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Περίληψη 

 

   Η συγκεκριμένη εργασία μελετάει τους τρόπους που οι εκπαιδευτικοί κατανοούν 

την έννοια της καινοτομίας στη σχολική καθημερινότητα και την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε αρχικό στάδιο, αναλύεται η έννοια της επικοινωνίας και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία. Αναλύεται τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό 

όσο και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Για την ανάλυση του θέματος της παρούσας 

εργασίας, δηλαδή την καινοτομία στην εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική 

έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις, στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί. Η 

έρευνα έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση σχετικά με τις καινοτομίες αλλά 

και προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Όλοι οι συμμετέχοντες 

έχουν εφαρμόσει καινοτομίες γι’ αυτό και είχαν πείρα πάνω στο θέμα.   
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Abstract 

   This work examines and analyzes the concept of innovation in school everyday life 

and the educational process. At an early stage, the concept of communication and the 

educational process in schools is analyzed. Both the teaching staff and the educational 

processes are analyzed. In order to analyze the topic of the present work, namely 

innovation in education, a qualitative research was conducted, involving 10 teachers. 

Research has shown that teachers are aware of innovations and suggestions for 

changes that need to be made. All participants have implemented innovations for this 

and have had experience in the subject.  
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1. Πρώτο Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

1.1. Εισαγωγή 
 

   Ζούμε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβολών, όπου η 

καινοτομία  φαίνεται να είναι σημαντική σε πολλούς τομείς, όπως στον τομέα της 

έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης. Οι καινοτόμες δράσεις και 

τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Η καινοτομία μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό κίνητρο για τη δημιουργία νέων τρόπων διδασκαλίας στην 

εκπαίδευση.  

   Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας. Μαθαίνει στα άτομα το πώς 

λύνονται τα προβλήματα, την συνεργασία με τους άλλους και πώς είναι ο κόσμος 

γύρω τους. Στη σημερινή κοινωνία, η εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 

σημασία για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων και δημιουργικών 

στοχαστών. 

   Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

εκπαίδευσης και του τι μαθαίνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.  Η υιοθέτηση και 

η εξερεύνηση καινοτόμων ιδεών στην εκπαίδευση είναι συχνά αργή. Αντί αυτού, 

πολλοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να προσκολλώνται στις παλιές και ολοένα και 

πιο αναποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας (Billig, & Waterman, 2014).  

   Η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μαθητών και για τη διδασκαλία τους σχετικά με τα οφέλη της καινοτόμου σκέψης, 

κάνει πολλά περισσότερα από το να γεμίσει ένα κενό. Παρέχει στους μαθητές τα 

εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν στην οικονομία της καινοτομίας.   

Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται με τον σωστό 

τρόπο, βοηθά τους μαθητές να μάθουν. Μία μελέτη, για παράδειγμα, έδειξε ότι μια 

τάξη ιατρικής σχολής με iPads σημείωσε κατά 23% υψηλότερες βαθμολογίες από τις 

τάξεις χωρίς αυτή τη συσκευή.  Η τεχνολογία, όπως τα tablets, δεν είναι μόνο 

χρήσιμη για την απορρόφηση της γνώσης. Βοηθά επίσης στην επικοινωνία. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι διαχειριστές σε κάποιες χώρες  χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές 

για την αποστολή υλικού και πληροφοριών σε μαθητές και γονείς. Οι μαθητές 

παραδίδουν τις εργασίες τους διαδικτυακά και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
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εκπαιδευτικές εφαρμογές και προγράμματα για περαιτέρω βοήθεια στη μάθηση 

(Serdyukov, 2017). 

   Εδώ είναι μερικά από τα σαφή πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας στην 

τάξη: 

 Κάνει την εκμάθηση ενδιαφέρουσα και ελκυστική, ειδικά για τις νεότερες 

γενιές που μεγάλωσαν με την πιο πρόσφατη τεχνολογία. 

 Επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παράδοση μαθημάτων, τόσο 

στην τάξη όσο και στο σπίτι. 

 Μειώνει την ανάγκη για εγχειρίδια και άλλα έντυπα, μειώνοντας το 

μακροπρόθεσμο κόστος των σχολείων και των σπουδαστών. 

 Κάνει τη συνεργασία ευκολότερη. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. 

 Βοηθά στην οικοδόμηση τεχνολογικών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στους 

μαθητές να μάθουν, από νωρίς, να αγκαλιάσουν και να επωφελούνται από τα 

εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία (Looi  & Teh, 2015). 

   Όταν κάποιος σκέφτεται την καινοτομία στην σημερινή εποχή, συνήθως σκέφτεται 

την τεχνολογία. Ωστόσο, σε έναν τομέα όπως η εκπαίδευση, είναι εξίσου σημαντική 

η εστίαση σε καινοτομίες σε τομείς όπως η ψυχολογία των παιδιών, οι θεωρίες 

μάθησης και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια εποχή που πολλοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτυγχάνει. Υπάρχουν 

αρκετοί τομείς στους οποίους οι καινοτομίες στην εκπαίδευση θα συμβάλουν στη 

βελτίωση του συστήματος για όλους (Billig,  & Waterman, 2014). 

   Εστίαση στο STEM: Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν 

τους μαθητές για το μέλλον, ενισχύοντας τους με τις θεμελιώδεις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να πετύχουν αργότερα στη ζωή τους. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση 

στο STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). 

   Αντιμετώπιση των αναγκών μεμονωμένων σπουδαστών: Ένα άλλο μακροχρόνιο 

πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι η προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους». Είναι 

γνωστό ότι όλοι έχουν διαφορετικές μορφές μάθησης. Μερικοί μαθητές είναι 

μαθαίνουν οπτικά, ενώ ακουστικά. Η τεχνολογία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
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εξατομικεύουν τα σχέδια μαθήματος για διαφορετικούς μαθητές και τις μοναδικές 

μορφές μάθησης. 

   Πρακτική Εκπαίδευση και Μαλακές Δεξιότητες:  Μια κριτική στην εκπαίδευση 

είναι ότι δεν είναι πρακτική και δεν προετοιμάζει τους μαθητές για να ζήσουν στον 

πραγματικό κόσμο. Όταν πρόκειται για την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών στο 

πώς να γίνουν καινοτόμοι στοχαστές, πρέπει να μάθουν δεξιότητες ηγεσίας, να 

ενθαρρυνθούν να σκέφτονται δημιουργικά και να διδάσκονται ανεξάρτητη σκέψη και 

μάθηση. Οι καινοτόμες αίθουσες διδασκαλίας αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στις μαλακές δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν στον 

σημερινό κόσμο (Looi, & Teh, 2015). 

   Τα μεγάλα δεδομένα και αναλύσεις κυριαρχούν πλέον στον κόσμο των 

επιχειρήσεων, αλλά τα αναλυτικά στοιχεία μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των σπουδαστών τους και να 

προσδιορίσουν ευκολότερα τι μπορούν να βελτιώσουν. Όπως οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τα αναλυτικά στοιχεία για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 

εκστρατειών μάρκετινγκ ή για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το κοινό τους, 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να προσδιορίσουν 

την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας και να αποκτήσουν μια πιο 

λεπτομερή εικόνα του ποιοι είναι οι σπουδαστές τους και τι χρειάζονται για να 

πετύχουν. Τα δεδομένα βοηθούν στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών. Τα 

αναλυτικά στοιχεία μάθησης μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα σχολεία να 

μετρήσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των εκπαιδευτικών 

(Serdyukov, 2017). 

   Η συγκεκριμένη εργασία, με βάση το θεωρητικό και μεθοδολογικό της κοινωνικής 

ψυχολογίας του λόγου και παρόμοιων κατευθύνσεων των οργανωσιακών σπουδών, 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν την καινοτομία, 

έτσι όπως τη ζουν στη σχολική καθημερινότητα. Η επιχειρηματολογία των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την καινοτομία στο σχολείο προβλέπεται να είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς στο σχολείο ο «λόγος» της καινοτομίας αναφέρεται 

συνήθως στην εισαγωγή πρακτικών με τις οποίες επιδιώκονται μεταβολές που θα 

επιφέρουν βελτίωση σε κάθε τομέα του σχολείου, αλλά και στο κλίμα, στο οποίο 



9 
 

δίνει έμφαση η σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία των οργανισμών. Κι αυτό επειδή 

θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος που παίζει στην επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού ο τρόπος με τον οποίο κατανοούν όλα τα μέλη του οργανισμού τις 

διάφορες πρακτικές (Meindl, Ehrlich&Dukerich, 1985). 

   Έτσι λοιπόν, με ενδιαφέρει να αναδειχθούν οι οπτικές των εκπαιδευτικών. Αυτή 

είναι η βασική επιδίωξη τη ποιοτικής έρευνας γενικά, και της κοινωνικής ψυχολογίας 

του λόγου ειδικότερα, ως πεδίου ποιοτικής έρευνας με επικέντρωση στην ανάλυση 

δεδομένων λόγου με συγκεκριμένους τρόπους, από τους οποίους θα χρησιμοποιήσω 

αυτούς των Potter & Wetherell,1987). 

   Η παρούσα ποιοτική έρευνα, υιοθετώντας την προσέγγιση της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας του Λόγου, επιχειρεί να συμβάλει στο κενό αυτό, καθώς σχεδιάστηκε με 

σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες διαχειρίζονται 

και κατασκευάζουν μέσα από τον λόγο τους, καθώς μιλούν για την καθημερινή 

εμπειρία τους με την ερευνήτρια, τις ταυτότητες των διευθυντών/ντριών τους, 

οικοδομώντας διαφορετικές εκδοχές και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των 

κατασκευών στα εκάστοτε πλαίσια λόγου (Potter & Wetherell, 2009).  

   Η εργασία περιλαμβάνει το πρώτο μέρος που είναι θεωρητικό πλαίσιο της 

συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, όσο και τις πληροφορίες που αφορούν τον 

μεθοδολογικό της σχεδιασμό και την υλοποίησή της.   

   Στο θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζεται η έννοια της καινοτομίας γενικά και έπειτα η 

καινοτομία στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια αναλύεται ο λόγος περί καινοτομίας στην 

κοινωνική ψυχολογία του λόγου η καινοτομία ως κατασκευή πλαισιωμένης 

επιχειρηματολογίας και η συνεισφορά των δασκάλων στην καινοτομία 

   Στη συνέχεια παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος της εργασίας, η μεθοδολογική 

προσέγγιση της παρούσας έρευνας και περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι πτυχές της 

μεθοδολογίας που αφορούν την παρουσίαση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη 

διαδικασία των συνεντεύξεων, τις τεχνικές συλλογής των δεδομένων και τις μεθόδους 

ανάλυσής τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το ερευνητικό ερώτημα, την 

παρουσίαση της ποιοτικής έρευνας, τη συνέντευξη, ως ερευνητική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται και τα κριτήρια επιλογής και την ταυτότητα των εκπαιδευτικών της 

έρευνας 
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    Ακολουθεί το τρίτο μέρος της εργασίας, η ερευνητική προσέγγιση, η οποία 

περιλαμβάνει την ανάλυση των αποσπασμάτων των συνεντεύξεων που πήρα από 10 

εκπαιδευτικούς.  

   Η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο μέρος, την παρουσίαση των 

συμπερασμάτων όπου επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του 

θεωρητικού προσανατολισμού. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα, οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας , αλλά και εκτιμήσεις για τη συμβολή 

της συγκεκριμένης έρευνας.  

   Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ξένες και ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας και το παράρτημα. Στο 

παράρτημα, παρουσιάζεται το πρωτόκολλο συνέντευξης σύμφωνα με το πρωτότυπο 

πρωτόκολλο που διδαχθήκαμε και η επιστολή ενημέρωσης προς τους/τις 

μετέχοντες/χουσες. 

 

 

1.2. Η Καινοτομία 
 

   Η καινοτομία είναι μια λέξη που προέρχεται από τη λατινική λέξη innovare, που 

σημαίνει «σε νέο». H καινοτομία είναι μια λέξη που συχνά χρησιμοποιείται στον 

επιχειρηματικό κόσμο και για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει συνήθως κάτι 

επικίνδυνο, δαπανηρό και χρονοβόρο. Η καινοτομία μπορεί επίσης να εξηγηθεί ως 

μια νέα ιδέα, προϊόν, συσκευή ή διαδικασία. Είναι ένα σύνολο ανάλυσης, ένας τρόπος 

σκέψης πέρα από το παρόν και στο μέλλον. Οι καινοτομίες είναι σημαντικές για τις 

επιχειρήσεις. Η καινοτομία μπορεί σε ένα θεμελιώδες επίπεδο να είναι η διαδικασία 

δημιουργίας και συνδυασμού ιδεών για τη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ των 

σημερινών επιτευγμάτων και των προηγούμενων εμπειριών για την επίλυση ενός 

μελλοντικού προβλήματος. Αυτό συνδέεται συχνά με τεχνολογικά κίνητρα και 

διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία (Berger & Stevenson, 2008).  

   Υπάρχει μια σχέση μεταξύ της καινοτομίας, της απασχόλησης, του κέρδους και του 

βιοτικού επιπέδου. Ένας κοινός τρόπος για να εκφραστεί η καινοτομία είναι τα νέα 

προϊόντα, τα υλικά, οι νέες διαδικασίες, οι νέες υπηρεσίες και οι νέοι οργανισμοί. 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την καινοτομία που συχνά επικαλύπτονται και δεν 
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υπάρχει σαφής και έγκυρος ορισμός. Σε γενικότερο πλαίσιο, η καινοτομία είναι η 

διαδικασία πολλαπλών σταδίων με την οποία οι οργανισμοί μετασχηματίζουν ιδέες 

σε νέα / βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες, και διαφοροποιούνται 

επιτυχώς στην αγορά τους (Foray & Raffo, 2009).  

   Σε άλλους ορισμούς για την καινοτομία εξηγούν ότι πρόκειται για μια διαδικασία 

απόκτησης νέων εργαλείων σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον. Νέες μελέτες 

δείχνουν ότι ο ορισμός είναι πολύ ευρύτερος. Οι καινοτομίες που εισάγουν μια νέα 

διαδικασία επιφέρουν επίσης αλλαγές στη συμπεριφορά, το προσωπικό και την 

προσέγγιση και περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από, τι απλά μια δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού εργαλείου. Η καινοτομία μπορεί επίσης να περιγραφεί ως μέθοδος 

και τεχνολογία για νέες αγορές, νέες μεθόδους προϊόντων και εντοπισμός νέων 

ομάδων πελατών (Berger & Stevenson, 2008).  

   Η καινοτομία είναι μια δραστηριότητα στην οποία οι επιχειρήσεις επιλύουν 

προβλήματα συνδυάζοντας την υπάρχουσα γνώση. Μπορεί να έχει διαφορετικό 

ορισμό ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Η τεχνολογική καινοτομία, για 

παράδειγμα, ορίζεται ως μια νέα αγορά ή / και μια νέα ευκαιρία για μια τεχνολογική 

εφεύρεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη ή παραγωγική επιτυχία. Έχουν 

υπάρξει μελέτες που βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ δημιουργικού κλίματος και 

καινοτομίας. Εάν ο χώρος εργασίας ενθαρρύνει ένα δημιουργικό κλίμα, μπορεί να 

μετριάσει τα αποτελέσματα μεταξύ ηγεσίας, ατομικής επίλυσης προβλημάτων, 

ομαδικών σχέσεων και καινοτομίας. Επομένως, η σχέση δημιουργικότητας και νέων 

ιδεών είναι στενή (Foray & Raffo, 2009).  

   Υπάρχει μια αυξανόμενη προσοχή και υποστήριξη στην καινοτομία, στο ότι η 

ανάπτυξη της καινοτομίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία, τη  

διατήρηση και βελτίωση της οικονομικής, οργανωτικής, ανταγωνιστικής και 

ασφαλούς ανάπτυξης της βιωσιμότητας του οργανισμού. Η καινοτομία οδηγείται από 

την ικανότητα εντοπισμού συνδέσεων, ευκαιριών και την εκμετάλλευσή τους. Οι 

περισσότεροι οργανισμοί ή εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα ταχείς ρυθμούς 

τεχνολογικών και εξωτερικών αλλαγών στην αγορά, και αυτές οι εξωτερικές αλλαγές 

έχουν ωθήσει τους οργανισμούς και ακόμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η 

καινοτομία έγινε ακόμα πιο ζωτική για τις οργανώσεις προς τον νέο αιώνα. Και 

οδηγείται από τα καινοτόμα μηχανήματα και τους άριστους εργατικούς πόρους και τα 



12 
 

προϊόντα αυτά παράγονται από τις καινοτόμες ιδέες των ανθρώπων οι οποίοι 

χρησιμοποιούν εξωτερικούς και εσωτερικούς πόρους για να αποκτήσουν περισσότερα 

πλεονεκτήματα και ευκαιρίες στην αγορά από ό, τι οι ανταγωνιστές τους. Ως εκ 

τούτου, η καινοτομία θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας ισχυρός τρόπος 

εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και πιο ασφαλής προσέγγιση για την 

υπεράσπιση των στρατηγικών θέσεων και την επιτυχία (Berger & Stevenson, 2008). 

   Ως απάντηση στη μαζική αύξηση της ζήτησης, η απαίτηση για προϊόντα ή 

υπηρεσίες αυξάνεται και το μεγαλύτερο μέρος της οργάνωσης επιδιώκει να 

χρησιμοποιήσει μεθόδους καινοτομίας για να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήματα. 

Καθώς η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει τις οργανώσεις να εντοπίσουν καλύτερα τις 

ευκαιρίες της αγοράς και να τις αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και να οικοδομήσουν 

ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι 

οργανισμοί έχουν τμήμα Ε&Α (Έρευνα και Ανάπτυξη) για να συνδυάζουν 

καθημερινά κοινωνικές και πολιτιστικές παρατηρήσεις με τις τάσεις της αγοράς και 

το οποίο παρέχει καινοτόμες ιδέες και αναλύσεις που βοηθούν τον οργανισμό να βρει 

μια νέα, μεγάλη ιδέα, η οποίαθα διαφοροποιήσει τα προϊόντα και υπηρεσίες του από 

τους ανταγωνιστές. Η καινοτομία συνήθως πηγάζει από δοκιμές και σφάλματα, η 

Ε&Α διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία καινοτομίας των προϊόντων. 

Πράγματι, υπάρχει συχνά συνεχής αλληλεπίδραση με την Ε&Α καθ’ όλη την 

διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος. Η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στα 

κατασκευασμένα προϊόντα και περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες (Uzunboylu, 2006). 

   Η καινοτομία συμβάλλει με διάφορους τρόπους, όπως τα στοιχεία της έρευνας 

υποδεικνύουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων της αγοράς και των νέων 

προϊόντων. Αντίθετα, η καινοτομία αναφέρεται στη λήψη διαφόρων νέων ιδεών και η 

δημιουργικότητα αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας καινοτομίας μέσω της οποίας οι 

νέες ιδέες οδηγούν σε νέα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες. Η άριστη απόδοση της 

οργάνωσης μπορεί να δείξει πολύ καλή λειτουργία της συνολικής οργάνωσης και η 

καινοτομία των νέων προϊόντων μπορεί να συμβάλει στη σύλληψη και διατήρηση 

των μεριδίων αγοράς και στην αύξηση της κερδοφορίας έναντι του ανταγωνισμού. Η 

καινοτομίαδεν περιλαμβάνει μόνο τη δημιουργία νέων ιδεών και την εφαρμογή τους 

στο σύστημα παραγωγής ή διαχείρισης. Συμπεριλαμβάνει επίσης το άνοιγμα νέων 

αγορών, νέων προϊόντων, νέων μεθόδων, νέων συστημάτων διαχείρισης κτλ  

(Gorozidis & Papaioannou, 2014). 
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   Η καινοτομία μπορεί να επηρεάσει τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και ακόμη και την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Υπάρχουν πολλές νέες αγορές για ορισμένες 

εταιρείες στην Κίνα, ιδιαίτερα, η οικονομία της οποία αναπτύσσεται 

δραματικά,έχοντας το πλούσιο εργατικό δυναμικό και τους φυσικούς πόρους για να 

το υποστηρίξει. Πολλές επιχειρήσεις και οργανώσεις προσεγγίζουν την κινεζική 

αγορά, προσαρμόζοντας καταλλήλως τις στρατηγικές τους, καθώς επίσης και 

αλλάζοντας το διοικητικό τους στυλ. 

   Η καινοτομία είναι σημαντική, αλλά το κλειδί είναι να η καινοτομία να λειτουργεί 

τεχνικά και μετρικά. Η καινοτομία είναι η επιτυχής εκμετάλλευση νέων ιδεών. Η 

συνεχής βελτίωση της ανάπτυξης της έρευνας μέσω της οργάνωσης και στη συνέχεια 

η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των προϊόντων με τη λήψη 

καινοτόμων ιδεών για νέα προϊόντα/υπηρεσίες ή σύστημα διαχείρισης, προκειμένου 

να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια έντονου ανταγωνισμού  (Gorozidis 

& Papaioannou, 2014). 

   Γενικά, η καινοτομία προσφέρει πρόοδο, μπορεί να συμπληρώσει τους 

υφιστάμενους τρόπους παραγωγής και να έχει παρατεταμένα αποτελέσματα για μια 

τεχνολογία ή μια βιομηχανία. Η οργανωτική καινοτομία, είναι αυτό που επιτυγχάνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αναδιοργάνωσης της οργάνωσης. Είναι πολύ 

σημαντικό να σημειωθείπως η οργανωτική καινοτομία δεν περιορίζεται στην 

επιχείρηση αλλά εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων. 

   Προκειμένου να επιτύχουν εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού, οι οργανώσεις 

χρειάζονται αποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής για να μετατρέψουν τις 

καινοτομίες τους από ιδέα ή ευκαιρία σε πραγματικότητα. Επιπλέον, η καινοτομία 

εξαρτάται από την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού οργανωτικού πλαισίου, εντός του 

οποίου μπορούν να προκύψουν και να αναπτυχθούν δημιουργικές ιδέες 

αποτελεσματικά. Μερικές φορές, κάποια καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικές αλλαγές στις οργανώσεις και ακόμη και στην κοινωνία. 
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1.3. Προϋποθέσεις και Παράγοντες  

 

   Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να 

υπάρξει απόκλιση από τον τομέα της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της μάθησης, 

και εμβάθυνση στους τομείς στους οποίους η καινοτομία έχει ήδη αφήσει μεγαλύτερο 

αντίκτυπο, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία και η βιομηχανία. Συνήθως, αυτά τα τρία 

πεδία είναι γνωστά για την ικανότητά τους για καινοτομία, ίσως και λόγω του 

γεγονότος ότι η καινοτομία συνδέεται μερικές φορές με την εφεύρεση, την έρευνα 

και την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, η κατανόηση της καινοτομίας, του τρόπου και 

του γιατί κατέστη πρωταρχικής σημασίας για τη μεγάλη πλειοψηφία της βιομηχανίας 

θα βοηθούσε στην αξιοποίηση του αναδυόμενου νοήματός της στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Ο καναδός ερευνητής BenoîtGodin εξέτασε τον ορισμό της καινοτομίας 

τόσο από ιστορική όσο και από σύγχρονη οπτική. Στην εκτεταμένη του έρευνα που 

οδήγησε σε τεράστιο αριθμό άρθρων και εργασιών, και κατέληξε στην δημοσίευση 

του«Αμφισβήτηση της Καινοτομίας - Η ιδέα της καινοτομίας κατά τη διάρκεια των 

αιώνων» (2015), ο Godin σχολιάζει ότι η καινοτομία έχει καταστεί ένα σημαντικό, 

αδιάσπαστο προσόν της σύγχρονης ζωής, ακόμα και αν ήταν έντονα αμφισβητημένο 

πριν από αρκετές δεκαετίες. Ως έννοια, η καινοτομία συναντάται στην αρχαιότητα, 

όμως δεν είχε πάντα μια τέτοια υψηλή θέση. Με την άφιξη των Πουριτανών, ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως εργαλείο ενάντια στην Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία 

καθιστούσε την έννοια «συσχετισμένη με πολιτικές επαναστάσεις και, 

παρεμπιπτόντως, με βία». Οι λεγόμενοι (κοινωνικοί) καινοτόμοι ήταν οι σοσιαλιστές, 

οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και οι αποκλίνων πολίτες που ήταν αντίθετοι στο 

σύστημα κοινωνικής και οικονομικής τάξης στις αρχές του 1800 και ως εκ τούτου 

τους υποτιμούσαν πλήρως  (Gorozidis & Papaioannou, 2014). 

