίζω ότι συνήθως είμαι από τους τελευταίους/ες της ομάδας, που αποδέχονται 

κάτι καινούριο 

     

 

5 Πρέπει πρώτα να δω άλλα άτομα να εφαρμόζουν μια καινοτομία προκειμένου να 

προσπαθήσω κι εγώ 

     

 

6 Είμαι συνήθως επιφυλακτικός/ή στο να δεχτώ νέες ιδέες      

 

7 Είμαι επιφυλακτικός/ή απέναντι σε νέες εφευρέσεις και σε νέους τρόπους σκέψης      

 

8 Σπάνια εμπιστεύομαι νέες ιδέες ώσπου να δω πως η πλειοψηφία των ανθρώπων 

γύρω μου τις αποδέχονται 

     

 

9 Τείνω να πιστεύω πως ο παλιός παραδοσιακός τρόπος ζωής και δραστηριότητας 

είναι ο καλύτερος τρόπος 

     

 

10 Συχνά θεωρώ τον εαυτό μου σκεπτικό απέναντι σε νέες ιδέες      

 

11 Απολαμβάνω να δοκιμάζω νέες ιδέες      

 

12 Θεωρώ τον εαυτό μου δημιουργικό και πρωτότυπο ως προς τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς 

     

 

13 Μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ως εφευρετικό τύπο ανθρώπου      
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14 Θεωρώ συναρπαστικό το να είσαι πρωτότυπος/η ως προς τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς 

     

 

                                                                                                                                                     

  1 2 3 4 5 

15 Είμαι δεκτικός/ή απέναντι σε νέες ιδέες      

 

16 Ψάχνω συνεχώς νέους τρόπους για να κάνω πράγματα      

 

17 Συχνά αυτοσχεδιάζω ως προς τις μεθόδους για να λύσω ένα πρόβλημα, για το 

οποίο δεν υπάρχει κάποια προφανής λύση 

     

 

18 Είμαι επιφυλακτικός/ή ως προς το να υιοθετώ νέους τρόπους για να κάνω 

πράγματα ώσπου να δω ότι αυτοί είναι αποτελεσματικοί για τους ανθρώπους 

γύρω μου 

     

 

19 Με προκαλούν οι αμφιλεγόμενες λύσεις και τα άλυτα προβλήματα      

 

20 Με προκαλούν τα αναπάντητα ερωτήματα      
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Μέρος ΙΙΙ: Κλίμακα επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών 

 

 Σε κάθε επόμενη δήλωση σημειώστε Χ σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς από 

το 1 έως το 5 ανάλογα με τον βαθμό συμφωνίας που σας εκφράζει. 
1=Διαφωνώ απόλυτα,2=Διαφωνώ, 3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=Συμφωνώ, 
5=Συμφωνώ απόλυτα. 
 

  1 2 3 4 5 

1 Ως εκπαιδευτικός σέβομαι τις επαγγελματικές ικανότητες των συναδέλφων μου      

 

2 Μεταξύ της επαγγελματικής ομάδας υπάρχει αλληλοβοήθεια και 

αλληλοϋποστήριξη 

     

 

3 Σχεδόν πάντα εκφράζω την επαγγελματική μου κρίση σχετικά με όλα τα θέματα 

της σχολικής μονάδας 

     

 

4 Θεωρώ ότι δέσμευσή μου ως δάσκαλος/α είναι να προσφέρω τη βοήθειά μου 

στους μαθητές μου 

     

 

5 Είναι ιδιαίτερα σύνηθες να ξεπερνώ την καθιερωμένη διδακτική ύλη διδάσκοντας 

κι επιπλέον πράγματα στους μαθητές μου 

     

 

6 Κάνω καινοτόμες προτάσεις για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της 

σχολικής μονάδας 

     

 

7 Προσφέρω τη βοήθειά μου στου μαθητές κατά τη διάρκεια του προσωπικού μου 

χρόνου 

     

 

8 Είμαι συνεπής ως προς την ώρα που ξεκινά το μάθημα και αξιοποιώ τον διδακτικό 

χρόνο αποδοτικά 

     

 

9 Συμμετέχω ενεργά σε συνεργατικές έρευνες για την αναζήτηση νέων 

βελτιωμένων μεθόδων διδασκαλίας 

     

 

10 Αναζητώ συνεχώς νέες εκπαιδευτικές μεθόδους      

 

11 Δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών κι έπειτα στους 

γραφειοκρατικούς κανόνες 

     

 



128 

 

12 Οι συνάδελφοί μου κι εγώ διατηρούμε υψηλά επίπεδα ως προς τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούμε 

     

 

13 Οι συνάδελφοί μου κι εγώ διατηρούμε υψηλά επίπεδα ηθικών αξιών      

 

14 Πολύ συχνά οι συνάδελφοί μου κι εγώ παρακολουθούμε μεταξύ μας τις 

διδασκαλίες μας 
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