   Μετά τη Γαλλική Επανάσταση ο όρος καινοτομία κέρδισε μια πιο αξιοσέβαστη 

σημασία και ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια μετατράπηκε σε ιδεολογία. Χωρίς 

εξαίρεση, η καινοτομία σήμερα εκτιμάται παντού, συνδέεται με την οικονομία ως 

χρήσιμο μέσο αλλαγής και με τον πολιτισμό υπό μορφή δημιουργικότητας, ειδικά σε 

σχέση με την πρωτοτυπία της ιδέας. Έτσι, μόνο μετά τον 19ο αιώνα, η καινοτομία 

ορίστηκε ως «αλλαγή στην καθιερωμένη τάξη, μια αλλαγή που είναι σκόπιμη, μια 

αλλαγή που φέρνει ριζικά ή επαναστατικά μετασχηματισμένη κοινωνία» (Godin, 

2015). Στη συνέχεια, ο όρος καινοτομία έχει αναστηθεί ως μία από τις βέλτιστες 
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καταστάσεις οποιουδήποτε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης 

ολόκληρου του κράτους. Με στόχο τον ορισμό του όρου, ο O'Sullivan (2008) 

ξεκίνησε με το νέο λεξικό της αγγλικής γλώσσας της Οξφόρδης, το οποίο λέει ότι 

καινοτομία σημαίνει το «να γίνονται αλλαγές σε κάτι που είναι 

εδραιωμένο,εισάγοντας κάτι καινούριο» (O'Sullivan, 2008, 4, O'Sullivan, 2007, 6). 

Σταδιακά εργάστηκε για την προσθήκη στοιχείων που ήταν σημαντικά για να δώσει 

στην καινοτομία ένα καλά καθορισμένο όριο, με τα εξής (Berger & Stevenson, 2008): 

«Η καινοτομία είναι η διαδικασία για την πραγματοποίηση αλλαγών, μεγάλων και 

μικρών, ριζικών και σταδιακών, σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που οδηγούν 

στην εισαγωγή από κάτι καινούργιο για τον οργανισμό, το οποίο προσθέτει αξία 

στους πελάτες και συμβάλλει στην αποθήκευση γνώσεων του οργανισμού» 

(O'Sullivan, 2008, 5). Έτσι, η καινοτομία είναι η εφαρμογή απλά ενός συνόλου 

εργαλείων και τεχνικών που κάνουν αυτή την αλλαγή να συμβεί. Ως εκ τούτου, αυτός 

ο ορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης, ειδικά εάν διευρυνθείο ορισμός της λέξης «καταναλωτής» (Cooke 

Foray, 2007). 

   Τέλος, ο καθορισμός της καινοτομίας σε σχέση με τη μίμηση, ο Godin (2016) 

επιχειρηματολογεί επί των αντιθέσεων μεταξύ της καινοτομίας και της απομίμησης. 

Στην ιδέα του, η καινοτομία που είναι είτε τεχνολογική και οικονομική, είτε 

πολιτιστική, φαίνεται να έχει όλα τα χαρακτηριστικά αντίθετα της μίμησης. Η 

καινοτομία σήμερα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο έργων πρωτοτυπίας και ανάπτυξης, 

και ο Godin (2016) σημειώνει ότι αυτό δεν ίσχυε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ενώ για 

τον Godin,η καινοτομία ως ξεχωριστή έννοια της σύγχρονης κοινωνίας 

κατηγορηματικά δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η ίδια με τη μίμηση, δεν υπάρχει 

ακαδημαϊκή συμφωνία από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, ένα άλλο σπουδαίο 

όνομα στις θεωρίες της καινοτομίας, ο Everett Rogers υποστηρίζει ότι «μια 

καινοτομία είναι μια ιδέα, πρακτική ή σχέδιο που γίνεται αντιληπτό ως νέο από ένα 

άτομο ή άλλη μονάδα που το υιοθετεί» (Rogers, 2003, 12) . Αυτό καταδεικνύει, 

καταρχάς, ότι το καινοτόμο αντικείμενο (ιδέα, πρακτική ή έργο) δεν χρειάζεται να 

είναι πρωτότυπο, αλλά αντιληπτό ως νέο, και δεύτερον, η έννοια του αντικειμένου 

που υιοθετείται δείχνει ότι κάτι έχει ήδη δημιουργηθεί αντί να Brier αναπτύσσεται 

δημιουργικά. Ο Brier (2013) στο παγκοσμίως γνωστό βίντεο και σύντομο άρθρο του 

ισχυρίζεται επίσης ότι η καινοτομία είναι μία από εκείνες τις κουκίδες που μεταξύ 
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όλων των άλλων γνωστών κουκίδων δεν έχει γίνει ορατή ποτέ, ή έχει αγνοηθεί ή έχει 

ξεχαστεί, υπονοώντας ότι οι καινοτομίες είναι ουσιαστικάπάντα εκεί και είναι μόνο 

θέμα ικανότητάς το να γίνουν αντιληπτές και να αναγνωρισθούν. Παρόλα αυτά, 

ακόμη και ο Rogers συμφωνεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μιμητές και 

οπαδοί, και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού είναι καινοτόμοι. Ως εκ 

τούτου, αυτό κάνει τη συζήτηση για την αξία της δημιουργικότητας και της 

πρωτοτυπίας στην καινοτομία, μια ανοιχτή αρένα χωρίς καθορισμένους στόχους. 

Αυτές οι συζητήσεις είναι κατάλληλες εφόσον επεκτείνονται στον τομέα της 

εκπαίδευσης, κάνοντας τα ίδια γενικά ερωτήματα σχετικά με την ιστορική ουσία της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας, την επιβλαβή συχνή χρήση του όρου και τον πυρήνα του 

νοήματος καθώς σχετίζεται με την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και την 

συμφραζόμενη ενσωμάτωση (Uzunboylu, 2006). 

 

1.4. Η Καινοτομία στην Εκπαίδευση 
 

   Τις τελευταίες δεκαετίες, η καινοτομία γενικά θεωρείται όλο και περισσότερο ως 

ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε μια 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η καινοτομία μπορεί να αναζωογονήσει τη ζωή σε 

σχέση με την επιβράδυνση των στάσιμων αγορών και να λειτουργήσει ως ένας 

μηχανισμός για την ενίσχυση της ικανότητας κάθε οργανισμού να προσαρμόζεται σε 

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Όμως, τόσο οι πολιτικές όσο και οι θεωρίες για την 

καινοτομία έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα  (Foray, Murnane 

& Nelson, 2007). 

   Οι επιχειρήσεις πρέπει να καινοτομούν για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα 

τους με την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών παραγωγής και των οργανωτικών τους 

ρυθμίσεων ή την ενίσχυση της ζήτησης των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επιβίωσή τους. Παρόλο που οι δημόσιες υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, δεν τείνουν να λειτουργούν σε 

ανταγωνιστικές αγορές ούτε έχουν τα ίδια κίνητρα να καινοτομούν όπως οι 

επιχειρήσεις, υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα υπέρ της καινοτομίας στην 

εκπαίδευση για τη μεγιστοποίηση της αξίας των δημόσιων επενδύσεων. Πολλές 
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πρόσφατες εθνικές στρατηγικές καινοτομίας περιλαμβάνουν διατάξεις για 

περισσότερη καινοτομία στον δημόσιο τομέα (όπως η Αυστραλία, η Φινλανδία, οι 

Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Οι δημογραφικές πιέσεις, η 

αυξανόμενη ζήτηση για κυβερνητικές υπηρεσίες, οι υψηλότερες προσδοκίες του 

κοινού και οι ολοένα και αυστηρότεροι δημοσιονομικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι ο 

δημόσιος τομέας χρειάζεται καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, 

τη συγκράτηση του κόστους και την αύξηση της ικανοποίησης του κοινού (Foray & 

Hargreaves, 2003). 

    Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα γενικότερα, και ειδικότερα στην εκπαίδευση, θα 

μπορούσε να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για σημαντικά οφέλη 

ευημερίας. Οι κυβερνήσεις παρέχουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών στις χώρες του 

ΟΟΣΑ και οι υπηρεσίες αυτές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο του εθνικού 

εισοδήματος. Οι κυβερνητικές δαπάνες στις χώρες του ΟΟΣΑ αντιπροσωπεύουν κατά 

μέσο όρο περίπου 48% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και σε 

ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ήμισυ του εθνικού ΑΕΠ  

(OECD, 2014).  

    Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο των κυβερνητικών υπηρεσιών: το 2012, οι 

δημόσιες δαπάνες για εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιπροσώπευαν το 5,3% του εθνικού 

εισοδήματος κατά μέσο όρο για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι καινοτομίες για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός τόσο μεγάλου 

μέρους των κρατικών δαπανών θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη  

(OECD, 2014). 

    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση είναι κυρίως η παραγωγικότητα και 

η αποτελεσματικότητα. Εδώ, η αποδοτικότητα σημαίνει την ισορροπία μεταξύ των 

πόρων που επενδύονται και των αποτελεσμάτων από την άποψη της απόδοσης και 

της ισότητας των μαθητών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει επενδύσεις 

περισσότερων πόρων στην εκπαίδευση. Όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση, η μέση 

δαπάνη ανά σπουδαστή σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 

17% μεταξύ 2005 και 2013 σε σταθερές τιμές. Αλλά κατά την ίδια περίπου περίοδο, 

τα στοιχεία του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) από τις 

έρευνες του 2003 και του 2012 δεν δείχνουν σημαντική βελτίωση στις βαθμολογίες. 

Αντ 'αυτού, στις περισσότερες χώρες το ποσοστό των κορυφαίων μαθητών έχει 
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μειωθεί. Επίσης, ενώ τα δεδομένα PISA δείχνουν κάποια πρόοδο στην ισότητα, 

παραμένουν τεράστια κενά όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών και τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το πρόβλημα 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στην εκπαίδευση είναι ακόμη πιο 

εντυπωσιακό όταν συγκρίνεται η εκπαίδευση με άλλους τομείς δημόσιας πολιτικής, 

οι οποίοι έχουν επιτύχει τεράστια κέρδη παραγωγικότητας τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σε τομείς όπως η υγεία, η τεχνολογία υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη της 

αύξησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας με πολύ βελτιωμένα 

αποτελέσματα, ακόμη και αν το κόστος αυξήθηκε. Πολλοί παρατηρητές 

αναρωτιούνται γιατί οι τεράστιες εξελίξεις στην τεχνολογία δεν έχουν οδηγήσει 

ακόμη σε παρόμοιες βελτιώσεις στην εκπαίδευση. Οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει 

πολλά για να φέρουν τα σχολεία τεχνολογία, κυρίως τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όμως, δεν ήταν ακόμη δυνατό να συσχετιστεί η αυξημένη 

διαθεσιμότητα και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία με βελτιώσεις στα 

μαθησιακά αποτελέσματα  (OECD, 2014). 

   Για την προσέγγιση του θέματος της καινοτομίας στην εκπαίδευση, υπάρχουν 

ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει βρίσκονται στα υπόψιν. Στη 

βιβλιογραφία, το θέμα της καινοτομίας στην εκπαίδευση προσεγγίζεται τουλάχιστον 

από δύο σημαντικές οπτικές. Πρώτον, υπάρχει η πτυχή της διείσδυσης της 

καινοτομίας και των καινοτόμων ιδεών στην εκπαίδευση, δηλαδή πώς οι καινοτομίες 

από άλλους τομείς ή από τον τομέα της εκπαίδευσης βελτιώνουν τα πράγματα και 

συμβάλλουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι 

καινοτομίες αλλάζουν και μορφοποιούν την μόρφωση. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η 

εισαγωγή της τεχνολογίας (π.χ. του διαδικτύου) στην εκπαίδευση. Από την άλλη 

πλευρά, η καινοτομία εξετάζεται από την πλευρά της εκπαιδευτικής παραγωγής, 

ειδικά πώς μπορεί η εκπαίδευση να υποστηρίξει την καινοτομία, τι πρέπει να αλλάξει 

μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και πώς διδάσκονται οι νέες γενιές προκειμένου να 

υπάρξουν πιο καινοτόμοι σπουδαστές και πτυχιούχοι, καθώς και πιο καινοτόμοι 

εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες. Τα παραδείγματα συνδέονται συνήθως με τη μέτρηση 

της καινοτομίας ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, π.χ. οι επιχειρηματικές ιδέες των 

σπουδαστών, η ανάπτυξη «εκκολαπτηρίων» δημιουργικότητας, η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα κ.λπ. Στη συνέχεια, η βιβλιογραφία δείχνει ότι η καινοτομία στην 

εκπαίδευση ως θέμα είναι έντονα παρούσα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας 



19 
 

εκπαίδευσης, ενώ στα κατώτερα επίπεδα και στην εκπαίδευση ενηλίκων το θέμα 

συναντάται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Οι λόγοι για αυτό βρίσκονται στη φυσική 

σχέση μεταξύ των δύο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το επίπεδο στο οποίο η 

έρευνα και η επιστήμη βρίσκονται στο απόγειό τους, συχνά συνδέονται με νέες 

ανακαλύψεις, εξέλιξη και ανάπτυξη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 

καινοτομίας ως τέτοια (Elmore, 2002). 

   Ακόμη κι έτσι, μια αναζήτηση για τα σημερινά καινοτόμα σχολεία οδηγεί σε μια 

πλούσια πηγή πρακτικών παραδειγμάτων παγκοσμίως. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, 

οι πλατφόρμες όπως το InnoveEdu και το EdSurge, καθώς και το φινλανδικό 

hundrED που ήδη εφαρμόζεται. Τέτοιες πλατφόρμες προσφέρουν μια σειρά από 

πρακτικά παραδείγματα καινοτόμων σχολείων ακολουθώντας μια σειρά κριτηρίων. 

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες πηγές στο διαδίκτυο είναι 

σύμφωνες με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με τους ορισμούς για τα 

προοδευτικά καινοτόμα σχολεία. Μερικοί από τους κοινούς παράγοντες 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Berger & Stevenson, 2008): 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

 Προσωποποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση 

 Πρακτική και βιωματική μάθηση 

 Εκμάθηση με βάση την κοινότητα που εξετάζει την τοποθεσία και τον κόσμο 

γενικότερα 

 Νέο σύνολο διαπιστευτηρίων (μετρήσεων) που περιλαμβάνουν μια ποικιλία 

μαθησιακών εμπειριών 

   Στην πραγματικότητα, ένα από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά των καινοτόμων 

σχολείων που βρέθηκαν σε διαφορετικές πηγές είναι η ικανότητα να προσφέρεται η 

απόκτηση δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα. Αυτά ορίζονται συνήθως ως τα «4C»: 

επικοινωνία (communication), συνεργασία (collaboration), δημιουργικότητα 

(creativity) και κριτική σκέψη (critical thinking). Άλλες πηγές όπως ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναφερόμενες στις δεξιότητες 

του 21 ου αιώνα, περιγράφουν αυτές τις δεξιότητες χρησιμοποιώντας ένα 

διαφορετικό σύνολο ικανοτήτων όπως ικανότητες για την επίτευξη στόχων (επιμονή, 

αυτοέλεγχος, ενθουσιασμός), ικανότητες συνεργασίας με άλλους (ευγένεια, 

σεβασμός, φροντίδα) και ικανότητες διαχείρισης των συναισθημάτων (ηρεμία, 
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αισιοδοξία, εμπιστοσύνη). Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες, οι καινοτομίες άρχισαν 

να εμφανίζονται σε μια σειρά εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες ανά τον 

κόσμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καινοτομία δεν θεωρείται μόνο ως σημαντικό 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, αλλά και ως κινητήρια δύναμη. Για παράδειγμα, η 

κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας πραγματοποίησε διεξοδική αξιολόγηση και 

μετασχηματισμό ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 

των θεμάτων διακυβέρνησης, προγραμμάτων σπουδών, προσόντων, διδασκαλίας και 

μάθησης, καθώς και αξιολόγησης. Αυτή η συστηματική αξιολόγηση έλαβε υπόψη 

όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την εκπαιδευτική επίδοση της Νέας 

Ζηλανδίας παράλληλα με όλες τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο 

εμφάνισης ενός συστήματος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

Αναπόφευκτα, κατά την διαδικασία περάτωσης αυτών εκτεταμένων αλλαγών, οι 

χώρες καινοτομούν μέσω της τροποποίησης παλαιών παραδόσεων των εκπαιδευτικών 

διατάξεων, ιδίως στο προ-τριτογενές επίπεδο, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να 

επιδιώκουν την αριστεία. Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα καινοτόμα 

εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν να επανεξετάσουν το σκοπό της εκπαίδευσης, 

κατανοώντας τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα, ενσωματώνοντας τις πιο 

πρόσφατες καινοτομίες στην εκπαίδευση (τόσο εκπαιδευτικές όσο και τεχνολογικές) 

και εργάζονται ενεργά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών, απαραίτητων για το 

μέλλον  (Gorozidis & Papaioannou, 2014). 

   Στην πράξη, οι καινοτομίες στην προ-τριτοβάθμια εκπαίδευση αντικατοπτρίζουν 

κυρίως δύο πτυχές: 1) καινοτομίες στις μεθοδολογίες διδασκαλίας, μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία και τη μάθηση, επίσης γνωστές ως 

εκπαιδευτικές καινοτομίες ή πρακτικές καινοτόμες διδασκαλίας και 2) τεχνολογικές 

καινοτομίες, διείσδυση, ανάπτυξη και χρήση τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων (ΔΕΠ). Και οι δύο 

θεωρούνται ότι υποστηρίζουν την καινοτομία ενός σχολείου, προωθούν την μη 

παραδοσιακή μάθηση και προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των 

εκπαιδευτικών (Uzunboylu, 2006). 

 

   Η F. Gros, στο πλαίσιο ερμηνείας της καινοτομίας μέσα σε ένα τεχνοκρατικό 

περιβάλλον, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να προσαρμόσει τους στόχους 
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του στο ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον, σημειώνει (Gros, 2001, 21) «ότι η 

προέλευση της σχολικής καινοτομίας κατοικεί στην Σουμπετεριανή σύλληψη μιας 

οικονομικιστικής θεώρησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας της 

σχέσης κόστους-ποιότητας ή της ικανοποίησης του πελάτη, η οποία είναι είτε 

απευθείας του μαθητή είτε έμμεσα των γονέων». 

  Η καινοτομία ως έννοια μπορεί να διερευνηθεί με βάση τα εξής ερωτήματα. 

• Γιατί μια κατάσταση , ένα πρόβλημα το οποίο δε θέλουμε, επιμένουν να υπάρχουν; 

• Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση; 

Η απάντηση σε αυτά τα δυο ερωτήματα προσδιορίζει και το νόημα των καινοτομιών 

το οποίο μπορεί να είναι είτε μια δραστηριότητα, είτε ένα πρόγραμμα που θα 

αναφέρονται: 

• Σε δομές (π.χ. τροποποίηση της οργάνωσης του συστήματος. 

• Σε πρακτικές (π.χ. μια νέα παιδαγωγική μέθοδος). 

• Σε τεχνικές (π.χ. εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, χρήση πολυμέσων). 

• Σε άτομα (π.χ. μεταβολή της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, εισαγωγή νέων 

μεθόδων ανάπτυξης του προσωπικού, ανάπτυξη του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών. 

 

1.5. Ο λόγος περί καινοτομίας στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου. 

 

 Η Κοινωνική Ψυχολογία του λόγου 

 

   Η εργασία αντλεί το θεωρητικό και μεθοδολογικό της προσανατολισμό από την 

κοινωνική ψυχολογία με θέμα μελέτης το λόγο. Η κοινωνική ψυχολογία , κυρίως στις 

ευρωπαϊκές εστίες παραγωγής της και σε σύμπνοια με αντίστοιχες εξελίξεις στα 

πλαίσια άλλων κοινωνικών επιστημών, πραγματοποιεί από τα μέσα της δεκαετίας του 

’80 τη δική της «στροφή στον λόγο». Μάλιστα , η «στροφή» αυτή κρίνεται , κατά 

τεκμήριο , επιτυχημένη στο βαθμό που , όπως διαπιστώνεται , στην σύγχρονη 

κοινωνιο - επιστημονική γραμματεία συχνά κοινωνικοί επιστήμονες άλλων κλάδων 
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στρέφονται , δανείζονται και χρησιμοποιούν θεωρίες και μεθοδολογίες που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσιά της . Ωστόσο, θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η «στροφή» 

αυτή στους κόλπους της κοινωνικής ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και 

«μονοφωνικότητα». Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που εντάσσονται στο ρεύμα αυτό 

εκκινούν συχνά από πολύ διαφορετικές αφετηρίες στο χώρο της κοινωνική θεωρίας 

με συνέπεια , συχνά , οι μεθοδολογικές τους προτάσεις να διαφέρουν σημαντικά. 

(Μποζατζής, 2011). 

   Η ανάλυση λόγου αποτελεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων στη μελέτη της 

γλώσσας, οι οποίες πηγάζουν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, έχουν 

διαφορετικές επιστημολογικές παραδοχές και διαφορετικές αναλυτικές πρακτικές. Ας 

σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο ορισμός του λόγου αποτελεί σημείο τριβής και 

συνεχόμενων θεωρητικών αντιπαραθέσεων. Οι διάφορες εκφάνσεις της ανάλυσης 

λόγου αντλούν θεωρητικά από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό, που βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η πραγματικότητα και η ανθρώπινη εμπειρία είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένες (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011) 

   Έτσι, η σχέση μεταξύ του λόγου και της πραγματικότητας είναι περίπλοκη. Από τη 

μία πλευρά, ο λόγος φαίνεται να είναι ένα σύμπτωμα του επιταχυνόμενου ρυθμού των 

οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η συζήτηση 

φαίνεται να εντείνει την ίδια την συνειδησιακή κρίση η οποία αποτελεί προϋπόθεση 

για την αύξηση της αλλαγής και της καινοτομίας. Επομένως ο λόγος έχει διπλή 

λειτουργία. Η λύση είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία, αλλά οι 

εννοιολογήσεις της δημιουργικότητας και της καινοτομίας είναι ασαφείς και έτσι δεν 

αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. (Lars 

Geer Hammershøj, 2017.) 

   Οι περισσότεροι ερευνητές στο χώρο αυτό υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο 

στρατόπεδα για το πώς ορίζεται ο λόγος και κατά συνέπεια πώς πραγματοποιείται η 

ανάλυσή του: η προσέγγιση που πηγάζει από την εθνομεθοδολογία με κύριους 

εκφραστές τους Jonathan Potter και Derek Edwards και την φουκoϊκά εμπνεόμενη 

προσέγγιση με εκφραστή τον Ian Parker. Οι Potter και Wetherell χρησιμοποιούν τον 

όρο «λόγος» με την ευρύτερη σημασία του, η οποία καλύπτει όλες τις μορφές 

προφορικής αλληλεπίδρασης, επίσημης και ανεπίσημης, και όλα τα είδη γραπτών 

κειμένων και κατά συνέπεια και της ανάλυσής τους. Γι’ αυτούς ο λόγος αποτελεί 
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θέμα ανάλυσης και όχι αναλυτικό απόθεμα και προσεγγίζεται ως πρωταρχικό πεδίο 

της δράσης, της κατανόησης και της διυποκειμενικότητας (Μποζατζής&Δραγώνα, 

2011). Ως συνέπεια αυτού, το αντικείμενο μελέτης είναι η γλώσσα αυτή καθαυτή και 

όχι τα ψυχικά φαινόμενα που παραδοσιακά θεωρείται ότι αποκαλύπτονται και 

εκφράζονται μέσα από αυτή. 

   Στην ανάλυση λόγου, o λόγος εξετάζεται με όρους λειτουργίας και κατασκευής. Η 

γλώσσα επιτελεί λειτουργίες (συγκεκριμένες ή πιο γενικές), κάνει πράγματα: ζητάει, 

διατάζει, κατηγορεί, δικαιολογεί, πείθει, δηλαδή εξετάζεται ως κοινωνική δράση σε 

συγκεκριμένα πλαίσια αλληλεπίδρασης. Αυτό αποτελεί τη βάση του σκεπτικού της 

ανάλυσης λόγου στον χώρο της κοινωνικής θεωρίας/ψυχολογίας, όπως αυτό 

διατυπώθηκε από τους Potter και Wetherell (1987, [2009]). Ακόμα η γλώσσα 

προσεγγίζεται ως μέσο κατασκευής εκδοχών της πραγματικότητας και όχι 

αντανάκλασης μιας ήδη υπάρχουσας συναινετικής πραγματικότητας. Έτσι σε ένα 

πρώτο επίπεδο η ανάλυση λόγου εστιάζεται στην κατασκευή, δηλαδή μελετά πώς 

αναπαρίσταται το αντικείμενο της συζήτησης και η κάθε δήλωση επικεντρώνεται στο 

πλαίσιο της αλληλουχίας στην οποία προκύπτει. Δηλαδή, μελετάται τι προηγείται και 

τι έπεται από την κάθε δήλωση για να κατανοηθεί το νόημα στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης συνομιλίας. Επιπλέον εστιάζεται στη δράση, ποιος 

αλληλεπιδραστικός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τις συγκεκριμένες κατασκευές. 

   Οι άνθρωποι μιλώντας ή γράφοντας επιτελούν δράσεις και η φύση αυτών των 

δράσεων μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα από μια λεπτομερή ανάλυση λόγου 

(Wetherell, 2005). Συνέπεια αυτού η προτίμηση των ερευνών τους σε νατουραλιστικά 

υλικά όπως ηχογραφήσεις συζητήσεων στο πλαίσιο της καθημερινής ή θεσμικής 

ζωής, έγγραφα, τηλεοπτικά προγράμματα, αφηγήσεις κ.ά. Σε αυτή την κατεύθυνση η 

συνέντευξη θεωρείται ως μια μορφή συνομιλίας. Τέλος, στη ρητορική στην οποία 

εξετάζει πώς δομείται μια δήλωση, ώστε να είναι πειστική και αληθοφανής, να 

αντικρούει ρητά ή άρρητα πιθανές εναλλακτικές εκδοχές και να αναπαριστάνεται ο 

ομιλητής ως αξιόπιστος, αμερόληπτος και αντικειμενικός (Wetherell, 2005). 

   Οι αναλυτές λόγου δίνουν προσοχή στην ασυνέπεια και στις διαφορετικές 

περιγραφές γιατί έχουν ως στόχο όχι να συλλάβουν τους ανθρώπους να λένε ψέματα 

αλλά να καταδείξουν τα διαφορετικά και πολλές φορές αντιφατικά νοήματα που 

εμφανίζονται από κοινού σε οποιοδήποτε ειδικό λόγο (Fox & Prilleltensky, 2003). Η 
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μελέτη της μεταβλητότητας αυτής βοηθάει να εξεταστεί η κάθε κατασκευή στο 

συγκεκριμένο και ευρύτερα κοινωνικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης 

(Potter&Wetherell,1987, [2009]), και η ερμηνεία της γίνεται με βάση το 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο κι όχι σε συνάρτηση με ψυχολογικές ή «εσωτερικές» 

έννοιες. Πρόκειται για μια προσέγγιση αντιουσιοκρατική και τα φαινόμενα που 

θεωρούνται παραδοσιακά «ψυχολογικά», π.χ. γνωστικά σχήματα, στάσεις, 

συναισθήματα κ.λ.π., επαναπροσδιορίζονται με όρους δράσεων στο λόγο. Έτσι, αντί 

να εξετάζονται οι γνωστικές διεργασίες που κρύβονται σε στάσεις εξετάζονται πώς 

κατασκευάζονται εκδοχές του κόσμου και στο πώς αυτές οι κατασκευές ταιριάζουν 

στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (Wetherell, 2005). 

  

1.6. Καινοτομία και λογοδοτήσεις: Η καινοτομία ως κατασκευή 

πλαισιωμένης επιχειρηματολογίας 
 

   Ο όρος «αναφορά» εκτός από τη γενική έννοια που της προσδίδεται, ως κάθε 

κομμάτι ομιλίας ή γραπτού λόγου έχει και μια πιο περιορισμένη, τεχνική χρήση όπως 

αναφέρεται στους Potter και Wetherell (1987, [2009]) όπου αφορά το λόγο που 

παράγεται όταν οι άνθρωποι εξηγούν ενέργειες, ασυνήθιστες, παράξενες ή κατά 

κάποιον τρόπο κατακριτέες με άλλα λόγια λογοδοτούν. 

   Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες, (Potter&Wetherell, 1989) επικεντρώνονται 

στις λογοδοτήσεις των ατόμων. Ο Austin (Potter&Wetherell (1987, [2009]) 

υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να μελετούνται οι εξηγήσεις, δικαιολογίες για δυο 

λόγους. Πρώτον γιατί εμφανίζονται σε καταστάσεις που έχει προηγηθεί κάποια 

αποτυχία ή κλονισμός της φυσιολογικής διαγωγής και έτσι η μελέτη τους μπορεί να 

διαφωτίσει τη φύση του φυσιολογικού. Ο δεύτερος λόγος έχει σχέση με τη σημασία 

τους για την κατανόηση των αιτιών της δράσης. Αντί π.χ. να συζητείται αφηρημένα η 

έννοια της ελεύθερης βούλησης καλύτερα να εξετάζονται οι διεργασίες που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν λογοδοτούν περί ελευθερίας. Υπάρχουν δύο είδη 

λογοδοτήσεων: οι δικαιολογίες (excuses) και οι δικαιολογήσεις (justifications). Οι 

πρώτες είναι λογοδοτήσεις που παραδέχονται την έλλειψη καταλληλότητας της 

πράξης αλλά πιστεύουν ότι επηρεάστηκε ή προκλήθηκε από εξωτερικό παράγοντα. 
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Με τις δικαιολογήσεις δεν αποποιούνται την ευθύνη της πράξης, αντίθετα την 

παρουσιάζουν καλή ή τουλάχιστον επιτρεπτή κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

   Η μελέτη των λογοδοτήσεων (Potter&Wetherell, 1987, [2009]) μέσα από την 

ανάλυση συνομιλίας προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση τους. Οι αναλυτές της 

συνομιλίας υποστηρίζουν ότι οι λογοδοτήσεις πρέπει να εξετάζονται όπως ακριβώς 

συμβαίνουν, στο πλαίσιό τους, σε συνομιλιακές ακολουθίες, οι οποίες επιτελούν 

διαφορετικά είδη πράξεων, όπως μομφές, χαιρετισμούς, δικαιολογίες. και δίνουν 

έμφαση στη σημασία της κατανόησης κάθε συμβολής στη συνομιλία. Η ανάλυση 

δίνει έμφαση στον προσανατολισμό των ομιλητών, καθώς αυτοί δομούν την 

επιχειρηματολογία τους, στις τεχνικές λογοδότησης, αλλά και στο κοινωνικό 

περιεχόμενο της γλώσσας και τη σύνδεσή της με την ιδεολογία. 

 

1.7. Το πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας ως πεδίο ορισμού της 

καινοτομίας στην εκπαίδευση: Στόχος και ερωτήματα της 

έρευνας. 

 

   Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τις εκδοχές της καινοτομίας στην 

εκπαίδευση, όπως αυτές κατασκευάζονται, όταν οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις 

καθημερινές εμπειρίες τους μαζί μου, στο πλαίσιο της ερευνητικής συνέντευξης. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί πώς οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν 

και εξηγούν (ή αλλιώς λογοδοτούν σχετικά με) τη συμπεριφορά των ιδίων και των 

συναδέλφων τους σε πρακτικές που θεωρούν καινοτόμες, και ποιες εκδοχές 

καινοτομίας προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας. 

  Από την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 

σχετικές έρευνες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της ανάλυσης λόγου, που σχετίζονται 

με τις απόψεις των καθημερινών συμμετεχόντων για την καινοτομία των 

εκπαιδευτικών οργανισμών και ειδικότερα σχολείων. 

   Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε μία παρόμοια έρευνα στη Λετονία που μελετά τι 

σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί για τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και ποια είναι η 

δική τους θέση σε σχέση με την καινοτόμο δραστηριότητα. Στην έρευνα αυτή 

συμμετέχουν οκτώ εκπαιδευτικοί της Λετονικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

συμμετείχαν σε προηγούμενες μελέτες (Davidova & Kokina, 2004, 2006). 
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   Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν οκτώ εκπαιδευτικοί, και επιλέχθηκαν από 

ένα μεγαλύτερο δείγμα 364 δασκάλων της Λετονικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες παρόμοιες μελέτες (Davidova & Kokina, 

2004, 2006). Το κριτήριο επιλογής ήταν η έντονη διαφορά τους στους 

επαγγελματικούς προσανατολισμούς τους, και έτσι υπέθεσαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

διαφέρουν στη στάση τους απέναντι στις καινοτομίες στην εκπαίδευση. Οι οκτώ 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάστηκαν σε διάφορα σχολεία της Λετονίας, συμμετείχαν 

σε συνέντευξη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2006 

Διαδικασία και ανάλυση δεδομένων της παραπάνω έρευνας 

   Η ανάλυση των γραπτών πρωτοκόλλων συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε, 

αποτελείται από διάφορες φάσεις (Miles & Huberman, 1984): 

1) Αντιστοίχιση ενός περιγραφικού κώδικα με τμήματα των συνεντεύξεων που 

σχετίζονται με δίαφορες ερωτήσεις αναζήτησης; 

2) Ανάθεση σε έναν από τους επιλεγμένους τομείς ενός πιο ερμηνευτικού κώδικα να 

προβεί σε συνολική περίληψη του περιεχομένου των τμημάτων. 

3) Κωδικοποίηση κάθε τμήματος συνεντεύξεων  

4) Εξέταση κάθε τμήματος από την οπτική γωνία των ερευνητικών ερωτημάτων και 

δημιουργία ενός πίνακα σύνοψης δεδομένων για κάθε ερωτώμενο. 

5) Συζήτηση σχετικά με την αρχική ανάλυση με τους δασκάλους στη δεύτερη 

συνέντευξη, με αποτέλεσμα ορισμένες προσαρμογές και βελτιώσεις. 

6) Ανάλυση του πίνακα συνοπτικών δεδομένων για κάθε μεμονωμένο ερωτώμενο 

(κάθετη ανάλυση). σύγκριση των μητρώων δεδομένων από τους διάφορους 

ερωτηθέντες και περίληψη μέσα σε ένα μοναδικό πίνακα δεδομένων (οριζόντια 

ανάλυση). 

7) Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων με σαφείς αναφορές στους πίνακες δεδομένων. 

Χρήση του προγράμματος λογισμικού Atlas / ti (1997) το οποίο καθοδηγεί την 

ποιοτική ανάλυση. 
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   Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα,  οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικά για την 

καινοτομία και στις δύο ομάδες της έρευνας είναι μάλλον παρόμοια. Δηλαδή, οι 

καινοτομίες είναι νέες και πρωτότυπες ιδέες που συνδέονται με τη λύση των 

πρακτικών προβλημάτων, που σημαίνει πρόοδο και νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά τη 

στάση των εκπαιδευτικών προς τις καινοτόμες δραστηριότητες, οι διαφορές στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών είναι αρκετά εμφανείς. Οι μισοί εκπαιδευτικοί μιλούν για 

την ενεργό θέση του εκπαιδευτικού προς τις καινοτόμες διαδικασίες στο σχολείο, 

τονίζοντας την αναγκαιότητα των ερευνητικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού. 

Συνδέουν τις καινοτόμες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών με την ελευθερία και 

την ανεξαρτησία των μαθητών. Οι άλλοι μισοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν μάλλον 

απαισιόδοξη στάση απέναντι στις καινοτόμες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού στο 

σχολείο, καθώς δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν διότι είναι πάρα πολύ είναι 

απασχολημένοι με διαφορετικές εργασιακές δραστηριότητες, δεν υποστηρίζεται η 

εφαρμογή καινοτομιών από τη σχολική διεύθυνση, αλλά και τα εκπαιδευτικά 

τμήματα και την κοινωνία εν γένει. 

   Η διερεύνηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στο λόγο των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντική, όχι μόνο από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη, καθώς μπορεί να 

συμβάλει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσω της καλύτερης κατανόησης του 

πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται στο σχολικό οργανωσιακό χώρο, ως χώρο 

αλληλεπίδρασης για να χτίσει νοήματα και να κάνει πράγματα. Με τον τρόπο αυτό 

μπορεί να τους βοηθήσει, ώστε να αναπτύξουν μια αναστοχαστική τοποθέτηση 

σύμφωνα με την οπτική της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ως στοχαζόμενων 

επαγγελματιών απέναντι στις πρακτικές που εισάγονται στο σχολείο ως «καινοτόμες» 

(Zeichner & Liston, 1987). 

 

 

 

1.8. Η Συνεισφορά των Δασκάλων στην Σχολική Καινοτομία 
 

   Παρακάτω παρουσιάζονται δέκα τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να δημιουργήσουν καινοτόμους χώρους μάθησης: 
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1. Νοοτροπία 

 

   Μια αλλαγή στη νοοτροπία, τη διάθεση και το συνολική «αίσθηση» της τάξης 

αρχίζει με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος ορίζει τον τόνο της τάξης από τη στιγμή που οι 

μαθητές μπαίνουν μέσα στην αίθουσα. Εάν οι εκπαιδευτικοί είναι ενθουσιασμένοι με 

το θέμα τους, οι μαθητές θα τείνουν να ακολουθούν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

έχουν πάθος για τα μαθήματα που διδάσκουν. Ωστόσο, η νοοτροπία ενός 

εκπαιδευτικού σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και παροχής περιεχομένου είναι 

κρίσιμη για την καινοτόμο διαδικασία μάθησης. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

εκπαιδεύτηκαν στο να διδάσκουν αποκλειστικά από την οπτική του δασκάλου. Για να 

αλλάξουν αυτό το είδος παράδοσης και να κάνουν την τάξη πιο καινοτόμο, πρέπει να 

σκεφτούν τους μαθητές τους και ως ηγέτες, ενεργώντας ως οδηγοί παρά διδάσκοντας 

περιεχόμενο και ζητώντας από τους μαθητές να δώσουν πληροφορίες με ένα 

τυποποιημένο διαγώνισμα (Cooke Foray, 2007). 

 

2. Αυτό-Προβληματισμός 

 

   Ο αυτό-προβληματισμός στην τάξη είναι ένας τρόπος για τους εκπαιδευτικούς να 

ανατρέξουν στις στρατηγικές διδασκαλίας τους για να ανακαλύψουν πώς και γιατί 

διδάσκουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και πώς αντέδρασαν οι μαθητές τους. 

  Με ένα επάγγελμα τόσο δύσκολο όσο η διδασκαλία, ο αυτό-προβληματισμός μπορεί 

να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια σημαντική ευκαιρία να δουν τι λειτούργησε 

και τι απέτυχε στην τάξη τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

αντανακλαστική διδασκαλία ως έναν τρόπο να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που 

δουλεύει. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι 

στρατηγικές διδασκαλίας, η παράδοση και η εύρεση της επιτυχίας μπορούν πάντα να 

βελτιωθούν  (Zimmermn, 2006). 

 

3. Ανοιχτές ερωτήσεις 
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   Οι ανοικτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις στο βιβλίο. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν ανοιχτές ερωτήσεις, μπορεί να υπάρχουν διάφορες απαντήσεις 

και απόψεις. Οι απαντήσεις των σπουδαστών μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή 

συνεργασία, συναρπαστικές συνομιλίες, νέες ιδέες, καθώς και να ενθαρρύνουν τις 

ηγετικές ικανότητες. Αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που δεν βρήκαν ποτέ μέσα τους. Μέσω ανοιχτών 

ερωτήσεων, μπορούν επίσης να κάνουν συνδέσεις με τη δική τους ζωή, μέσα σε 

άλλες ιστορίες ή με πραγματικά γεγονότα (Cooke Foray, 2007). 

 

4. Δημιουργία ευέλικτων περιβαλλόντων εκμάθησης 

 

   Με τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς 

να εξετάσουν πώς να χρησιμοποιήσουν το χώρο της τάξης τους. Για παράδειγμα, 

όταν οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να μετακινήσουν τα έπιπλα γύρω από την 

τάξη, μπορούν να βρουν ότι είναι μια σημαντική μεταβλητή για τη βελτίωση της 

μάθησης των μαθητών. Καθώς η διδασκαλία εξελίχθηκε, ο χώρος της τάξης πρέπει να 

παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να δουλεύουν μόνοι τους, να αλληλεπιδρούν 

με τους συνομηλίκους τους και να παρέχουν τομείς συνεργασίας. Πολλές αίθουσες 

διδασκαλίας σήμερα είναι ακόμα γεμάτοι, ακατάστατοι, στεντόρειοι χώροι που δεν 

έχουν το περιθώριο εύκολης μετακίνησης, προκαλούν κενό στην επικοινωνία και 

οδηγούν σε οδοφράγματα όταν οι μαθητές πρέπει να επικεντρωθούν (Elmore, 2002). 

   Οι μαθησιακοί χώροι θα πρέπει να είναι ρευστοί και να παρέχουν ευελιξία για να 

υποστηρίξουν τη μάθηση, τη συνεργασία, την ανεξάρτητη σκέψη και τις ομαδικές 

συζητήσεις. 

 

5. Θέματα Προσωπικότητας: Δημιουργία ενός χώρου για όλους τους μαθητές 

   Στο βιβλίο της Susan Cain: «Ησυχία: Η δύναμη των εσωστρεφών σε έναν κόσμο 

που δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει», μια από τις βασικές διαφορές μεταξύ των 

εσωστρεφών και των εξωστρεφών είναι ότι οι εξωστρεφείς τείνουν να παίρνουν την 
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ενέργειά τους από την κοινωνική αλληλεπίδραση και οι εσωστρεφείς κερδίζουν 

ενέργεια από ήσυχους χώρους και τον χρόνο να σκέφτονται και να αναλογίζονται 

μόνοι τους. 

   Επομένως, όταν μια τάξη επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ομαδική εργασία, η 

οποία δίνει έμφαση σε συζητήσεις ολόκληρης της ομάδας, μικρές ομάδες που 

εργάζονται μαζί, συλλογή ανατροφοδότησης από ομότιμους (όλα απαιτούν μεγάλη 

κοινωνική αλληλεπίδραση), οι εξωστρεφείς στην τάξη μπορούν να αναπτυχθούν και 

να αποκτήσουν ενέργεια, ενώ οι εσωστρεφείς σπουδαστές μπορούν εύκολα να 

καταλήξουν με έλλειψη κινήτρων για συμμετοχή (Cooke Foray, 2007). 

   Επίσης, όταν μια εργασία επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ήρεμη σκέψη ή ατομική 

έρευνα, είναι πιθανόν να συμβεί το αντίθετο. Οι εσωστρεφείς μπορούν τότε να 

ευδοκιμήσουν και να ανθίσουν, αφήνοντας τους εξωστρεφείς να νιώθουν ανέντιμοι 

και χαμένοι. Μπορούν επίσης να γίνονται εύκολα ενοχλημένοι ή να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα επειδή προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή, να μιλήσουν και να 

γίνουν ενοχλητικοί (Cockburn, 2003). 

   Όταν είναι δυνατόν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές 

επιλογές εργασίας σε ομάδες ή ατομικά. Οι εξωστρεφείς μπορούν να ολοκληρώσουν 

μόνοι κάποιες εργασίες και οι εσωστρεφείς μπορούν να επιλέξουν να συνεργαστούν. 

Και οι δύο αυτοί τρόποι διδασκαλίας είναι κρίσιμοι για την κάλυψη των αναγκών των 

διαφορετικών μαθητών. 

   Οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν δραστηριότητες που εμπλέκουν καλύτερα, 

εμπνέουν και διατηρούν την αγάπη των μαθητών για μάθηση είναι πιο πιθανό να 

καταβάλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους, να απολαύσουν τη διαδικασία και να 

βρουν θετικά αποτελέσματα. 

 

6. Χρήση της Εύρεσης Προβλημάτων 

   Αντί για την επίλυση προβλημάτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να δουν τον κόσμο βρίσκοντας κενά για να γεμίσουν χρησιμοποιώντας την 

εύρεση προβλημάτων. Η εύρεση προβλημάτων είναι ισοδύναμη με την ανακάλυψη 

προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εύρεση 

προβλημάτων ως μέρος μιας πιο σημαντικής διαδικασίας προβλημάτων στο σύνολό 
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της, που μπορεί να περιλαμβάνει τη διαμόρφωση προβλημάτων και την επίλυση 

προβλημάτων μαζί. Η εύρεση προβλημάτων απαιτεί ένα πνευματικό και ένα όραμα 

με φαντασία για την αναζήτηση αυτών που μπορεί να λείπουν ή μπορούν να 

προστεθούν σε κάτι σημαντικό. Με τη χρήση αυτής της στρατηγικής, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να σκεφτούν, να 

θέσουν κρίσιμες ερωτήσεις και να εφαρμόσουν δημιουργικούς τρόπους για την 

επίλυση προβλημάτων  (Zimmermn, 2006). 

 

7. Ανάληψη ρίσκων και αποτυχία 

 

   Οι μαθητές πρέπει να δουν ότι οι ενήλικες στη ζωή τους δοκιμάζουν πολλά 

πράγματα και επανειλημμένα αποτυγχάνουν, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν. Οι 

μαθητές πρέπει να βιώσουν την αποτυχία για να μάθουν. 

   Όταν οι εκπαιδευτικοί παρέχουν εργασίες του πραγματικού κόσμου που δίνουν 

στους μαθητές τη δυνατότητα να λύσουν προβλήματα, προσφέρουν μια πλατφόρμα 

για τους μαθητές να μάθουν από την αποτυχία, να προσπαθήσουν ξανά και ξανά για 

να επιτύχουν τελικά. 

   Στην εργασία της  «Μάθηση από τα λάθη» του 2017, η ψυχολόγος Janet Metcalfe 

δηλώνει ότι η αποφυγή και η αγνόηση των λαθών στο σχολείο είναι ο κανόνας στις 

αμερικανικές αίθουσες διδασκαλίας. Όταν οι μαθητές δεν αφήνονται να αποτύχουν, 

είναι πολύ πιθανό να μένει πίσω όχι μόνο η ατομική ανάπτυξη των σπουδαστών, 

αλλά και ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

   Παρέχοντας στους μαθητές προβλήματα του πραγματικού κόσμου για να 

αντιμετωπίσουν, την ευκαιρία να αποτύχουν και να προσπαθήσουν ξανά, οι μαθητές 

καταλαβαίνουν ότι οι φωνές τους έχουν σημασία. Υπάρχουν πολλά θέματα που αξίζει 

να αντιμετωπιστούν, τα οποία μπορούν να δοθούν στους μαθητές για να παρέχουν τις 

δικές τους σκέψεις και απόψεις (Elmore, 2002). 

   Μια παιδαγωγική που βασίζεται στην ανακάλυψη και την έρευνα είναι πολύ πιο 

συναρπαστική από την απομνημόνευση ημερομηνιών, πληροφοριών και τις 

εξετάσεις. Οι προκαθορισμένες απαντήσεις σε μια εξέταση σε ένα παραδοσιακό 
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εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορούν να κρατήσουν πίσω τους μαθητές με τρόπους που 

δεν μπορούν να μετρηθούν. 

 

8. Ανατρεπόμενο μοντέλο τάξης 

 

   Όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα ανατρεπόμενο μοντέλο στην τάξη, η 

παραδοσιακή σειρά διδασκαλίας και γεγονότων στην τάξη αντιστρέφονται. Συνήθως, 

οι μαθητές μπορούν να δουν τα υλικά διδασκαλίας, να διαβάσουν το κείμενο ή να 

κάνουν έρευνα ως την εργασία τους πριν φτάσουν στην τάξη. Ο χρόνος που 

αφιερώνεται στην τάξη προορίζεται για δραστηριότητες που μπορούν να 

περιλαμβάνουν μάθηση από ομότιμους, ομαδικές συζητήσεις, ανεξάρτητη μάθηση, 

καθώς και συζητήσεις ή συνεργατικές εργασίες. Και, σύμφωνα με το Flipped 

Learning Network, το 71% των δασκάλων που ανάτρεψαν τις τάξεις τους ανάφεραν 

βελτίωση των βαθμών, ενώ το 80% ανέφερε βελτίωση των στάσεων των μαθητών ως 

αποτέλεσμα. Επίσης, το 99% των διδασκόντων που ανάτρεψαν τα μαθήματά τους 

δήλωσαν ότι θα ανατρέψουν ξανά τα μαθήματά τους το επόμενο έτος. 

 

9. Πρόσκληση επιχειρηματιών και καινοτόμων στην τάξη 

 

   Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως τόπο επικοινωνίας και προσέγγισης, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προσκαλούν επιχειρηματίες στις τάξεις τους με διάφορους 

τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν διάφορους ηγέτες μέσω 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn ή το Twitter με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Οι δάσκαλοι μπορεί να εκπλαγούν πόσοι δημιουργικοί καινοτόμοι θέλουν 

να δώσουν πίσω, και το να δώσει πίσω στη νεολαία μπορεί να είναι ένας από τους πιο 

ικανοποιητικούς τρόπους ένας επιτυχημένος ιδρυτής μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για 

παράδειγμα, ακλουθώντας την τάξη του Don Wettrick, πλήθος καινοτόμων και 

επιχειρηματιών έχουν και εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές του.  

 

10. Χρήση της διαδικασίας σχεδιασμού-σκέψης 
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   Η διαδικασία σχεδιασμού σκέψης είναι ένα σύνολο δομημένων στρατηγικών που 

προσδιορίζουν τις προκλήσεις, συλλέγουν πληροφορίες, παράγουν πιθανές λύσεις, 

βελτιώνουν ιδέες και δοκιμάζουν λύσεις. 

Υπάρχουν πέντε φάσεις στη διαδικασία: ανακάλυψη, ερμηνεία, ιδεασμός, 

πειραματισμός και εξέλιξη. 

 

1.9. Συμπεράσματα Βιβλιογραφίας 
 

   Σύμφωνα λοιπόν με τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η καινοτομία συνδέεται άρρηκτα 

με την τροποποίηση της οργάνωσης ενός συστήματος, με την εισαγωγή μιας νέας  

παιδαγωγικής μεθόδου, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη χρήση 

πολυμέσων, την μεταβολή της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή νέων 

μεθόδων ανάπτυξης του προσωπικού και την ανάπτυξη του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών. Βασικό κίνητρο όλων αυτών αποτελεί η δημιουργικότητα στην 

εκπαίδευση. 

   Σε διάφορα κείμενα η έννοια της καινοτομίας συνδέεται με την έννοια της 

δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τον Lars Geer Hammershøj έχει αποδειχθεί δύσκολο 

να αντιληφθεί κανείς επαρκώς τη φύση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Ο 

λόγος είναι ότι ανήκουν στις μοναδικές ανθρώπινες ικανότητες οι οποίες δεν είναι. 

Αυτό είναι εμφανές στις αρχικές εννοιολογήσεις της δημιουργικότητας και της 

καινοτομίας από τους Poincaré (1908/1982) και Schumpeter (1934). Αυτές οι ιδέες 

ιστορικά αντικαθίσταται από μια ψυχομετρική προσέγγιση με έμφαση στην 

ικανότητα, στην περίπτωση της δημιουργικότητας, και από μία συστημική 

προσέγγιση με επίκεντρο τη γνώση των ευκαιριών, στην περίπτωση της καινοτομίας 

(LarsGeerHammershøj, 2017). 

   Ο Andriopoulos, (2001) στο μοντέλο του για την ολοκλήρωση της 

δημιουργικότητας  και της καινοτομίας, θεωρεί ότι οι δύο αυτές έννοιες δεν πρέπει να 

διακρίνονται πλέον στο πεδίο της έρευνας, και πρέπει να θεωρούνται ως παράλληλες 

διεργασίες. 
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   Ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία της δημιουργικότητας είναι η έρευνα 

σχετικά με τις συνεργατικές δημιουργικές διεργασίες μεταξύ των μαθητών του 

σχολείου. Κάποια βιβλιογραφία που προωθεί την εστίαση στη δημιουργικότητα στα 

άτομα υποδεικνύει ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης συχνά κατηγορήθηκε για τη 

«δολοφονία» των δημιουργικών δυνατοτήτων (π.χ. Kaila, 2005). Ο Beghetto (2010) 

ανέφερε ότι οι ερευνητές δημιουργικότητας εργάστηκαν πρωτίστως για να 

ενισχύσουν τη δημιουργικότητα μεταξύ των ταλαντούχων και χαρισματικών παιδιών. 

Κατά συνέπεια, πολύ μικρός αριθμός σπουδαστών από το κύριο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα σπουδών έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους 

δυνατότητες στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί του γενικού προγράμματος 

σπουδών ενδέχεται να μην εργάζονται για να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα των 

σπουδαστών εάν το θεωρούν εκτός της ευθύνης τους. Ο Beghetto (2010) εικάζει ότι 

αυτό θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικές δεν περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας στα σχολικά προγράμματα σπουδών και κατ’ 

επέκταση την εφαρμογή καινοτομιών. (π.χ. No Child Left Behind) 

   Σύμφωνα με τους O'Donnell και Micklethwaite (1999), τα δημόσια σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές καναδικές επαρχίες (π.χ. 

Αλμπέρτα και Οντάριο) άρχισαν να δίνουν έμφαση στην επίλυση προβλημάτων, στη 

δημιουργικότητα, στην κριτική σκέψη και στην προετοιμασία για εργασία και δια 

βίου μάθηση. Η έκθεσή τους αποκαλύπτει επίσης ότι ένα επιθυμητό μαθησιακό 

αποτέλεσμα στο σχολικό πρόγραμμα της Αγγλίας είναι η ανάπτυξη της φαντασίας 

των παιδιών και η ικανότητα επικοινωνίας των ιδεών τους με δημιουργικούς τρόπους. 

Ορισμένες άλλες χώρες που καταδεικνύουν οι ερευνητές πως εστίασαν στη 

δημιουργικότητα με τη μορφή χορού, θεάτρου, μουσικής, εικαστικών τεχνών και 

κριτικής σκέψης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών τους είναι η Σιγκαπούρη, οι Κάτω 

Χώρες, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κίνα, οι 

δημιουργικές διαδικασίες τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκαν κυρίως στις 

πεποιθήσεις περισσότερο από τη βάση γνώσεων. Ωστόσο, υπήρξε ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την ενίσχυση της δημιουργικότητας μεταξύ των κινέζων σπουδαστών. 

Ο Mullen (2018) ανέφερε ότι οι σαφείς οδηγίες που δόθηκαν για την ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας σε ένα περιβάλλον συνεργασίας εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους 

Κινέζους σπουδαστές. Ο Hu (2011) υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του 

προγράμματος «Μάθησης Σκέψης» για τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
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Κίνα. Βίωσαν τη συνδυασμένη προσέγγιση της κατάρτισης δεξιοτήτων στη βασική 

σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη. Τα ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα βελτιώθηκαν για τα παιδιά. Ο Hu (2013) συνέκρινε αργότερα αυτό το 

μοντέλο (πειραματική ομάδα) με ένα κανονικό πρόγραμμα σπουδών (ομάδα ελέγχου) 

μεταξύ των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από 2 χρόνια 

παρέμβασης, οι πειραματικές ομάδες ανέπτυξαν σημαντικά υψηλότερη επιστημονική 

δημιουργικότητα από ότι οι ομάδες ελέγχου. Έτσι, τα παραπάνω ευρήματα 

υποδηλώνουν την αναδυόμενη συνείδηση της σπουδαιότητας και της προαγωγής της 

δημιουργικής σκέψης μεταξύ των νέων εφήβων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της 

Κίνας  (Zimmermn, 2006). 

   Μια δημοφιλής προσέγγιση της μάθησης και της δημιουργικότητας με βάση την 

ομάδα στις ιταλικές επαρχίες είναι η προσέγγιση Reggio Emilia στην πρώιμη 

εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό ενισχύει τη συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων 

μέσω της κριτικής σκέψης και της ανταλλαγής ιδεών (brainstorming) μεταξύ των 

μελών της ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν τη σκέψη των παιδιών και 

δημιουργούν ένα περιβάλλον που προσφέρεται για έρευνα, επίλυση προβλημάτων και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων. Σε αντίθεση με την προώθηση της ανεξαρτησίας 

και του ατομικισμού, ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να μετασχηματίσει την 

προσωπική εμπειρία μάθησης σε ένα κοινό πλαίσιο όπου τα παιδιά αναπτύσσουν μια 

αίσθηση εαυτού σε ομαδικά πλαίσια. Μια κοινή τάση στις παραπάνω μελέτες και 

στον τομέα της εκπαίδευσης εν γένει είναι ότι οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν 

ότι η δημιουργικότητα είναι ένα σημαντικό ατομικό χαρακτηριστικό που μπορεί να 

ενισχυθεί μέσω της κατάρτισης ή της διευκόλυνσης. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η 

εκπαίδευση στη συνεργατική δημιουργικότητα καθώς και μια βαθύτερη διερεύνηση 

των παραγόντων που επηρεάζουν τη δημιουργικότητα μεταξύ των μαθητών του 

σχολείου παραμένει αναπάντεχα ανεξερεύνητη. Οι Yi, Hu, Plucker και McWilliams 

(2013) ανέφεραν ότι τα αποκλίνοντα ποσοστά σκέψης των παιδιών της μέσης 

εκπαίδευσης ήταν σημαντικά χαμηλότερα από παιδιά του δημοτικού στην Κίνα. Αυτή 

η πτώση της δημιουργικότητας αποδόθηκε στις κοινωνικές πιέσεις στα κινέζικα 

παιδιά από το επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης για να προετοιμαστούν για τις 

ανταγωνιστικές εξετάσεις εισόδου σε πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, αυτοί οι ερευνητές 

σημείωσαν ότι το δημιουργικό οργανωτικό κλίμα των σχολικών περιβαλλόντων 

πρέπει να υποστηρίζει την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών.  
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   Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η δημιουργική σκέψη αποτελεί βασικό κίνητρο της 

καινοτόμας δράσης γενικότερα και ειδικότερα στην εκπαίδευση. 

 

 

2. Δεύτερο Μέρος: Μεθοδολογία 

2.1. Το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας: 
 

Το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας διαμορφώνεται ως εξής: 

• Πώς επιχειρηματολογούν και τι λένε οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την καινοτομία 

στην εκπαίδευση, καθώς περιγράφουν και εξηγούν την καθημερινή εμπειρία τους; 

 

2.2. Ποιοτική Έρευνα 
   Η ποιοτική έρευνα επιλέγεται σε έρευνες που θέλουν να κατανοήσουν τα κίνητρα 

των πράξεων των ανθρώπων και να εμβαθύνουν στα αίτια που τους οδήγησαν να 

υιοθετήσουν αυτές τις απόψεις. Θεωρείται ως η καλύτερη μέθοδος για να  

διερευνηθούν θέματα που απασχολούν την κοινωνία καθώς αναλύει σε βάθος τα 

ζητήματα αυτά. Ο στόχος μιας ποιοτικής έρευνας μπορεί με ευκολία να 

προσαρμοστεί σε αυτόν της έρευνας. Κυρίως χρησιμοποιείται για την κατανόηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς καθώς δίνουν επεξηγήσεις. Πολλοί ερευνητές επιλέγουν 

να χρησιμοποιήσουν την ποιοτική μέθοδο σε συνδυασμό με την ποσοτική 

προκειμένου να βγάλουν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, η 

μέθοδος που τελικά χρησιμοποιείται έχει να κάνει με το στόχο της έρευνας και το 

θέμα που μελετάται. Η ποιοτική συλλογή δεδομένων επιτρέπει τη συλλογή 

δεδομένων που δεν είναι αριθμητικά αλλά βοηθάνε ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων και να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες. Για την επίτευξη τέτοιων 

συμπερασμάτων τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να είναι ολιστικά, πλούσια 

και διαφοροποιημένα και να προκύψουν ευρήματα μέσω προσεκτικής ανάλυσης ( Qu,  

& Dumay, 2011). 

   Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που μπορεί να ερευνηθεί μέσα από ποιοτικές 

έρευνες, καθώς είναι ένας τομέας βασικός για την κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος 
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που στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας, 

καθώς θα βοηθήσει να αναλυθεί σε βάθος το θέμα της εργασίας και θα δώσει 

σημαντικές πληροφορίες για τις καινοτομίες που πραγματοποιούνται στα σχολεία.  

   Η επιλογή ποιοτικής έρευνας θεωρήθηκε η καταλληλότερη, για τη διερεύνηση του 

θέματός μας. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη(2001) οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν στόχο την 

αποκάλυψη σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και 

κοινωνικές ομάδες, την περιγραφή, ανάλυση, κατανόηση και την ερμηνεία 

κοινωνικών διαδικασιών, φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων. 

   Η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση των 

κοινωνικών φαινομένων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει 

πλούσιες πληροφορίες για το εξέταση θέμα. «Η ποιοτική έρευνα είναι η κατάλληλη 

για να απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με το «Γιατί» και το «Πώς» των 

φαινομένων που ερμηνεύουμε» (Ιωσηφίδης, 2003). 

 

1) Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων είναι η ευελιξία που 

χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία. 

 

2) Στην ποιοτική έρευνα μας ενδιαφέρουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις του καθενός, 

οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, άρα μας ενδιαφέρει η 

αλληλεπίδραση πλαισίου-ατόμου. Η ποιοτική έρευνα δε μετρά τα συμπεράσματά της, 

δεν γενικεύει, αλλά έχουν σημασία τα βιώματα των ανθρώπων. 

 

3) Στην ποιοτική έρευνα δε βλέπουμε απλά μία ταυτότητα αλλά πολλές, αφού η ίδια 

αναγνωρίζει δυναμικές χωρίς να βρίσκει αιτίες και σχέσεις μεταξύ τους. Στόχος της 

ποιοτικής διερεύνησης είναι η ολιστική κατανόηση του φαινομένου που διερευνάται. 

«Στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη στατιστική 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η προσοχή τους εστιάζεται στη μελέτη 

περιπτώσεων και στη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής μικρού δείγματος 

υποκειμένων. Η ετερογένεια των πληροφοριών και η εξατομικευμένη εκδήλωσή τους 
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είναι συστατικό στοιχείο αυτού του τύπου έρευνας» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010, σ. 

154). 

   Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να 

διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, 

καθώς και τα συναισθηματικά δεδομένα και δεδομένα της συμπεριφοράς των 

ατόμων. 

   Στόχος της ποιοτικής διερεύνησης δεν αποτελεί απλά η περιγραφή μιας στάσης ή 

μιας συμπεριφοράς αλλά η ολιστική κατανόηση. Η ποιοτική έρευνα διερευνά την 

εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, εστιάζοντας 

πάντα στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται. 

Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης είναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, η 

ανάλυση λόγου και κειμένων. (Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστημιακό Κέντρο 

Ερευνών Πεδίου, n.d.) 

 

 

2.3. Συνεντεύξεις 
 

   Η συνέντευξη θεωρείται σημαντική ερευνητική μέθοδος στις κοινωνικές επιστήμες 

και στις επιστήμες της συμπεριφοράς. Κεντρική πρόταση είναι ότι η συνέντευξη 

θεωρείται μια μορφή συνομιλίας, η οποία έχει οργανωθεί και δομηθεί με ερωτήσεις 

και απαντήσεις και εξαρτάται από πολιτισμικά κοινές και συχνά άρρητες υποθέσεις 

για τον τρόπο έκφρασης και κατανόησης πεποιθήσεων, εμπειριών, συναισθημάτων 

και προθέσεων (Mishler, 1996). 

   Στην παρούσα εργασία υιοθετείται αυτή η προσέγγιση, ότι ,δηλαδή, η συνέντευξη 

είναι μια μορφή λόγου, σύμφωνα με την οποία οι συνεντεύξεις θεωρούνται γλωσσικά 

συμβάντα (Hymes,1967, στο Mishler, 1996). Ο λόγος μέσα σ’ αυτές δομείται από 

κοινού με τους ερευνητές  και τους ερωτώμενους, η ανάλυση και ερμηνεία 

βασίζονται σε συγκεκριμένη θεωρία για το λόγο και το νόημα και τα νοήματα των 

ερωτήσεων και απαντήσεων βασίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας 

(Mishler, 1996). 
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   Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί υπόψη, είναι ότι οι 

απαντήσεις εξαρτώνται συχνά από τη μορφή των ερωτήσεων (Beza, 1984, στο 

Mishler, 1996), το κατά πόσο την κατανοεί ο ερωτώμενος, την ακολουθία των 

ερωτήσεων και απαντήσεων (Schuman&Presser,1981, στο Mishler, 1996) και 

γενικότερα από το πλαίσιο που περιβάλλει την συνέντευξη. Τέλος να επισημανθεί ότι 

επειδή η ανάλυση λόγου προσεγγίζει τη συνέντευξη ως μια μορφή κοινωνικής 

διάδρασης, πρέπει να μεταγράφουμε πλήρως με το τροποποιημένο σύστημα 

συμβόλων Jefferson και να αναλύουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μαζί 

(Potter&Wetherell, 1987). 

 

   Η συλλογή των δεδομένων στις ποιοτικές έρευνες γίνεται συνήθως μέσα από 

συνεντεύξεις. Υπάρχουν τριών ειδών συνεντεύξεις οι δομημένες, οι ήμι – δομημένες 

και οι μη δομημένες. Στις δομημένες συνεντεύξεις υπάρχουν συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που γίνονται στους συμμετέχοντες ενώ δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά τους 

ή να προστεθεί κάποια νέα ερώτηση. Στις ήμι – δομημένες υπάρχουν και εκεί 

συγκεκριμένες ερωτήσεις όμως ο ερευνητής μπορεί να κάνει αλλαγές κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων ώστε να βοηθήσουν την ολοκλήρωση της συνέντευξης. 

Τέλος στις μη δομημένες συνεντεύξεις δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις με τη 

συζήτηση να καθοδηγείται ανάλογα από τις απαντήσεις που δίνει ο συμμετέχων 

(Robinson, 2014). 

   Στη παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκαν 10 ήμι – δομημένες συνεντεύξεις με τους 

εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με βάση το επάγγελμα τους, δηλαδή 

ήταν ως προαπαιτούμενο για την συμμετοχή τους να ήταν εκπαιδευτικοί, επομένως η 

δειγματοληψία που έγινε ήταν εστιασμένη. Ο ερευνητής όποτε θεωρούσε πως  

χρειάζονται παραπάνω επεξηγήσεις ή όταν δεν κατανοούσε πλήρως την απάντηση 

έκανε πρόσθετες ερωτήσεις, δίχως όμως να παραλείψει καμία ερώτηση από το αρχικό 

του πλάνο αλλά ούτε και να αλλάξει την σειρά των ερωτήσεων.  Οι συνεντεύξεις που 

έγιναν ήταν ατομικές και διήρκησαν 30 – 45 λεπτά η κάθε μια. Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν, ώστε να γίνει 

καλύτερη η κατανόηση τους αλλά και η ανάλυση τους. 

   Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις καινοτομίες που γίνονται στην εκπαίδευση με βάση την εμπειρία τους. 
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Η ανάλυση των απαντήσεων θα αναλυθούν παρακάτω σε συνδυασμό με τα 

υπάρχοντα στοιχεία που υπάρχουν στη βιβλιογραφία (Jamshed, 2014). 

 

2.4. Κριτήρια επιλογής και ταυτότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας 
 

   Στην έρευνα πήραν μέρος δέκα (10) εκπαιδευτικοί σχολείων του νομού Φλώρινας, 

του νομού Καστοριάς και του νομού Θεσσαλονίκης. Εξ’ αυτών οι εννέα (9) ήταν 

γυναίκες και ο ένας (1) ήταν άνδρας διάφορων ηλικιών και όλοι εκπαιδευτικοί στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνθηκα στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς λόγω 

της προσωπικής μας γνωριμίας και λόγω της ειδικότητας τους. Να σημειωθεί ότι 

κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς είναι αναπληρωτές. 

 

- Η ΣΥΝ1 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Φλώρινας, έχει 7 χρόνια 

προυπηρεσίας. Έχει διδάξει στην Μυτιλήνη, στη συνέχεια στην Κρήτη, ένα χρόνο 

στο Αίγιο, στη συνέχεια Κέρκυρα και τα τελευταία 3 όπως είπε χρόνια είναι στην 

Καστοριά. Η συνέντευξη διήρκησε 50 λεπτά. 

 

- Ο ΣΥΝ2 είναι δάσκαλος, απόφοιτος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει 7 

χρόνια προϋπηρεσίας. Έχει διδάξει στην Αθήνα, έπειτα στην Κρήτη, μετά με στον 

Βόλο, έπειτα στην Κάλυμνο, μετά στο Καρπενήσι και τα τελευταία δύο χρόνια στην 

Καστοριά. Η συνέντευξη διήρκησε 38 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ3, είναι δασκάλα, απόφοιτη του πανεπιστημίου Φλώρινας, δουλεύει ως 

αναπληρώτρια τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει δουλέψει στη Λευκάδα, Ζάκυνθο και στη 

Θεσσαλονίκη. Η συνέντευξη διήρκησε 58 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ4 είναι δασκάλα, απόφοιτη Παιδαγωγικού τμήματος και κάτοχος ένα 

μεταπτυχιακού στην εκπαιδευτική ηγεσία. , δουλεύει ως δασκάλα 16 χρόνια. Τα 
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τελευταία 10 χρόνια στο σχολείο που βρίσκεται. Έχει δουλέψει στο Αίγιο και στην 

Καστοριά. Η συνέντευξη διήρκησε 37 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ5 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος της Φλώρινας, έχει 

15 χρόνια υπηρεσίας. Έχει δουλέψει ως τώρα στη Μυτιλήνη, στο Αίγιο, στην Κρήτη 

και στην Καστοριά. Η συνέντευξη διήρκησε 35 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ6 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος της Φλώρινας, έχει 

3 χρόνια προϋπηρεσίας και δουλεύει ως αναπληρώτρια. Έχει δουλέψει στην Λευκάδα 

τον πρώτο χρόνο, στα Γρεβενά και στην Κοζάνη. Η συνέντευξη διήρκησε 47 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ7 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος της Θεσσαλονίκης, 

έχει 4 χρόνια προϋπηρεσίας και δουλεύει ως αναπληρώτρια. Έχει δουλέψει στην 

Αθήνα την πρώτη χρονιά, στη Λιβαδειά τη δεύτερη, μετά ξανά στην Αθήνα και 

τελευταία χρονιά στην Άρτα. Η συνέντευξη διήρκησε 32 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ8 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος της Ρόδου, έχει 3 

χρόνια προϋπηρεσίας, ως αναπληρώτρια. Έχει δουλέψει στην Αθήνα την πρώτη 

χρονιά, δεύτερη χρονιά στην Πάτρα και την τρίτη χρόνια στην Άρτα. Η συνέντευξη 

διήρκησε 38 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ9 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος Θεσσαλονίκης, έχει 

14 χρόνια προϋπηρεσίας. Τα πρώτα πέντε ήταν ως αναπληρώτρια, τα τελευταία είναι 

στην Καστοριά. Τα πρώτα χρόνια ήταν στην Πάτρα, έπειτα στην Αθήνα, έπειτα στον 

Πύργο Ηλείας και Κέρκυρα και μετά Μυτιλήνη. Τα τελευταία χρόνια είναι στην 

Καστοριά. Η συνέντευξη διήρκησε 30 λεπτά. 

 

- Η ΣΥΝ10 είναι δασκάλα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος Θεσσαλονίκης, 

δουλεύει 8 χρόνια ως αναπληρώτρια. Έχει διδάξει στην Αθήνα, στα νησιά Αιγαίου, 
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Ρόδο και Μυτιλήνη, έχει πάει στην Κέρκυρα, Λευκάδα και στην Κρήτη. Τα τελευταία 

είναι στην Κοζάνη. Η συνέντευξη διήρκησε 35 λεπτά. 

 

3. Ερευνητική Προσέγγιση 

 

3.1. Ανάλυση Αποσπασμάτων 

 

   Στη παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σχετικά με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τις καινοτομίες στη σχολική καθημερινότητα. Για την ανάλυση 

του θέματος πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με δέκα εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

εργάζονται χρόνια στον εκπαιδευτικό τομέα και έχουν την απαραίτητη εμπειρία και 

γνώσεις για να μιλήσουν. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μια πληθώρα ερωτήσεων, 

οι οποίες αφορούσαν την επαγγελματική τους εμπειρία, τις πρωτοβουλίες που 

παίρνουν και υλοποιούν μέσα στη τάξη, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις 

καινοτόμες δραστηριότητες τους καθώς και τις καινοτομίες που γίνονται στο σχολείο 

τους με τη κατεύθυνση της διεύθυνσης και κατά πόσο αυτές συγκλίνουν με τη 

πολιτική και τη σχολική κουλτούρα που υπάρχει. Λόγω του μεγάλου αριθμού των 

ερωτήσεων που έγιναν η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα από την 

ανάλυση 28 βασικών κατηγοριών που λειτούργησαν ως πυλώνες για την ανάλυση του 

υλικού των συνεντεύξεων  

   Η ανάλυση των αποσπασμάτων θα γίνει με βάση το περιεχόμενο και τη ρητορική 

της και συγκεκριμένα με τη χρήση των βασικών μοντέλων ανάλυσης λόγου των 

Potter & Wetherell (1987) και των Edwards & Potter (1992). Τα μοντέλα αυτά 

θεωρούνται κατάλληλα για την ανάλυση πληροφοριών που πάρθηκαν από ημι – 

δομημένες συνεντεύξεις όπως έγινε στη παρούσα εργασία.  

 

1
η
Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των 

μαθητών (μέσα στη τάξη) 

 

Συμμετέχοντας Νο2 

Απόσπασμα 1 
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Ε- Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνετε στο μάθημα 

που τις θεωρείτε καινοτομία; 

Σ- Λοιπόν, βεβαίως. Καταρχάς εγώ θεωρώ πολύ βασικό το να μη στηριζόμαστε τόσο 

στην χρήση του βιβλίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να συζητάνε 

μεταξύ τους (συγγνώμη), να έρχονται σε αλληλεπίδραση, εεε και αυτό νομίζω ότι 

φαίνεται πάρα πολύ έντονα και στις επιδόσεις τους. Το μάθημα γίνεται πιο 

ενδιαφέρον. Επίσης με τη χρήση διαδραστικών πινάκων. Εεε όπως καταλαβαίνετε και 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή τα παιδιά ενθουσιάζονται, τα χρώματα 

είναι πολύ πιο ζωηρά, έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα, όπως για 

παράδειγμα στο μάθημα της Γεωγραφίας, μπορούμε να δούμε τον κόσμο ολόκληρο. 

Επίσης στο μάθημα των εικαστικών εεε έχουμε φτιάξει πάρα πολλά πράγματα με 

ανακυκλώσιμα υλικά, μαθαίνουμε την ανακύκλωση. Έχουμε φέρει κάποιον ζωγράφο 

μέσα στην τάξη ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή μαζί του, να μάθουν τον 

πειραματισμό, τα χρώματα, να πάρουν πρωτοβουλίες, να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος στο να λερωθούν, στο να παίξουν με τα χρώματα. Γενικότερα προσπαθούμε 

να είμαστε καινοτόμοι, να αποφεύγουμε τις εργασίες στο σπίτι, τα παιδιά ό,τι κάνουν 

να το κάνουν στο σχολείο κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε στο σπίτι να μπορούν να είναι 

παιδιά, να… να μπορούν να είναι παιδιά, να κάνουν τα χόμπυ τους και όχι να έχουνε 

ένα σορό γραπτές ασκήσεις και να χάνουν αυτό το προνόμιο. (2:38) 

Ανάλυση αποσπάσματος. 

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σχετικά με τις καινοτομίες που εφαρμόζονται 

στα σχολεία και κατά πόσο αυτές λειτουργούν ως μέσο πρόκλησης ενδιαφέροντος 

των μαθητών μέσα στη τάξη. 

Στην ερώτηση που τέθηκε στον 2ο εκπαιδευτικό σχετικά με τις καινοτόμες 

δραστηριότητες που εφαρμόζει στο μάθημα φαίνεται πως ο συμμετέχων προσπαθεί 

να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές σχεδόν σε όλα τα μαθήματα που διδάσκει. 

Αρχικά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, όπως παρατίθενται στο απόσπασμα 1, 

αναφέρει την γενική άποψη του σχετικά με τη χρήση των βιβλίων και τον τρόπο με 

τον οποίο θα πρέπει να αλληλοεπιδρούν οι μαθητές στο μάθημα, παραθέτοντας στη 

συνέχεια δικές του δράσεις που εφαρμόζει στη τάξη με στόχο να το επιτύχει. Η 

επιχειρηματολογία του έχει παραγωγική συνοχή καθώς ξεκινά από τη γενική ιδέα και 

καταλήγει σε συγκεκριμένα, ειδικά στοιχεία. Η συνεχής χρήση των λέξεων 
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«παιδί/παιδιά» δείχνει πως ο καθηγητής πράγματι έχει ως βασικό στόχο του 

μαθήματος τα παιδιά και τη σωστή τους εκπαίδευση και όχι απλώς να καταφέρει να 

επιτύχει τους στόχους που ορίζει το υπουργείο. Η χρήση του δεύτερου πληθυντικού 

δείχνει πως ο καθηγητής λειτουργεί ως ομάδα με τα παιδιά και δεν διαχωρίζει τον 

εαυτό του από εκείνα με αποτέλεσμα το μάθημα να ομαδικό και επιτυχές. Η τεχνική 

που χρησιμοποιεί εδώ ο συμμετέχοντας για να περιγράψει τις καινοτομίες που 

χρησιμοποιεί μέσα στη τάξη είναι αυτή της ζωντανής περιγραφής σύμφωνα με τους 

Edwards και Potter (1992). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός περιγράφει λεπτομερώς 

τις καινοτομίες που εφαρμόζει με στόχο να εντυπωσιάσει τόσο τον αναγνώστη και 

πρωτίστως τον ερευνητή. Η χρήση του πρώτου πληθυντικού κάνει την περιγραφή του 

ακόμα πιο παραστατική. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των περιγραφών του 

κάνει αρκετές παύσεις. Σύμφωνα με τους Antakietal., (2003) και την ανάλυση 

spotting. Η ανάλυση spotting αναφέρεται στο λάθος να θεωρείται ανάλυση απλά ο 

εντοπισμός χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου χωρίς να περιγράφονται οι 

συνέπειες  της  χρήσης τους από τον αναλυτή. Στην επόμενη ερώτηση που του τέθηκε 

σχετικά με τους στόχους των δραστηριοτήτων που οργανώνει στη τάξη ανέφερε ότι 

βασικός σκοπός είναι η εκμάθηση των παιδιών. 

 

Απόσπασμα 2 

Ε-  Ωραία. Εε για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Σ- Κατά βάση πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να είναι πρωταγωνιστές και όχι απλοί 

παρατηρητές, οπότε μέσω της καινοτομίας τα παιδιά κατανοούν περισσότερο τις 

έννοιες, το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον πιο ευχάριστο και όπως εξελίσσονται τα 

πράγματα πρέπει να συμβαδίζουμε κι εμείς με τις εξελίξεις. (03:40) 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Στο δεύτερο απόσπασμα του δεύτερου συμμετέχοντα γίνεται φανερό πως τα παιδιά 

λειτουργούν ως υποκείμενα στην απάντηση του και συνοδεύονται με λέξεις όπως 

«ενδιαφέρον, κατανόηση, εξέλιξη» δείχνει πως πράγματι νοιάζεται για εκείνα και την 

εξέλιξη τους. Η φράση «όχι παρατηρητές» εκφράζει πλήρως την άποψη που έχει 

εκείνος για τους μαθητές του, η οποία είναι αντίθετη με εκείνη του Υπουργείου και 

των σχολικών προγραμμάτων, που ναι μεν έχουν ως επίκεντρο το παιδί αλλά ακόμα 
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το έχουν στην θέση του παρατηρητή και όχι του πρωταγωνιστή μέσα στη τάξη. Σε 

αυτό το σημείο ο συμμετέχοντας χρησιμοποιεί τη τεχνική της δικαιολόγησης και 

συγκεκριμένα της τεχνικής της αφοσίωσης. Ο εκπαιδευτικός θέλει να δείξει πως είναι 

αφοσιωμένος στα παιδιά και στις ανάγκες τους. Η χρήση των λέξεων «πιστεύω» 

ενισχύει τη άποψη του ότι βασικός στόχος της εφαρμογής των καινοτομιών είναι τα 

παιδιά. Ωστόσο σε συνδυασμό με τη χρήση του α’ πληθυντικού δείχνει πως αυτό δεν 

ισχύει, καθώς τον ενδιαφέρει εξίσου και η προσωπική του εξέλιξη. Επομένως, 

φαίνεται πως πέφτει σε αντίφαση στα λεγόμενα του, η οποία όμως από εκπαιδευτικής 

άποψης δεν ισχύει.   

 

Απόσπασμα 3 

Ε- Ναι φυσικά. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται 

οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; (03:41) 

Σ- Γενικότερα είναι πολύ καλή η ανταπόκριση των μαθητών. Ας πούμε βλέπω ότι δεν 

αποπροσανατολίζονται, είναι εεε, το ενδιαφέρον τους κεντρίζεται πάρα πολύ, βέβαια 

χρησιμοποιώντας και το παιχνίδι είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται. Φυσικά 

υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο σε μια τάξη στην 

οποία έχεις είκοσι και είκοσι πέντε παιδιά, σαφώς και μερικά δεν ενδιαφέρονται ή 

βαριούνται ή αυτό που κάνεις δεν το θεωρούνε σημαντικό, αλλά κατά γενική 

ομολογία μπορώ να πω ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πάρα πολύ στις καινοτομίες  

αυτές. (04:15) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Τέλος στη τρίτη ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με την ανταπόκριση (απόσπασμα 

3)που δείχνουν οι μαθητές στις καινοτόμες δράσεις που διοργανώνει ο καθηγητής 

μέσα στη τάξη φαίνεται πως ο δάσκαλος δεν έχει ακόμα καταλήξει στην άποψή που 

έχει γι’ αυτό. Σε αυτή την απάντηση είναι φανερή η χρήση ειδών δικαιολογήσεων 

σύμφωνα με τους Potter & Wetherell, (2009) και συγκριμένα η επίκληση διανοητικών 

αναγκών. Ο εκπαιδευτικός Νο2 αναφέρεται στις αντιδράσεις και στην ανταπόκριση 

των μαθητών με φυσικότητα, καθώς δεν φαίνεται να του έκαναν εντύπωση οι 

αντιδράσεις τους και ιδιαιτέρως οι αρνητικές αντιδράσεις και η μη ανταπόκριση τους. 
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Η χρήση λέξεων στην απάντηση του με αντικρουόμενες σημασίες δείχνει πως οι 

καινοτομίες που χρησιμοποιεί δεν έχουν λάβει την αναμενόμενη ανταπόκριση που 

αυτός περίμενε από τους μαθητές του. Οι λέξεις αυτές είναι οι: 

αποπροσανατολίζονται/ κεντρίζει, ενδιαφέρονται/ βαριούνται και στο τέλος 

καταλήγει στη θετική άποψη πως τελικά τα παιδιά ανταποκρίνονται στις καινοτομίες. 

Αυτό όμως δεν ισχύει καθώς παραπάνω αναιρεί τη τελική του άποψη καθώς λέει πως 

«σαφώς και μερικά δεν ενδιαφέρονται ή βαριούνται ή αυτό που κάνεις δεν το 

θεωρούνε σημαντικό». Για  την απάντηση του χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

δικαιολόγησης της επίκλησης της αφοσίωσης.  

  

 

2η Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο συνεργασίας των εκπαιδευτικών με 

άλλους εκπαιδευτικούς  μέσα στην τάξη. 

 

Συμμετέχοντας Νο2 

Απόσπασμά 4 

Ε- Μάλιστα, χαίρομαι. Συνεργάζεστε με συναδέλφους για να κάνετε τις 

δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους; Αν όχι, 

γιατί; (06:02) 

Σ- Φυσικά, πάντα ένα μυαλό, ε δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα. Φυσικά 

ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί έχουμε ακριβώς το ίδιο επάγγελμα. Μπορεί μία ιδέα, 

την οποία δε μπορώ να έχω εγώ, να έχει ένας συνάδελφος μου και ακριβώς το 

αντίθετο. Εε πχ θα σας φέρω σαν παράδειγμα εε πάνω σε μία κουβέντα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τον μουσικό του σχολείου μας εεμ λέγαμε πως θα 

κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών πάνω στη φυσική, γιατί χωρίς να έχουμε 

τέτοιο μάθημα ένα παιδί μου είχε κάνει μία ερώτηση, «Κύριε γιατί βγαίνουν τα, από 

τα ηφαίστεια βγαίνει λάβα» και έτσι προσεγγίσαμε έναν επιστήμονα φυσικό, ο οποίος 

διδάσκει σε ένα λύκειο εε και τον φέραμε. Κάναμε μια πάρα, ένα πάρα πολύ ωραίο 

πείραμα εε με μαγειρική σόδα , το οποία φτιάξανε τα παιδιά με πηλό το ηφαίστειο και 

κάναμε την αντίδραση με μαγειρική σόδα και ξύδι και χρώμα ζαχαροπλαστικής 
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κόκκινο για να μπορέσουν, για να τους αναλύσουμε πως γίνεται αυτή η αντίδραση 

και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το σκέφτηκε ο συνάδελφος, κάτι που 

μπορεί να μη σκεφτόμουν εγώ σε άλλη περίπτωση. (07:04) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Όπως είναι φανερό από την απάντηση που αναλύεται οι εκπαιδευτικοί προκειμένου 

να εφαρμόσουν καινοτομίες χρειάζεται να συνεργαστούν μεταξύ τους μέσα στη τάξη. 

Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί για είναι το «Φυσικά», η οποία επαναλαμβάνεται για 

να δώσει έμφαση και να τονίσει την άποψη του. Η χρήση της λέξης συνάδελφος έχει 

θετική σημασία καθώς φαίνεται πως ο συμμετέχοντας υπολογίζει και εκτιμά τους 

εκπαιδευτικούς με τους οποίους εργάζεται στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των Edwards & Potter (1992),  ο εκπαιδευτικός μέσα από μια 

ζωντανή περιγραφή παρουσιάζει αναλυτικά ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ 

αυτού και του φυσικού παραθέτοντας την αφορμή της συνεργασίας, τα ακριβή λόγια 

των μαθητών και λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα της συνεργασίας τους.  

 

3η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο για την κατανόηση εννοιών από μέρους 

των παιδιών. 

 

Συμμετέχοντας Νο3 

Απόσπασμα 5 

Ε- Μάλιστα. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες 

αυτές; 

 

Σ- Γενικότερα η ανταπόκριση των μαθητών είναι κάτι υποκειμενικό, αναλόγως και σε 

τι μαθητές απευθύνεσαι. Εννοώντας, τι εννοώ ας πούμε τον χαρακτήρα τους. Ας 

πούμε στο περσινό τμήμα που είχα όσες προσπάθειες έκανα να χρησιμοποιήσω για 

παράδειγμα τον υπολογιστή, έβλεπα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και τα 

παιδιά χαίρονταν ιδιαίτερα. Στο φετινό τμήμα έχουν συνδυάσει τη χρήση του 
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υπολογιστή με την ας το πούμε ελεύθερη ώρα. Γενικότερα βλέποντας τέτοια μέσα 

ενθουσιάζονται υπέρ του δέοντος και ξεφεύγουνε. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, 

σίγουρα. Γενικότερα αντικειμενικά κρίνοντας και τις 3 τάξεις που είχα, νομίζω ότι οι 

μαθητές ανταποκρίνονται θετικά, τους αρέσει δηλαδή, θέλουν να το διαφορετικό, 

τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Γιατί σίγουρα υπάρχουν στιγμές που το μυαλό τους 

ξεφεύγει και δεν μένει μέσα στο μάθημα. Οπότε εκεί είναι που είναι η ειδοποιός 

διαφορά της καινοτομίας. Θέλουμε δηλαδή το διαφορετικό για να μην ξεφεύγει το 

μυαλό τους σε κάτι εκτός ουσίας  Θέλουμε δηλαδή να εστιάσουν στην ουσία. (06:11) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Ο απώτερος σκοπός της οργάνωσης και της δημιουργίας μιας καινοτομίας είναι η 

εκμάθηση νέων εννοιών από τους μαθητές και η καλύτερη κατανόηση αυτών. Το 

μάθημα όπως δηλώνει και ο συμμετέχοντας γίνεται πιο ενδιαφέρον και έτσι οι 

μαθητές βρίσκουν κίνητρο και προσέχουν περισσότερο. Ο εκπαιδευτικός προβάλει 

μέσα από την απάντηση του δυο διαφορετικές απόψεις, αντίθετες μεταξύ τους αλλά 

εξαιτίας των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί, φαίνονται λογικές και συνεπείς. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ρητορικής επιχειρηματολογίας καθώς τα 

όσα λέει παρά την αντίθεση τους είναι ρεαλιστικά, αφού αποτελούν παραδείγματα 

της επαγγελματικής του ζωής. Όσα λέει ο εκπαιδευτικός δεν μπορούν να 

αμφισβητηθούν από τον αναγνώστη (Edwards & Potter, 1992).  

 

4η κατηγορία: Η επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις 

ως αίτια ένταξης της καινοτομίας εντός της τάξης. 

 

Συμμετέχοντας Νο10 

Απόσπασμα 6 

Ε- Μάλιστα για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Σ- Εε ας πούμε για τις δραστηριότητες που σας ανέφερα το προηγούμενο σχολειό ο 

σκοπός ήταν να γίνει πιο ευχάριστο και δημιουργικό το κλίμα στο σχολείο, αλλά 
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νομίζω στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι σκεφτόμασταν ότι θέλουμε το κάτι 

καινοτόμο και πρωτότυπο. (05:33) 

 

 

Ανάλυση Αποσπάσματος 

Η απάντηση του εκπαιδευτικού στη παραπάνω ερώτηση γίνεται μέσα από τεχνικές 

και είδη δικαιολογήσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί ως είδος δικαιολογίας την 

επίκληση στη διανοητική κατάσταση καθώς αναφέρεται στα θέλω των εκπαιδευτικών 

«μας όλοι σκεφτόμασταν ότι θέλουμε το κάτι καινοτόμο και πρωτότυπο» (Potter & 

Wetherell, 2009). Όλο αυτό το κάνει μέσα από μια περιληπτική περιγραφή των όσων 

έχει ήδη αναφέρει στις προηγούμενες ερωτήσεις με αποτέλεσμα στο απόσπασμα 6 να 

κάνει μια αναφορά σε αυτές και να καταλήγει στο τελικό του συμπέρασμα. (Edwards 

& Potter, 1992). 

 

5η κατηγορία. Οι καινοτόμες δράσεις στο σχολείο ως μέσο για την ενίσχυση της 

επίδοσης των μαθητών. 

 

Συμμετέχοντας Νο1 

Απόσπασμα 7 

Ε- Μάλιστα. Για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; (07:42) 

Σ- Οι δραστηριότητες αυτές οργανώνονται με σκοπό να κυλάει η καθημερινότητα 

στο σχολείο πιο ευχάριστα και έτσι και το μάθημα να γίνει σαφώς καλύτερο, όπως 

και η επίδοση των μαθητών, αυτός είναι ο στόχος εννοείται. Εεε τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν τα πράγματα πολύ πιο ευχάριστα, το μάθημα κυλάει πολύ πιο 

όμορφα, εε το ενδιαφέρον τους κεντρίζεται πολύ παραπάνω αλλά επίσης ένας επίσης 

σκοπός είναι ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εμάς τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πειραματιζόμαστε σε καινούρια 

πράγματα, σε πιο καινοτόμα, διαφορετικά, ώστε να εξελισσόμαστε βάσει των νέων 

δεδομένων . Να βλέπουμε πως λειτουργούν αυτά μέσα στην τάξη, τι καλό 
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προσφέρουν, τι αρνητικό προσφέρουν γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουν μόνο 

θετικά αποτελέσματα, οπότε πιστεύω ότι κατά γενική ομολογία ο στόχος είναι να 

γίνεται το μάθημα όσο το δυνατόν καλύτερο και για εμάς και για τους μαθητές. 

(09:31). 

 

Ανάλυση Αποσπάσματος  

Ο συμμετέχοντας στη παραπάνω απάντηση αναλύει τους λόγους που οι 

οργανώνονται οι καινοτομίες στη τάξη παραθέτοντας κάποια παραδείγματα. Η 

επανάληψη της λέξης «κυλάει» δείχνει πως ο εκπαιδευτικός θεωρεί ως απώτερο 

στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας τόσο για εκείνον όσο και για τους 

μαθητές. Ωστόσο , κυρίως στέκεται στα παιδιά και στη εξέλιξη αυτών και 

δευτερευόντως στην προσωπική του εξέλιξη ως εκπαιδευτικός. Αν η απάντηση του 

κατατάσσονταν σε μια μέθοδο των Potter & Wetherell, (2009) αυτή θα ήταν της 

συστηματικής αοριστίας, καθώς αφηγείται μεν τους σκοπούς δίχως όμως να λέει κάτι 

συγκεκριμένο και να παραθέτει λεπτομέρειες.  

 

6η Κατηγορία: Η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός της τάξης ως 

ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων. 

 

Συμμετέχοντας Νο9 

Απόσπασμα 8 

Ε- Για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Σ-  Κοιτάξτε οι σκοποί είναι πάντα σχετικοί με τον μαθητή. Θέλουμε ο μαθητής να 

κατανοήσει το μάθημα, αλλά και να περνάει καλά στο σχολείο, νιώθοντας πιο οικεία 

με τους συμμαθητές, αλλά και τον δάσκαλο. Να περνάει όμορφα και με τους 

συμμαθητές του και στο μάθημα και να σπάει η μονοτονία αυτή του κλασικού 

μαθήματος. Δε μπορώ να πω ότι κάνω πολλές καινοτόμες δραστηριότητες και ότι το 

πετυχαίνω πολύ αυτό. Ωστόσο, σίγουρα είναι στο μυαλό μας και θέλουμε να το 

εντάξουμε πιο πολύ στη σχολική καθημερινότητα. Οι περισσότεροι δάσκαλοι, όχι 

όλοι, για να είναι ειλικρινής. Οι περισσότεροι. (06:22) 
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Ανάλυση Αποσπάσματος 

Η επανάληψη της λέξης «μαθητής» και των παραγώγων αυτής δείχνει πως πράγματι 

η βελτίωση της συμπεριφοράς τους μέσα στη τάξη είναι ένας από τους βασικούς 

στόχους της εφαρμογής των καινοτομιών. Οι λέξεις «οικεία» και «όμορφα» έρχονται 

σε αντίθεση με την «μονοτονία» και παράλληλα δείχνουν τη κατάσταση που 

επικροτείται σήμερα στις σχολικές τάξεις και στην ιδανική που θα ήθελαν οι 

εκπαιδευτικοί. Στο απόσπασμα 8 είναι φανερή η τεχνική της επίκλησης της 

αφοσίωσης και συγκεκριμένα στα σημεία «Θέλουμε ο μαθητής…» και «Δε μπορώ να 

κάνω …πολύ αυτό» (Edwards & Potter, 1992). Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι 

αυτή της αντιπαραβολής καθώς αναφέρει δυο αντίθετες καταστάσεις καθώς και δυο 

διαφορετικές απόψεις και ομάδες εκπαιδευτικών, αυτών που είναι υπερ και αυτών 

που είναι κατά των καινοτομιών (Potter & Wetherell, 2009) 

7η Κατηγορία: Η καλύτερη κατανόηση από μέρους των εκπαιδευτικών του 

χαρακτήρα των μαθητών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των καινοτόμων 

δράσεων μέσα στην τάξη. 

  

Συμμετέχοντας Νο6 

Απόσπασμα 9 

Ε- Μάλιστα. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες 

αυτές που μας έχετε αναφέρει ως τώρα και γενικά στις οποίες καινοτόμες 

δραστηριότητες κάνετε; (15:04) 

 

Σ- Λοιπόν οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά τις περισσότερες φορές δηλαδή γίνεται 

το μάθημα όντως το πιο ενδιαφέρον και πιο όμορφο, πολλές φορές και σαν παιχνίδι. 

Εε ωστόσο Υπάρχουν και εξαιρέσεις εγώ ας πούμε την πρώτη χρονιά που ήμουνα στη 

Λευκάδα είχα παιδιά που ήτανε πιο δύσκολα, πιο δύσκολα παιδιά. Εντάξει δεν 

ανταποκρίνονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η πρώτη μου χρονιά κιόλας, 

προσπαθούσα να το κάνω το θέμα όλο πιο ενδιαφέρον, ήμουνα πιο παρορμητική, πιο 

ενθουσιώδης. Ωστόσο αντιμετώπιζα εμπόδια. Δηλαδή είχα παιδιά που δεν 



52 
 

ανταποκρίνονταν ας πούμε σε κάποια μαθήματα. Τώρα που μου έρχονται και άλλες 

δραστηριότητες όπως των εικαστικών που κάναμε μάθημα με ανακυκλώσιμα υλικά, 

δεν ανταποκρινόταν τόσο πολύ. Προσπαθούσα να το κάνω λίγο το μάθημα πιο 

ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω στο σύνολο ό,τι διαφορετικό κάνεις και 

καινοτόμο σαν δάσκαλος, νομίζω έχει θετική ανταπόκριση. Δηλαδή τα παιδιά 

χαίρονται. Το θέλουν αυτό. Αυτό το αναζητούν στην ελληνική σχολική 

καθημερινότητα νομίζω οι μαθητές την καινοτομία. 

 

Ανάλυση Αποσπάσματος 

Στο παραπάνω απόσπασμα γίνεται φανερό πως οι μαθητές ανταποκρίνονται 

διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχουν τάξεις με μαθητές με πολύ δύσκολα 

παιδιά, που όπως φαίνεται δυσκολεύουν πολύ τη δουλεία των εκπαιδευτικών. Αυτό 

το δείχνει η επανάληψη της λέξης δύσκολα «είχα παιδιά που ήτανε πιο δύσκολα, πιο 

δύσκολα παιδιά». Χρησιμοποιείται πολύ στην απάντηση το είδος της δικαιολόγησης 

των αποδιοπομπαίων τράγων, όπου στη προκειμένη περίπτωση είναι τα παιδιά. Είχα 

«παιδιά που δεν ανταποκρίνονταν ας πούμε σε κάποια μαθήματα». Ο εκπαιδευτικός 

αναφέρει ότι ήταν δύσκολη η τάξη, όμως δεν αναφέρει τις προσπάθειες και τις 

ικανότητες του για να  συνεφέρει, ρίχνοντας όλη την ευθύνη στα παιδιά (Edwards & 

Potter, 1992). Ως μέθοδο αφήγησης χρησιμοποιεί αυτή της λίστας και των 

αντιπαραβολών, καθώς αναφέρει δυο διαφορετικές οπτικές αυτή των παιδιών και τη 

δική του (Potter & Wetherell, 2009). 

 

 

8η Κατηγορία: Η καινοτομία στη σχολική τάξη ως μέσο συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

 

Συμμετέχοντας Νο6 

Απόσπασμα 10  

Ε- Μάλιστα. Συνεργάζεστε με τους γονείς για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; (13:03) 
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Σ- Με τους γονείς ως τώρα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά γενικότερα. Δεν μπορώ 

να πω ότι συνεργαζόμαστε στην πράξη για καινοτόμες δραστηριότητες πάρα πολύ. 

Είναι πολύ συνεργάσιμοι στο θέμα ας πούμε των υλικών αν χρειαζόμαστε κάτι. Σε 

αυτά τα θέματα. Μέσα στην τάξη δεν έχουμε συνεργαστεί όλοι μαζί για κάτι. Ωστόσο 

ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες όπως ας πούμε στα 

εικαστικά που αναφέρθηκα και πιο πριν συνεργαστήκαμε. Δηλαδή ανταποκρίθηκε 

στο θέμα που θέλαμε να ασχοληθούμε στα εικαστικά και βοήθησαν φέρνοντας υλικά. 

Προς το παρόν αυτό μου έρχεται, στο μυαλό δεν έχουμε συνεργαστεί παραπάνω. Αα 

και σίγουρα είναι ενήμεροι για οτιδήποτε καινοτόμο καλούμαστε να κάνουμε ας 

πούμε ή αποφασίσουμε να κάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο αν εννοείτε αυτή τη 

συνεργασία. Δηλαδή οτιδήποτε διαφορετικό ας πούμε να η χρήση του ηλεκτρικού 

υπολογιστή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, την έχουμε συζητήσει. Σίγουρα είναι 

ενήμεροι, πάντα ήταν ενήμεροι σε οτιδήποτε κάνουμε. 

 

Ανάλυση Αποσπάσματος 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς και συνεργάζονται όποτε είναι 

ανάγκη. Δεν υπάρχει συνεργασία μέσα στη τάξη, αλλά είναι ενήμεροι για ότι γίνεται 

και πρόθυμοι να αγοράσουν ότι υλικό και εξοπλισμό χρειάζεται ο καθηγητής. 

Ωστόσο από τις πρώτες προτάσεις υπάρχει απογοήτευση από μέρους σχετικά με τη 

συνεργασία «...συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά γενικότερα» «Δεν μπορώ να πω ότι 

συνεργαζόμαστε στην πράξη». Η συνεργασία γίνεται κυρίως εκτός τάξης. Η μέθοδος 

που χρησιμοποιείται είναι αυτή της ομοφωνίας, συναίνεσης και επιβεβαίωσης. 

Μπορεί η απάντηση να αρχίζει στοχευμένα, όμως στη συνέχεια γίνεται πιο γενική και 

παρόλο που δεν έχει θετική χρεία, στο τέλος οι αναγνώστες συμφωνούν με τον 

εκπαιδευτικό (Potter & Wetherell, 2009). 

9η Κατηγορία: Η ενίσχυση της εννοίας της συνεργασίας στο σχολείο ευρύτερα 

λόγω της καινοτομίας. 

 

Συμμετέχοντας Νο7 

Απόσπασμα  11 
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Ε- Μάλιστα. Συνεργάζεστε με συναδέλφους για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους. Σίγουρα για να κάνουμε τέτοιες 

δραστηριότητες. Εε ο λόγος είναι, γιατί όταν είναι πιο ομαδικά  κάτι είναι καλύτερα 

σίγουρα και εφόσον μιλάμε για το σύνολο του σχολείου συνεργαζόμαστε ναι, ας 

πούμε όλοι μαζί. Οι περισσότεροι δάσκαλοι σίγουρα όχι 100% με τον ίδιο τρόπο 

όλοι. Αλλά οι περισσότεροι κάναμε όλοι από κάτι ας πούμε για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.(16:29) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Στο απόσπασμα 11 ο εκπαιδευτικός αφηγείται τον τρόπο με τον οποίο εκείνος και οι 

συνάδελφοι του συνεργάζονται. Δίχως να λέει λεπτομέρειες και δίχως να παραθέτει 

στοιχεία που δεν έχουν σχέση με το ερώτημα καταφέρνει και δίνει μια στοχευμένη 

και ολοκληρωμένη απάντηση (Potter & Wetherell, 2009). Η χρήση της λέξης 

«συνάδελφοι» δίνει θετική έννοια στην απάντηση αφού δείχνει εκτίμηση και 

συμπάθεια προς αυτούς. Το ίδιο ισχύει και για τις λέξεις «ομαδικά», 

«συνεργαζόμαστε», «όλοι μαζί» καθώς δείχνει πως υπάρχει ομαλό κλίμα 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ((Edwards & Potter, 1992). 

10η Κατηγορία: Η εφαρμογή της καινοτομίας μέσα στην τάξη ως τρόπος  

εξέτασης της απήχησης του δάσκαλου στους μαθητές. 

 

Συμμετέχοντας Νο7 

Απόσπασμα 12 

Ε- Ωραία. Θεωρείτε ότι πετυχαίνετε τους σκοπούς που θέσατε με τις δραστηριότητες 

αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Εε οι σκοποί μπορεί να μην πετυχαίνουν πάντα. Σίγουρα ας πούμε προσπάθεια που 

δεν κάνει να μπούμε στην προσπάθεια που είχα κάνει να βγούμε έξω από την τάξη να 

κάνουμε το μάθημα, το πρώτο δεκάλεπτο υπήρχε ένα θέμα ας πούμε συγκέντρωσης. 

Μπορεί να μην πετυχαίνει κατά 100%, αλλά σίγουρα πετυχαίνει κατά μεγάλο 

ποσοστό το γεγονός δηλαδή ότι γίνεται πιο ενδιαφέρον στο μάθημα και 
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καταλαβαίνουν τις έννοιες ταυτόχρονα, πετυχαίνει, πέτυχε με ό,τι ας πούμε σας 

ανέφερα. (18:01) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Όπως και παραπάνω και στο απόσπασμα 12 γίνεται με τη χρήση της μεθόδου της 

αφήγησης, η οποία είναι συνδυασμό με τη μέθοδο της ομοφωνίας, συναίνεσης και 

επιβεβαίωσης δίνει στον αναγνώστη την πλήρη εικόνα για το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των καινοτομιών στη τάξη. Η αντίθεση μεταξύ του μη τέλειου 

αποτελέσματος «οι σκοποί μπορεί να μην πετυχαίνουν πάντα» και της προσπάθειας 

που καταβάλουν δίνουν στον αναγνώστη τη πλήρη εικόνα της κατάστασης που 

επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο τέλος κάνει τον αναγνώστη να 

συμπονήσει με τις δυσκολίες που περνάνε (Potter & Wetherell, 2009). Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αποσπάσματος υπάρχουν πολλές δικαιολογίες και συγκεκριμένα που 

κάνουν επίκληση στις διανοητικές καταστάσεις, μέσα από τη συνεχή χρήση της λέξης 

«προσπαθούμε». Η χρήση αυτού έχει ως σκοπιμότητα να φύγουν οι ευθύνες από τον 

δάσκαλο σχετικά με την απόδοση του (Edwards & Potter, 1992). 

11η Κατηγορία: Η ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της καινοτομίας στο 

σχολείο σύμφωνα με έναν εκπαιδευτικό. 

 

Συμμετέχοντας Νο4 

Απόσπασμα  13 

 

Ε- Ωραία. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές στην τάξη καινοτομία; 

Σ- Δε θα έλεγα ότι είναι καινοτομία ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγουν από το 

παραδοσιακό τρόπο που διδαχτήκαμε στο πανεπιστήμιο. Κάθε φορά όμως 

εξελίσσουμε τη, εξελισσόμαστε και οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη τις ανάγκες των 

μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα πια δεν θεωρείται ιδιαίτερη 

καινοτομία η χρήση υπολογιστή,  απλά προσπαθώ να κάνω όσο το δυνατόν πιο 

ενδιαφέρον το μάθημα για τα παιδιά. Το να είναι μπροστά μου μία ομάδα παιδιών και 
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εγώ απλά να τους μιλάω και να μην καταλαβαίνουν τα μισά ή το ένα τρίτο των 

παιδιών αυτών, δε νομίζω ότι έχει καμία σκοπιμότητα πια, είναι άχρηστο. (14:44) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Όπως και παραπάνω και εδώ κυριαρχεί η αφήγηση μέσα από την παράθεση 

παραδειγμάτων. Τα παιδιά είναι πάλι στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού καθώς οι 

καινοτομίες εφαρμόζονται για εκείνα και την καλύτερη εκπαίδευση τους (Potter & 

Wetherell, 2009). Ακόμα γίνεται χρήση των δικαιολογιών του είδους του 

αποδιοπομπαίου τράγου, καθώς όπως φαίνεται κάθε φορά που ο συμμετέχων έχει 

τύχει να παρουσιάζει μια καινοτομία και ορισμένα παιδιά να μην την καταλαβαίνουν, 

αποτελεί πρόβλημα των παιδιών να είναι μπροστά μου μία ομάδα παιδιών και εγώ 

απλά να τους μιλάω και να μην καταλαβαίνουν… είναι άχρηστο» (Edwards & Potter, 

1992). 

 

12η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της δημιουργικότητας του 

εργαζομένου εκπαιδευτικού. 

 

Συμμετέχοντας Νο6 

Απόσπασμα 14 

Ε- Μάλιστα. Γιατί νομίζετε ότι οι συνάδελφοι σας θεωρούν σημαντικό να 

οργανώνουν και να υλοποιούν δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη; 

Σ- Το θεωρούν σημαντικό γιατί αρχικά και θέλουν πιστεύω  όλοι οι εκπαιδευτικοί να 

ακολουθούν τις εξελίξεις και η καινοτομία πρέπει να ενταχθεί στο σχολείο, αλλά και 

για όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, γιατί  βοηθάνε στην εξέλιξη και στην καλύτερη 

κατανόηση του μαθήματος και τα παιδιά το αντιμετωπίζουν πιο ευχάριστα. Αλλά 

νομίζω και οι εκπαιδευτικοί θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο για να αντιμετωπίζουν και 

οι ίδιοι το μάθημα πιο ευχάριστα. Αν και δεν έχω πολλά παραδείγματα συναδέλφων, 

πιστεύω ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να κάνουν καινοτομίες. 

18:09) 
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Ανάλυση αποσπάσματος 

Το απόσπασμα 14 είναι χαρακτηριστικό της μεθόδου της ρεαλιστικής 

επιχειρηματολογίας. Ο εκπαιδευτικός παραθέτει τους λόγους, τους οποίους στηρίζει 

με αληθή επιχειρήματα σχετικά με τη βοήθεια που προσφέρουν οι καινοτομίες στην 

ενίσχυση της δημιουργικότητας του εκπαιδευτικού «γατί βοηθάνε στην εξέλιξη…, 

στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.., θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο..» (Potter 

& Wetherell, 2009).  

 

13η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των 

μαθητών στο σχολείο. 

 

Συμμετέχοντας Νο1 

Απόσπασμα 15 

Ε- Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

(10:04) 

Σ- Τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ θετικά τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα όταν οι 

δραστηριότητες που διοργανώνονται είναι μαζικές δηλαδή που συμμετέχουν όλα τα 

παιδάκια και όλοι οι δάσκαλοι, εκεί είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον τους, τους 

αρέσει γενικότερα να έρχονται όλοι σε επαφή, είναι πολύ ενεργητικά παιδιά 

γενικότερα όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας, του αρέσει πολύ το παιχνίδι, το τρέξιμο 

και ιδιαίτερα όταν είναι κάτι που τους ενδιαφέρει, που τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, 

δηλαδή αν οργανωθεί μια δραστηριότητα με τέτοιον τρόπο, ώστε να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των παιδιών, ακόμα και μικρή να είναι κερδίζεις πάρα πολλά, οπότε 

πιστεύω από αυτά που έχω δει ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ θετικά και ότι το 

αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. (10:46) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 



58 
 

Η απάντηση του συμμετέχοντα Νο1 στην ερώτηση που του τέθηκε γίνεται μέσα από 

ζωντανή περιγραφή. Συγκεκριμένα θέλοντας να δείξει πόσο πολύ τα παιδιά 

ανταποκρίνονται θετικά στις καινοτομίες αναφέρει τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα 

και τις ενέργειες που κάνουν «είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον τους», «τους αρέσει 

να έρχονται όλοι σε επαφή», «είναι πολύ ενεργητικά», «του αρέσει πολύ το παιχνίδι, 

το τρέξιμο…». (Potter & Wetherell, 2009). Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τις 

αντιδράσεις δείχνει πως ο ίδιος έχει παρακολουθήσει τα παιδιά και έχει εστιάσει στις 

αντιδράσεις τους. Ακόμα δείχνει πως έχει ψάξει τα βαθύτερα αίτια αυτών καθώς τον 

απασχολεί έντονα το θέμα των καινοτομιών.  

 

 

14η κατηγορία: Η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός του σχολείου 

ως ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων. 

 

Συμμετέχοντας Νο1 

Απόσπασμα 16 

 

Ε- Μάλιστα. Και για ποιους σκοπούς οργανώνουν τις δραστηριότητες αυτές; (09:35) 

Σ- Ο σκοπός πιστεύω είναι η καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, πιο ενδιαφέρουσα, 

τα παιδιά να είναι πιο χαρούμενα όταν πάνε στο σχολείο, να ενδιαφέρονται 

περισσότερο γι’ αυτό, να μην το βλέπουν αρνητικό, δηλαδή να μην έχουν αυτό στο 

μυαλό τους ότι α, ξεκινάει το σχολείο, πώς θα ξανά πάω σχολείο, πως θα μπω στην 

τάξη, δηλαδή να αλλάξει λίγο το κλίμα να γίνει πιο όμορφο, τα παιδιά να πάνε με 

διάθεση στο σχολείο. (10:00) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Από το απόσπασμα 16 γίνεται φανερό πως η βελτίωση της συμπεριφοράς των 

μαθητών στο σχολικό χώρο είναι ένας από τους βασικούς λόγους που εφαρμόζονται 

οι καινοτομίες. Η ζωντανή περιγραφή του συμμετέχοντα στην απάντηση του οδηγεί 
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τον αναγνώστη σε αυτό το συμπέρασμα. Η απάντηση του αποτελείται από μια μακρά 

περίοδο, που χωρίζεται με κόμματα, ενώ ο εκπαιδευτικός δεν φαίνεται να κομπιάζει 

πουθενά. Η αφηγηματική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή της περιγραφής, 

καθώς περιγράφει τους στόχους των καινοτομιών «να είναι πιο χαρούμενα», «να 

ενδιαφέρονται περισσότερο», «τα παιδιά να πάνε με διάθεση στο σχολείο». Οι λέξεις 

και οι φράσεις που χρησιμοποιεί είναι έντονες και προδίδουν ζωντάνια (Potter & 

Wetherell, 2009). 

15η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας των μαθητών στο σχολείο 

 

Συμμετέχοντας Νο3 

Απόσπασμα 17 

 

Ε- Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

Σ- Μιλώντας τώρα για τις δραστηριότητες στο σύνολο, δηλαδή για τις 

δραστηριότητες του σχολείο και όχι ανά τάξη, νομίζω ότι οι μαθητές 

ανταποκρίνονται θετικά και αυτό φαίνεται στη συμπεριφορά τους είναι πιο ευχάριστη 

πιο δημιουργική στο σχολείο. Ακόμα και στα διαλείμματα, στους διαδρόμους, στην 

αυλή που τους βλέπουμε να παίζουν είναι πιο ευχάριστοι μετά από κάποια 

δραστηριότητα που έχουμε κάνει. Ιδιαίτερα όταν είναι κάποια καινοτόμα 

δραστηριότητα, όπως η παράσταση που σας είπα. Οπότε νομίζω ότι ανταποκρίνομαι 

πάρα πολύ θετικά και αυτό φαίνεται στη συμπεριφορά τους. (08:28) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Μέσα από την ανάλυση του αποσπάσματος 17 φαίνεται πως οι καινοτομίες βοηθάνε 

και ενισχύουν την συνεργασία μεταξύ των παιδιών όχι μόνο μέσα σε μια τάξη αλλά 

και σε όλο το σχολείο. Υπάρχει και εδώ η μέθοδος της ζωντανής περιγραφής, καθώς 

ο εκπαιδευτικός μεταφέρει εικόνες στους αναγνώστες, μέσα από παραδείγματα που 

δίνει σχετικά με τις συμπεριφορές των παιδιών στο χώρο του σχολείου αμέσως μετά 

το τέλος μιας καινοτομίας «βλέπουμε να παίζουν είναι πιο ευχάριστοι» (Potter & 
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Wetherell, 2009).  Η χρήση του α΄ πληθυντικού ευθύνεται για αυτή τη ζωντάνια και 

κάνει παράλληλα τον αναγνώστη να αισθάνεται πως βρίσκεται εκεί. Στο τέλος, ο 

συμμετέχων κλείνει την απάντηση του με το γενικό συμπέρασμα του, δίνοντας έτσι 

μια άρτια τεχνικά και ολοκληρωμένη απάντηση (Edwards & Potter, 1992).  

 

16η κατηγορία: Η βελτίωση των σχέσεων δασκάλου - μαθητή ως αποτέλεσμα 

των καινοτόμων δράσεων.  

 

Συμμετέχοντας Νο5 

Απόσπασμα  18 

Ε- Για ποιους σκοπούς οργανώνουν τις δραστηριότητες αυτές; Όπως αυτή που μας 

αναφέρατε; 

Σ- Πιστεύω πως με αυτό τον τρόπο έρχεσαι πιο κοντά στους μαθητές και 

δημιουργείται μία καλύτερη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και ότι το 

μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, πιο ευχάριστο και φεύγουμε από κάτι που ήδη 

γινόταν τα προηγούμενα χρόνια συνέχεια, κάτι το διαφορετικό δηλαδή με λίγα λόγια. 

(17:19) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Ο 5ος συμμετέχοντας απάντησε μέσα από τη παράθεση των προσωπικών του 

απόψεων, τις οποίες παρουσίασε ως επιχειρήματα. Η λέξη «Πιστεύω» στην αρχή της 

απάντησης δείχνει πως τίποτα από όλα αυτά που επρόκειτο να αναφέρει δεν είναι 

εμπεριστατωμένο επιστημονικά αλλά πως πρόκειται για προσωπικές του απόψεις. Η 

χρήση του α πληθυντικού κάνει την απάντηση του, την γνώμη του ουσιαστικά , να 

ασπάζεται όλος ο κλάδος των εκπαιδευτικών κάτι το οποίο δεν ισχύει (Potter & 

Wetherell, 2009). 

 

17η κατηγορία: Η διείσδυση της τεχνολογίας στη σχολική ζωή ως μέσο 

εφαρμογής καινοτόμων δράσεων.  
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Συμμετέχοντας Νο6 

Απόσπασμα 19 

Ε- Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ποιές πηγές γνώσης χρησιμοποιείτε για να οργανώσετε τις 

δραστηριότητες αυτές που μας αναφέρατε; 

Σ- Πηγές γνώσεων όσον αφορά την καινοτομία, νομίζω σίγουρα είναι το διαδίκτυο 

πλέον.  Όλα υποκινούνται από το διαδίκτυο όσον αφορά την πληροφόρηση, νομίζω 

για όλους τους κλάδους. Μπορώ να πω μέσα από συζητήσεις με τους συναδέλφους. 

Δηλαδή συζητάμε αρκετά. Προσπαθούμε να συζητάμε, να βρίσκουμε έτσι 

εναλλακτικούς τρόπους. Εε και από βιβλία θα μπορούσα να πω αν και νομίζω ότι το 

διαδίκτυο πλέον είναι μία από τις τοπ πηγές γνώσεων, δηλαδή έχουμε παραμερίσει 

λίγο το βιβλίο νομίζω ως πηγή πληροφόρηση και στρεφόμαστε εκεί. Αν και εντάξει  

το κοιτάζουμε και αυτό εννοείται. Αυτά, αυτά νομίζω είναι τα κύρια, οι κύριες πηγές 

γνώσεων για τις δραστηριότητες που κάνουνε τις καινοτόμες. (03:46) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Στο απόσπασμα 19 ο εκπαιδευτικός μιλάει χρησιμοποιώντας επιχειρήματα για να 

υποστήριξη την άποψη του. Το διαδίκτυο όπως αναφέρει είναι η κύρια πηγή για την 

εφαρμογή των καινοτομιών καθώς και η πληροφορική. Για να κάνει ακόμα πιο 

ισχυρή την άποψη του αναφέρεται και στις άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως είναι το 

βιβλίο, όμως κατευθείαν δίχως να αναλύει το αποκλείει. Τα επιχειρήματα του έχουν 

ως στόχο να βγάλουν τις υπόλοιπες πηγές πληροφόρησης ανεπαρκείς και 

ακατάλληλες, κάτι το οποίο το πετυχαίνει (Potter & Wetherell, 2009). Κάνει 

επίκληση ων φυσικών αναγκών, καθώς αναφέρεται συχνά στις προσπάθειες που 

γίνονται «Προσπαθούμε να συζητάμε, να βρίσκουμε έτσι εναλλακτικούς τρόπους.» 

και στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα μέσα δεν επαρκούν «έχουμε παραμερίσει λίγο το 

βιβλίο.» Τέλος, η χρήση α΄ πληθυντικού δίνει μια αίσθηση συλλογικότητας (Edwards 

& Potter, 1992). 
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18η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας του 

σχολείου.  

 

Συμμετέχοντας Νο1 

Απόσπασμα 20 

Ε- Και γιατί νομίζετε ότι οι συνάδελφοι σας θεωρούν σημαντικό να οργανώνουν και 

να υλοποιούν δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο; (14:42) 

Σ- Ε, θεωρώ ότι οι συνάδελφοι μου διοργανώνουν και υλοποιούν δραστηριότητες 

καινοτομίας στο σχολείο και ο λόγος είναι ότι πλέον γίνεται αντιληπτό από όλους ότι 

ο χώρος της εκπαίδευσης έχει αλλάξει, δηλαδή το ενδιαφέρον των μαθητών έχει 

αλλάξει, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα έχει αλλάξει, τα ερεθίσματα 

τους είναι πάρα πολλά, μέσω του διαδικτύου και γενικότερα όλης της ζωής 

γενικότερα, οπότε δε μπορούμε να μένουμε στάσιμοι, είναι αναμενόμενο ότι πρέπει 

να αλλάξουμε κι εμείς. Έτσι και οι συνάδελφοι, όπως κι εγώ, ο λόγος που 

χρησιμοποιούμε καινοτόμα δράση πλέον, που προσπαθούμε δηλαδή όσο το δυνατό 

περισσότερο να χρησιμοποιούμε είναι γιατί θέλουμε τόσο το δυνατό καλύτερο 

αποτέλεσμα για τα παιδιά. Είναι επίσης, πάρα πολύ σημαντικό όταν οι 

δραστηριότητες αυτές στέφονται με επιτυχία εε η ικανοποίηση που παίρνουμε και σε 

ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι μια δραστηριότητα 

έχει απήχηση στα παιδιά, δηλαδή ότι τους προσφέρει πράγματα, ικανοποιούμαστε και 

σαν άτομα ατομικά, δηλαδή ότι έκανα κάτι καλό, συμμετείχα σε κάτι πολύ καλό αλλά 

και συλλογικά γιατί βλέπουμε ότι το σχολείο πηγαίνει μπροστά, προωθείται ένα 

καλύτερο αύριο, βλέπουμε ότι προάγουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά  και αυτό 

είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. (15:55) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Στο παραπάνω απόσπασμα ο συμμετέχοντας περιγράφει τις αλλαγές που έχουν γίνει 

στο τρόπο εκπαίδευσης εξαιτίας των καινοτομιών που εφαρμόζονται. Περιγράφει τις 

αλλαγές που έχουν κάνει οι συνάδελφοι του «οι συνάδελφοι μου διοργανώνουν και 

υλοποιούν δραστηριότητες…» και τον στόχο που έχουν «θέλουμε τόσο το δυνατό 
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καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά». Οι περιγραφές του είναι γενικές αλλά σε 

ορισμένα σημεία παραθέτει παραδείγματα για να τα κάνει πιο συγκεκριμένα και να 

γίνουν πιο κατανοητά στον ακροατή ή αναγνώστη «όταν βλέπουμε ότι μια 

δραστηριότητα έχει απήχηση στα παιδιά, δηλαδή ότι τους προσφέρει πράγματα..». οι 

περιγραφές των διάφορων περιπτώσεων και περιστάσεων από τη σχολική ζωή του 

εκπαιδευτικού λειτουργούν ως επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να δείξει 

πόσο μπορούν οι καινοτομίες να ενισχύσουν την εύρυθμη ζωή (Potter & Wetherell, 

2009). 

 

19η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο αξιολόγησης της δράσης των 

εκπαιδευτικών στο σχολείο. 

 

Συμμετέχοντας Νο7 

Απόσπασμα 21 

Ε- Μάλιστα. Θεωρείτε ότι πετυχαίνουν τους σκοπούς που θέτουν οι συνάδελφοί σας 

με τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Νομίζω ο συνάδελφος αυτός πέτυχε τους σκοπούς της. Δηλαδή κίνησε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, δεν ήταν τόσο παθητική, όπως κάνοντας μάθημά με τον 

κλασικό τρόπο, ήταν πιο ενεργοί. Τους άρεσε και κατανόησαν το μάθημα. Οπότε 

θεωρώ ότι τους πετυχαίνουνε. Γενικά, τέτοιες δραστηριότητες θα είχαν καλό 

αντίκτυπο. (14:01) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Στο απόσπασμα 21 διακρίνεται η μέθοδος της επιχειρηματολογίας. Ο εκπαιδευτικός 

κλήθηκε να κρίνει έναν συνάδελφο του σχετικά με το κατά πόσο πέτυχαν τον σκοπό 

τους οι καινοτομίες που εφάρμοσε. Αφού ανέφερε πως πράγματι οι τεχνικές της 

συναδέλφου ήταν επιτυχής, στη συνέχεια ανέφερε και τους λόγους για τους οποίους 

έγινε αυτό «Δηλαδή κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών,…» (Potter & Wetherell, 

2009).  Στο τέλος χρησιμοποιεί τη τεχνική της δικαιολόγησης της άρνησης της 

ιδιότητας του υποκειμένου, καθώς αναφέρει ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός θα είχε 
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παρόμοια αποτελέσματα αν εφάρμοζε αυτές τις καινοτομίες (Edwards & Potter, 

1992). 

20η κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο αξιολόγησης της δράσης του διευθυντή 

στο σχολείο.  

 

Συμμετέχοντας Νο10 

Απόσπασμα 22 

Ε- Θεωρείτε ότι πετυχαίνει τους σκοπούς που θέτει ο διευθυντής ή η διευθύντρια με 

τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Ο διευθυντής με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πιστεύω πιστεύει ότι κινήθηκε 

σε καινοτόμες σε σε σε σε μία πιο καινοτόμα γραμμή και ότι πέτυχε το σκοπούς μιας 

καινοτόμας δραστηριότητας. Κίνησε το ενδιαφέρον του μαθητή  και δίδαξε και 

κάποια σημαντική, πέρασε και κάποια σημαντική έννοια ας πούμε όπως της 

δεντροφύτευσης. (08:17) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Στο απόσπασμα 22 ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να κάνει αξιολόγηση στο διευθυντή 

του σχολείου του σχετικά με τις καινοτομίες που εφαρμόζει. Ο εκπαιδευτικός 

κομπιάζει να απαντήσει καθώς κάνει συνεχώς παύσεις κάτι το οποίο φανερώνεται 

στο παρακάτω σημείο «ότι κινήθηκε σε καινοτόμες σε σε σε σε μία πιο καινοτόμα 

γραμμή και ότι πέτυχε το σκοπούς μιας καινοτόμας δραστηριότητας». Στο σημείο 

αυτό φαίνονται  και οι επαναλήψεις της λέξης «καινοτομίας» που κάνει. Είναι φανερό 

πως ο εκπαιδευτικός ψεύδεται στην απάντηση, καθώς προσπαθεί να σκεφτεί ώστε να 

δώσει μια θετική απάντηση.  

 

21η κατηγορία: Η καινοτομία στο σχολείο ως μέσο συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με εξωσχολικούς φορείς.  

 

Συμμετέχοντας Νο1 



65 
 

Απόσπασμα  23 

Ε- Για τις δραστηριότητες τις καινοτόμες που συμβαίνουν στο σχολείο, συνεργάζεστε 

με άλλους εκτός σχολείου; Αν ναι με ποιους τρόπους και αν όχι γιατί; (14:19) 

Σ- Εμ έχει τύχει να συνεργαστώ, βασικά να ζητήσω τη γνώμη μια φίλης μου 

ψυχολόγου, σχετικά με ένα πρότζεκτ που είχαμε οργανώσει. Εε γενικότερα δεν 

επιθυμώ να συζητάω με φίλους που δεν είναι στο αντικείμενο, πράγματα που 

συμβαίνουν στο σχολείο. Ωστόσο η φίλη μου νομίζω ότι μου είχε δώσει πολύ καλές 

κατευθυντήριες γραμμές και είχε οργανωθεί πάρα πολύ ωραία το όλο πρόγραμμα.  

Εκτός αυτού έχει τύχει να συζητήσουμε με συναδέλφους από τον τόπο καταγωγής 

μου από Φλώρινα, με τους υπόλοιπους συναδέλφους του σχολείου ή και με 

συναδέλφους άλλων σχολείων στην Καστοριά τυχαίνει να γνωριζόμαστε. Θεωρώ ότι 

είναι πάρα πολύ καλό το να ανταλλάζεις απόψεις με ανθρώπους που δεν είναι στο 

ίδιο περιβάλλον με σένα, γιατί μια Τρίτη ματιά, καθαρή ματιά είναι και καλύτερη. 

Μπορούν να επισημάνουν πράγματα που εγώ δεν τα βλέπω, όντας μες το πρόγραμμα. 

(15:12) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Στο απόσπασμα 23 έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνική της περιγραφής σε συνδυασμό με 

την τεχνική των επιχειρημάτων. Αναφέρει τους ανθρώπους που θέλει να έχει 

εξωσχολική επικοινωνία και περιγράφει τις φορές που έχει χρειαστεί να πάρει κάποια 

συμβουλή του. Ακόμα εκθέτει αντεπιχειρήματα για τους ανθρώπους με τους οποίους 

δεν θέλει να συζητάει θέματα δουλείας και εκθέτει αναλυτικά τους λόγους που 

συνέβη αυτό. Οι δικαιολογίες – επιχειρήματα που αναφέρει έγκειται στη κατηγορία 

των δικαιολογιών των φυσικών καταστάσεων (Potter & Wetherell, 2009). 

 

22η κατηγορία:: Η καινοτομία ως κίνητρο για τα παιδιά να αγαπήσουν τη 

σχολική τους καθημερινότητα. 

 

Συμμετέχοντας Νο3 

Απόσπασμα 24 
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Ε- Θεωρείτε ότι πετυχαίνετε τους σκοπούς που θέσατε με τις δραστηριότητες αυτές; 

Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Νομίζω ότι πετυχαίνουμε τους κόπους μας για η ανταπόκριση, όπως είπα και πριν 

είναι πολύ ευχάριστη και πολύ θετική, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Σίγουρα πρέπει 

να θέτουμε νέους στόχους, αλλά σε ό, τι έχουμε δημιουργήσει ως τώρα στο σχολείο 

συνολικά νομίζω ότι έχουμε πετύχει τους σκοπούς μας. Είμαστε ευχαριστημένοι, 

γιατί βλέπουμε τα παιδιά χαρούμενα, το σημαντικότερο και βλέπουμε να έχουν και 

όρεξη να παίρνουν μέρος στο κάθε τι που δημιουργούμε.  Τα περισσότερα παιδιά 

είναι πολύ ενεργά, εντάξει τα παιδιά που δεν θέλουν να συμμετέχουν τόσο. Νομίζω 

ότι παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας τους, αλλά στο σύνολο βλέπω τα παιδιά να 

χαίρονται και να ανταποκρίνονται. (13:32) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Ο εκπαιδευτικός μέσα από μια ζωντανή περιγραφή παρουσιάζει τον τρόπο με τον 

οποίο αντιδρούν τα παιδιά στις καινοτομίες και πόσο επηρεάζουν την 

καθημερινότητα τους. Χρησιμοποιώντας τον α΄ πληθυντικό, κάνει τον λόγο του πιο 

παραστατικό και ζωντανό. Ωστόσο, αναφέρει ορισμένες περιστάσεις στα οποία τα 

παιδιά δεν αντιδρούν όπως ήταν αναμενόμενο.  Μέσα από αυτές τις αντιπαραβολές 

ενισχύει το λόγο του και τον κάνει ακόμα πιο πειστικό προς τον ακροατή (Potter & 

Wetherell, 2009). 

 

23η κατηγορία: Η καινοτομία στο σχολείο ως μέσο αναθεώρησης των 

διδακτικών σκοπών που θέτουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Συμμετέχοντας Νο8 

Απόσπασμα 25 

Ε- Θεωρείτε ότι η κινητοποίηση για δραστηριότητες καινοτομίας είναι 

χαρακτηριστικό του σχολείου σας; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 
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Σ- Πιστεύω πως η κινητοποίηση για τέτοιες δραστηριότητες της καινοτομίας δεν 

είναι χαρακτηριστικό των σχολείων που βρισκόμουν. Σίγουρα υπάρχουν σχολεία που 

ασχολούνται πιο πολύ με την έννοια της καινοτομίας γενικά. Δεν σκέφτεται απλά να 

κάνω κάτι το διαφορετικό αλήθεια,  αλλά  εφαρμόζουν ολόκληρες δραστηριότητες, 

έχοντας στο μυαλό τους την ιδέα της καινοτομίας. Πιστεύω ότι δεν είμαστε εντελώς 

αδρανείς, αλλά σίγουρα ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες στην 

ελληνική εκπαίδευση. (01:28 3ο απόσπασμα συνέντευξης) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Η άποψη του 8ου συμμετέχοντα είναι πως πράγματι οι καινοτομίες μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν για αναθεωρηθούν οι διδακτικοί σκοποί και τα προγράμματα των 

σχολίων. Παραθέτει την άποψη τους μέσα από την παρουσίαση αντικρουόμενων 

απόψεων. Αρχικά τονίζει ότι «Σίγουρα υπάρχουν σχολεία που ασχολούνται πιο πολύ 

με την έννοια της καινοτομίας γενικά» και στη συνεχεία το αναιρεί λέγοντας ότι «δεν 

είμαστε εντελώς αδρανείς, αλλά σίγουρα ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλες 

προσπάθειες στην ελληνική εκπαίδευση.». Οι αντιθέσεις αυτές τον οδηγούν στο να 

έχει μια άποψη γενική και εν τέλει να μην υποστηρίζει με πάθος καμία από τις δυο. Η 

ουδέτερη στάση του είναι αυτή που ευθύνεται τη γενικότητα της απάντησης του 

(Potter & Wetherell, 2009). 

 

24η κατηγορία: Η επάρκεια ή ανεπάρκεια υλοποίησης καινοτομιών στα 

ελληνικά σχολεία.  

 

Συμμετέχοντας Νο3 

Απόσπασμα 26 

Ε- Θεωρείτε ότι η υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας στο σχολείο σας είναι 

επαρκής; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Νομίζω ότι δεν είναι ακόμα επαρκής η υλοποίηση δραστηριοτήτων σχολείο. 

Χρειάζεται νομίζω για μένα να το αποδεχτούμε όλοι. Υπάρχουν νέοι δάσκαλοι που το 

επιδιώκουν, όπως  εγώ. Υπάρχουν και πιο παλιοί που δεν έχουν το κίνητρο να το 
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επιδιώκουν και είναι λογικό, καθώς έχω μεγαλώσει και δεν βρίσκουν τόσο 

ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν είναι ακόμα σε επαρκές επίπεδο. Θέλει προσπάθεια, 

θέλει διάθεση και όχι κι ο διάθεση από εμάς τους ίδιους, αλλά από το ίδιο, από  τους 

ίδιους τους φορείς. Δηλαδή θέλουμε κατεύθυνση και αλλού είδους κατεύθυνση. 

Όπως το να επιμορφωθούμε πάνω σε αυτό. (20:30) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Η επιχειρηματολογία κυριαρχεί και στο απόσπασμα 26. Ο εκπαιδευτικός αφού 

αναφέρει την άποψη του «...δεν είναι ακόμα επαρκής η υλοποίηση δραστηριοτήτων 

σχολείο», παραθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό, οι οποίοι 

λειτουργούν ως επιχειρήματα (Potter & Wetherell, 2009). Ο λόγος του είναι 

συγκροτημένος και με συνοχή και θωρείται παραγωγικός καθώς ξεκινάει από ένα 

γενικό συμπέρασμα και έπειτα το προσδιορίζει μέσα από τα επιχειρήματα του. Όσον 

αφορά για τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί, αυτές έγκειται στο τομέα της επίκλησης 

των καταστάσεων καθώς ρίχνει τις ευθύνες στους αρμόδιους φορείς ώστε να τις 

αποποιηθούν οι εκπαιδευτικοί (Edwards & Potter, 1992). 

25η κατηγορία: Ο σημαντικός ρόλος της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της καινοτομίας στο σχολείο.  

 

Συμμετέχοντας Νο9 

Απόσπασμα 27 

Ε- Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην 

ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Για ποιους σκοπούς; Με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Σίγουρα πρέπει να μορφωθούμε παραπάνω, να επιμορφωθούμε στο θέμα 

καινοτομία. Είμαστε πολύ πίσω. Το θεωρούμε σαν μια παράπλευρη ιδέα, ενώ είναι 

κάτι που πρέπει να γίνει, πρέπει να μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το παράπλευρο, 

πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας, οπότε χρειάζεται, είτε νε συζητήσεις με ειδικούς, 

είτε με σεμινάρια να επιμορφωθούμε και μάλιστα άμεσα. Άμεσα γιατί οι εξελίξεις 

προχωράνε και πρέπει να συμβαδίσουμε με αυτές, με τα νέα δεδομένα, με τη νέα 
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τάξη πραγμάτων. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε νομίζω πολύ πίσω σε αυτό το θέμα, αν 

συγκρίνουμε και με άλλες χώρες, ας πούμε της Σκανδιναβίας, όπως ανέφερα πριν, οι 

οποίες κάνουν τρομερή και απίστευτη δουλειά και τα παιδιά είναι σαν να μην 

πηγαίνουν σχολείο, έτσι όπως γίνεται το μάθημα. Γίνεται με τέτοιον τρόπο που δε 

θυμίζει σχολική τάξη Ελλάδας τουλάχιστον. (17:46) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Ο εκπαιδευτικός Νο9 μέσα στην απάντηση  που έδωσε έκανε μια ακραία διατύπωση 

περίπτωσης. Ανέφερε πως η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε έκανε την άποψη του ακόμα πιο ισχυρή. Είναι 

προφανές πως κανένας δεν μπορεί να αντικρούσει την άποψη του ή να παρουσιάσει 

την αντίθετη άποψη τόσο σοβαρά όσο εκείνος (Potter & Wetherell, 2009). 

Παρουσιάζει περιληπτικών τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση στις 

Σκανδιναβικές χώρες και συγκρίνει την πρόοδο που έχουν κάνει σε σύγκριση με την 

Ελλάδα (αντιπαραβολή, Edwards & Potter, 1992).  

26η κατηγορία: Η απουσία της καινοτομίας από την επίσημη εκπαιδευτική 

πολιτική στην Ελλάδα.  

 

Συμμετέχοντας Νο1 

Απόσπασμα 28 

Ε- Μάλιστα. Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό της επίσημης εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Με ποιους 

σκοπούς; Με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Ναι πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθεί η έννοια της καινοτομίας στη διδακτέα ύλη 

και στους τρόπους που διεξάγεται το μάθημα. Πρέπει να εισαχθούν νέοι τρόποι 

μάθησης, όχι δηλαδή, για παράδειγμα κάτι πάρα πολύ απλό, να διορθώνουμε ένα 

γραπτό με κόκκινο στυλό, δηλαδή πρέπει να λάβουμε και άλλους παράγοντες υπόψη 

όπως ψυχολογικούς. Το κόκκινο χρώμα χτυπάει πάρα πολύ άσχημα στη ψυχολογία 

των παιδιών, ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο η θέληση του 
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εκπαιδευτικού, αλλά αυτό πρέπει να γίνει βάση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

(27:15) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος  

Ο συμμετέχον Νο1 παραπάνω περιγράφει την έλλειψη καινοτομιών από το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Κάνει προτάσεις οι οποίες πιστεύει πως αν υλοποιηθούν θα 

μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τα σχολεία. Για να κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη 

δήλωση του και πιο αναπαραστατική, μέσα στις περιγραφές που έκανε έβαλε και 

ορισμένα σχήματα λόγου όπως η παρομοίωση «Το κόκκινο χρώμα χτυπάει πάρα 

πολύ άσχημα στη ψυχολογία των παιδιών». Τον ίδιο σκοπό έχουν και τα 

παραδείγματα που χρησιμοποιεί (Potter & Wetherell, 2009).  

27η κατηγορία: Η ανάγκη προώθησης της έννοιας της καινοτομίας από τα 

αναλυτικά προγράμματα.  

 

Συμμετέχοντας Νο8 

Απόσπασμα 29 

Ε- Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων στην 

ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Για ποιους σκοπούς; Με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Φυσικά και θεωρώ σημαντικό τον προσανατολισμό των αναλυτικών 

προγραμμάτων και μιλώντας για επίσημη εκπαιδευτική πολιτική σίγουρα εννοούμε 

και τα αναλυτικά προγράμματα. Πρέπει να δείξουνε το δρόμο και ν κατευθύνουνε 

εμάς, γιατί εμείς εκεί βαδίζουμε και εκεί στηριζόμαστε στα αναλυτικά προγράμματα. 

Οπότε νομίζω Και στις δύο ερωτήσεις εε φαίνεται το έλλειμμά της ελληνικής 

εκπαίδευσης, στις ερωτήσεις που μου κάνατε και ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση 

σχετικά με αυτό το θέμα και αναθεώρηση πραγμάτων, ώστε να εισαχθεί πιο επίσημα 

η έννοια της καινοτομίας. (19:23) 
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Ανάλυση αποσπάσματος  

Η περιγραφή κυριαρχεί και στο απόσπασμα 29. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 

περιγράψει τα ελλείμματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφέρει την 

άποψη του και προσπαθεί να τη στηρίξει μέσα από γενικές απόψεις και όχι 

παραθέτοντας κάποιο συγκεκριμένο επιχείρημα (Potter & Wetherell, 2009).  

 

 

28η κατηγορία: Η επιτακτική ανάγκη και επιθυμία των εκπαιδευτικών η 

εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο ελληνικό σχολείο. 

 

Συμμετέχοντας Νο6 

Απόσπασμα 30 

Ε- Θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικό με όσα συζητήσαμε που το θεωρείτε 

σημαντικό αλλά δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα; 

Σ- Γενικά θα ήθελα να πω ότι μου άρεσε αρκετά αυτό το θέμα που μιλήσαμε. Θεωρώ 

ότι η καινοτομία είναι πολύ σημαντική στην εκπαίδευση. Θα ήθελα να έχω 

περισσότερες εμπειρίες να σας αναφέρω. Δυστυχώς δεν έχω πολλές, αλλά ελπίζω στο 

μέλλον να αποκτήσω πιο πολλές εμπειρίες και να καινοτομήσω και εγώ η ίδια πιο 

πολύ. Να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω καινοτόμες δράσεις, όπου και να βρεθώ και 

γενικότερα στην Ελλάδα να ανοίξει κι άλλο το θέμα της καινοτομίας, γιατί πολλούς 

δεν τους ενδιαφέρει. Δεν θέλουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ίσως. Οπότε ελπίζω τα 

αποτελέσματα γενικότερα και οι στόχοι της καινοτομίας να είναι πιο θετικά τα 

αποτελέσματα και πιο πολλοί οι στόχοι για κάτι καλύτερο στην Ελλάδα. (19:05) 

 

Ανάλυση αποσπάσματος 

Η απάντηση του εκπαιδευτικού στο απόσπασμα 30 μπορεί και αυτή να καταταχθεί 

στην περιγραφή. Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τα συναισθήματα κα τις σκέψεις του 

σχετικά με τις καινοτομίες στην εκπαίδευση, οι οποίες είναι αρνητικές και θετικές. 

Αυτό δίνει μια γενική μεν αλλά ολοκληρωμένη περιγραφή της σκέψης τους κα κάνει 
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τον αναγνώστη να καταλάβει πιο εύκολα τις απόψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

αυτό. Δίνει μέσα από μια περιληπτική απάντηση στην οποία αναλύονται δυο 

αντίθετες απόψεις μια ολοκληρωμένη άποψη (Potter & Wetherell, 2009). 

 

 

 

4. Τέταρτο Μέρος 

Συμπεράσματα 

 

   Η παρούσα έρευνα έχει ως γενικότερο σκοπό την ανάδειξη των οπτικών των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την καινοτομία.  Η έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τις 

εκδοχές της καινοτομίας στην εκπαίδευση, όπως αυτές κατασκευάζονται, όταν οι 

εκπαιδευτικοί μιλούν για τις καθημερινές εμπειρίες τους μαζί μου, στο πλαίσιο της 

ερευνητικής συνέντευξης. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί πώς οι 

εκπαιδευτικοί περιγράφουν και εξηγούν (ή αλλιώς λογοδοτούν σχετικά με) τη 

συμπεριφορά των ιδίων και των συναδέλφων τους και ποιες εκδοχές καινοτομίας 

προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας. 

   Οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν από 

τον ερευνητή ήταν ικανές ώστε να αναπτυχθεί πλήρως το θέμα των καινοτομιών στην 

εκπαίδευση. Οι απαντήσεις  χωρίστηκαν σε 28 βασικές κατηγορίες οι οποίες ανέλυαν 

όλο το θέμα σχετικά με τις καινοτομίες, το σχολείο, τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς. 

Οι 28 βασικές κατηγορίες είναι οι εξής: 

1
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών 

(μέσα στη τάξη) 

2
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο συνεργασίας των εκπαιδευτικών με άλλους 

εκπαιδευτικούς  μέσα στην τάξη. 
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3
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο για την κατανόηση εννοιών από μέρους των 

παιδιών. 

4
η
 Κατηγορία: Η επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις ως 

αίτια ένταξης της καινοτομίας εντός της τάξης. 

5
η
 Κατηγορία. Οι καινοτόμες δράσεις στο σχολείο ως μέσο για την ενίσχυση της 

επίδοσης των μαθητών. 

6
η
 Κατηγορία: Η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός της τάξης ως ένας 

από τους σκοπούς της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων. 

7
η
 Κατηγορία: Η καλύτερη κατανόηση από μέρους των εκπαιδευτικών του 

χαρακτήρα των μαθητών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων 

μέσα στην τάξη. 

8
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία στη σχολική τάξη ως μέσο συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

9
η
 Κατηγορία: Η ενίσχυση της εννοίας της συνεργασίας στο σχολείο ευρύτερα λόγω 

της καινοτομίας. 

10
η
 Κατηγορία: Η εφαρμογή της καινοτομίας μέσα στην τάξη ως τρόπος  εξέτασης 

της απήχησης του δάσκαλου στους μαθητές. 

11
η
 Κατηγορία: Η ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της καινοτομίας στο 

σχολείο σύμφωνα με έναν εκπαιδευτικό. 

12
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της δημιουργικότητας του 

εργαζομένου εκπαιδευτικού. 

13
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών 

στο σχολείο. 

14
η
 Κατηγορία: Η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός του σχολείου ως 

ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων. 

15
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας των μαθητών στο σχολείο 

16
η
 Κατηγορία: Η βελτίωση των σχέσεων δασκάλου - μαθητή ως αποτέλεσμα των 

καινοτόμων δράσεων. 
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17
η
 Κατηγορία: Η διείσδυση της τεχνολογίας στη σχολική ζωή ως μέσο εφαρμογής 

καινοτόμων δράσεων. 

18
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας του 

σχολείου. 

19
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών 

στο σχολείο. 

20
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία ως μέσο αξιολόγησης της δράσης του διευθυντή στο 

σχολείο. 

21
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία στο σχολείο ως μέσο συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

με εξωσχολικούς φορείς. 

22
η
 Κατηγορία:: Η καινοτομία ως κίνητρο για τα παιδιά να αγαπήσουν τη σχολική 

τους καθημερινότητα. 

23
η
 Κατηγορία: Η καινοτομία στο σχολείο ως μέσο αναθεώρησης των διδακτικών 

σκοπών που θέτουν οι εκπαιδευτικοί. 

24
η
 Κατηγορία: Η επάρκεια ή ανεπάρκεια υλοποίησης καινοτομιών στα ελληνικά 

σχολεία. 

25
η
 Κατηγορία: Ο σημαντικός ρόλος της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της καινοτομίας στο σχολείο. 

26
η
 Κατηγορία: Η απουσία της καινοτομίας από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική 

στην Ελλάδα. 

27
η
 Κατηγορία: Η ανάγκη προώθησης της έννοιας της καινοτομίας από τα αναλυτικά 

προγράμματα. 

28
η
 Κατηγορία: Η επιτακτική ανάγκη και επιθυμία των εκπαιδευτικών η εισαγωγή 

καινοτόμων δράσεων στο ελληνικό σχολείο. 

 

   Η περιγραφή και η επιχειρηματολογία ήταν οι δύο βασικές μέθοδοι που 

χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί για να περιγράψουν τις απόψεις τους. Όταν 

μιλούσαν για τα παιδιά, η περιγραφή γινόταν πιο ζωντανή καθώς χρησιμοποιούσαν 

παραδείγματα και σχήματα λόγου. Η χρήση δικαιολογιών κυρίως εκείνων που 
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αφορούσαν φυσικές καταστάσεις και τους αποδιοπομπαίους τράγους ήταν αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 

στην  έρευνα και στις απαντήσεις τους. 

   Η έρευνα έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση σχετικά με τις καινοτομίες 

αλλά και προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν εφαρμόσει καινοτομίες γι’ αυτό και είχαν πείρα πάνω στο θέμα. 

Κάποιοι σε πιο μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο. Το γεγονός ότι έχουν εφαρμόσει 

καινοτόμες δράσεις είναι και ο λόγος που όλες οι απαντήσεις τους  ήταν στοχευμένες 

και δεν απέκλειαν από τις ερωτήσεις που τους γίνονταν.  Αυτό έκανε τις απαντήσεις 

τους πιο ολοκληρωμένες και καθόλου φλύαρες. 

   Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα με αυτά της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Πράγματι σήμερα στα σχολεία γίνεται προσπάθεια και από τους 

εκπαιδευτικούς και από τους διευθυντές των σχολείων ώστε να εφαρμοστούν 

καινοτομίες στα σχολεία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δυσκολίες που δεν αφήνουν τους 

εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και αυτό οδηγεί στην εφαρμογή των 

παραδοσιακών μεθόδων. Οι απαντήσεις που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς 

δείχνουν πως υπάρχει θέληση από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου για 

εφαρμογή καινοτομιών, γι’ αυτό και προσπαθούν κάνοντας προσπάθειες μέσα από 

συνεργασίες και ομαδικά πρότζεκτ. Η έρευνα έδειξε τους τρόπους μέσα από οποίους 

προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους οι οποίοι αφορούν κυρίως τη 

χρήση υπολογιστών, ομαδικές δράσεις σχετικά με την ανακύκλωση και ομιλίες 

επαγγελματιών διάφορων επαγγελματικών κλάδων στα παιδιά. Τα αποτελέσματα των 

εφαρμογών των καινοτομιών τους έδειξαν πως πράγματι τα παιδιά δείχνουν να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για το μάθημα όταν εφαρμόζονται καινοτομίες αλλά και 

να κατανοούν καλύτερα το νόημα αυτών. Η έρευνα συνέβαλε στο να αναδειχθεί το 

γεγονός ότι ενώ στην ελληνική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί έχουν διάθεση να 

εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις, οι δυσκολίες που υπάρχουν αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για ομαλή εφαρμογή τους.  

   Όσον αφορά τη σημασία του λόγου στην παρούσα έρευνα αξιοποιεί την οπτική του 

κοινωνικού κατασκευαστισμού/κονστρουξιονισμού, που δείχνει τη σημασία του 

λόγου, στην κατασκευή των κοινωνικών φαινομένων ως οντότητων της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Οι γνώσεις του ανθρώπου για τον κόσμο αποτελούν προϊόντα του 
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λόγου που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μέσα από την κοινωνική μας 

αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και όχι αντικειμενικές αλήθειες (Burr,1995). Ο λόγος 

έχει επιλεκτικότητα: τον χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πράγματα και όχι απλώς για 

να απεικονίσουμε γνωστικές διεργασίες. (Μποζατζής & Δραγώνα, 2011). Η ποικιλία 

του λόγου είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών λειτουργιών του και των 

διαφορετικών στόχων που τα άτομα επιδιώκουν με τη χρήση του (Κωνσταντινίδου, 

2000). 

   Ο κόσμος  λοιπόν, κατασκευάζεται κοινωνικά και για του λόγου (discursively), δεν 

έχει προδιαγραμμένο χαρακτήρα και οι άνθρωποι δε φέρουν ένα σύνολο 

καθορισμένων και αυθεντικών χαρακτηριστικών ή <<ουσιών>>. Άρα οι τρόποι με 

τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα είναι ενδεχομενικοί, με την 

έννοια ότι θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί, και βέβαια μπορούν να αλλάξουν 

όπως και κάνουν συνεχώς (Jorgensen & Phillips, 2002). Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν ως υποκείμενα στην έρευνα αυτή, αλληλεπιδρούν με τον ερευνητή, 

καθώς συνομιλούν και κατευθύνουν τη δράση του λόγου τους με διάφορους  

τρόπους, ώστε να δημιουργούν δικαιολογήσεις για ό,τι κάνουν, να παρουσιάζουν 

ελαφρυντικά και δικαιολογίες για ό,τι δεν κάνουν αλλά και να δείξουν τον χαρακτήρα 

τους και την ταυτότητα τους. 

    Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία. Στην αγγλική βιβλιογραφία φαίνεται να 

υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα, χωρίς να είναι απαραίτητα πολλά. Εφόσον η 

βιβλιογραφία δεν είναι τόσο πλούσια σχετικά με την καινοτομία στην εκπαίδευση, η 

παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για τους εκπαιδευτικούς να 

εξετάσουν την έννοια της καινοτομίας στην εκπαίδευση, ως μέσο ενίσχυσης της 

σχολικής δημιουργικότητας αλλά και της βελτίωσης της σχολικής διαδικασίας.  

Τέλος η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας είναι μεγάλη καθώς παρέχει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για αναστοχασμό με στόχο την αναθεώρηση ιδεών 

για το θέμα της καινοτομίας στην εκπαίδευση. 

 

Περιορισμοί  Έρευνας 

 

   Η έρευνα ήταν ποιοτική και υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί καθόλη τη διάρκεια. Ο 

αριθμός των συμμετεχόντων δεν ήταν μεγάλος (10 εκπαιδευτικοί). Οι ερωτήσεις που 
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τέθηκαν και κυρίως ο αριθμός αυτών ήταν ικανοποιητικός καθώς μέσα από αυτές 

αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του θέματος των καινοτομιών στα σχολεία. Τέλος, η 

έρευνα έγινε μόνο με εκπαιδευτικούς από τρεις συγκεκριμένες πόλεις. Δεν είχαν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί πολλά χρόνια υπηρεσίας, καθώς κάποιοι ήταν αναπληρωτές.  

 

Προτάσεις  για μελλοντική έρευνα 

 

   Φτάνοντας στο τέλος, δημιουργείται η σκέψη ότι θα ήταν καλό σε μελλοντικές 

έρευνες να ερωτηθούν για το θέμα οι διευθυντές καθώς και κυβερνητικά στελέχη 

ώστε να καλυφθούν όλες οι πλευρές και να ακουστούν όλες οι απόψεις σχετικά με το 

θέμα και να μπορέσει να εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Παράλληλα θα 

μπορέσει να δημιουργηθεί μέσα από τις απαντήσεις τους ένα σχέδιο δράσης και να 

προταθούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδά ώστε να 

εκσυγχρονιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να μπορέσουν να εφαρμοστούν με 

ευκολία οι καινοτομίες στα σχολεία. 

   Η τεχνολογία και άλλες αλλαγές στην κοινωνία απαιτούν καινοτομία στην 

εκπαίδευση. Πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η υποχρηματοδότηση, 

αλλά η ανάγκη της καινοτομίας παραμένει μεγάλη, καθώς μπορεί να προσφέρει μια 

πορεία προς τα εμπρός. Η καινοτομία δεν είναι μόνο σημαντική για τις επιχειρήσεις. 

Από πολλές απόψεις, η εκπαίδευση μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την 

αξιοποίηση όσο και από τη διδασκαλία της καινοτομίας στην τάξη. Με τη διερεύνηση 

νέων και καλύτερων τρόπων εκπαίδευσης των μαθητών και διδασκαλίας των 

δεξιοτήτων οι σπουδαστές πρέπει να γίνουν οι ίδιοι καινοτόμοι, οι σημερινοί 

εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον του κόσμου. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                 Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

     (Σύμφωνα με το πρωτότυπο πρωτόκολλο που διδαχθήκαμε)* 

 

Ενότητα 1. Προσωπικές πληροφορίες 

1.1.  

Ε- Αρχικά να ξεκινήσουμε με το τι σπουδές έχετε κάνει; 

Σ- Έχω σπουδάσει παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα. 

1.2. 

Ε- Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε στην εκπαίδευση; 

Σ- Δουλεύω ως αναπληρώτρια τα τελευταία τρία χρόνια. 

1.3. 

Ε- Σε ποιά σχολεία έχετε δουλέψει μέχρι σήμερα; 

 

Σ- Έχω δουλέψει στη Λευκάδα Ζάκυνθο και φέτος είμαι, τελειώνουμε δηλαδή, στη 

Θεσσαλονίκη. 

1.4.  

Ε- Πόσα χρόνια στο καθένα; Σε ποιες τάξεις στο καθένα; 

Σ- Την πρώτη χρονιά στη Λευκάδα είχα την πέμπτη, την επόμενη χρονιά στη 

Ζάκυνθο είχα την τετάρτη και φέτος στη Θεσσαλονίκη είχα πάλι την πέμπτη. 
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Ενότητα 2. Προσωπική πρωτοβουλία για οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

καινοτομίας 

2.1. Δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη 

2.1.1.  

Ε- Μάλιστα. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνετε στο 

μάθημα που τις θεωρείτε καινοτομία; 

Σ-  Γενικότερα προσπαθώ να χρησιμοποιώ διάφορα μέσα για να γίνεται το μάθημα 

πιο ενδιαφέρον. Λέγοντας διαφορά μέσα εννοώ ας πούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

σαφώς, διαδραστικό πίνακα. Προσπαθώ να αποφεύγω τις εργασίες στο σπίτι, αν αυτό 

μπορεί να θεωρηθε καινοτόμο πλέον στην εκπαίδευση. Γιατί είμαι υπέρ είμαι υπέρ ο 

μαθητής να κάνεις ο,τι είναι να κάνει στο σπίτι. Να έχει ελεύθερο χρόνο για τον ίδιο,  

για τον εαυτό του. Επίσης χρησιμοποιούν πάρα πολύ ανακυκλώσιμα υλικά όπως για 

παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί επίσης καινοτόμο. Κάτι άλλο που θα μπορούσα να 

χαρακτηρίσω καινοτομία και πολλές φορές προσπαθούμε να μη χρησιμοποιούμε τόσο 

πολύ το βιβλίο, προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημα σαν συζήτηση,  για να, και 

νομίζω ότι αυτό έχει αλληλεπίδραση αρκετά στους μαθητές, για να μη βαριούνται 

τόσο. 

2.1.2.  

Ε- Μάλιστα ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιείτε για να οργανώσετε δραστηριότητες 

καινοτόμες, όπως αυτές που μας είπατε; 

Σ- Νομίζω από τις βασικότερες πηγές γνώσης ήταν και θα παραμένει το βιβλίο. 

Σαφώς και ανατρέχω στο βιβλίο, τα διάφορα βιβλία. Επίσης το διαδικτύο πλέον, το 

οποίο μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Σίγουρα συζητάμε μεταξύ μας 

ας πούμε και οι συνάδελφοι. Οπότε ανταλλάσσουμε απόψεις και αυτό μπορεί να 

αποτελέσει και πηγή γνώσης. Γιατί κάτι το οποίο δεν σκέφτομαι εγώ μπορεί να μου 

το επισημάνει ένας συνάδελφος. Νομίζω αυτά. Διαδίκτυο και βιβλίο και από 

συζητήσεις. Πολλές φορές συζητάμε και με τα ίδια τα παιδιά και  καταλαβαίνουμε τι 

τους αρέσει, ώστε να μας κατευθύνουνε, οπότε και αυτό θεωρείται μία πηγή γνώσης 

επιπρόσθετη. 
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2.1.3.  

Ε- Για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Σ- Νομίζω ότι ο βασικότερος στόχος είναι να γίνει πολύ καλύτερη η κατανόηση των 

διαφόρων εννοιών, σε συνδυασμό με το να είναι πιο ενδιαφέρον το μάθημα, να σπάει 

η μονοτονία. Γιατί δε θέλουμε οι μαθητές να αντιμετωπίζουν το μάθημα, σαν κάτι 

ανιαρό. Σίγουρα δεν, δεν σκέφτονται το σχολείο και λένε το καλύτερο μας είναι, 

αλλά θέλουμε οι μαθητές να βλέπουν έτσι πιο ευχάριστα το μάθημα, ώστε να 

αποτυπώνονται και καλύτερα οι έννοιες στο μυαλό τους. Θέλουμε να συμβαδίζουμε 

με τις εξελίξεις και να μην ακολουθούμε μόνο τις παραδοσιακές και κλασσικές 

νόρμες. Επίσης, εφόσον ο στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση των εννοιών, για 

αυτό θέλουμε να χρησιμοποιούμε πιο καινοτόμες δράσεις, το αντίκτυπο της 

καλύτερης κατανόησης των εννοιών είναι και η καλύτερη επίδοση των μαθητών,  

αλλά και η συμπεριφορά τους νομίζω ότι είναι πιο ευχάριστη. Γιατί εκτός από την 

καλύτερη επίδοση θέλουμε να στοχεύουμε και στην καλή συμπεριφορά των παιδιών, 

που είναι πολύ βασικό. 

2.1.4.  

Ε- Μάλιστα. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες 

αυτές; 

 

Σ- γενικότερα η ανταπόκριση των μαθητών είναι κάτι υποκειμενικό, αναλόγως και σε 

τι μαθητές απευθύνεσαι. Εννοώντας, τι εννοώ ας πούμε τον χαρακτήρα τους. Ας 

πούμε στο περσινό τμήμα που είχα όσες προσπάθειες έκανα να χρησιμοποιήσω για 

παράδειγμα τον υπολογιστή, έβλεπα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και τα 

παιδιά χαίρονταν ιδιαίτερα. Στο φετινό τμήμα έχουν συνδυάσει τη χρήση του 

υπολογιστή με την ας το πούμε ελεύθερη ώρα. Γενικότερα βλέποντας τέτοια μέσα 

ενθουσιάζονται υπέρ του δέοντος και ξεφεύγουνε. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, 

σίγουρα. Γενικότερα αντικειμενικά κρίνοντας και τις 3 τάξεις που είχα, νομίζω ότι οι 

μαθητές ανταποκρίνονται θετικά, τους αρέσει δηλαδή, θέλουν να το διαφορετικό, 

τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Γιατί σίγουρα υπάρχουν στιγμές που το μυαλό τους 

ξεφεύγει και δεν μένει μέσα στο μάθημα. Οπότε εκεί είναι που είναι η ειδοποιός 
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διαφορά της καινοτομίας. Θέλουμε δηλαδή το διαφορετικό για να μην ξεφεύγει το 

μυαλό τους σε κάτι εκτός ουσίας  Θέλουμε δηλαδή να εστιάσουν στην ουσία. 

2.1.5.  

Ε- Μάλιστα. Συνεργάζεστε με συναδέλφους για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

 

Σ- Τους συναδέλφους μου, συζητάμε αρκετά προσπαθούμε να συζητάμε. Στο φετινό 

σχολείο ας πούμε έχει και αρκετά νέα άτομα που έχουν διάθεση, γιατί πιστεύω ότι η 

ηλικία παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Τα συζητάμε γενικά τα θέματα, ανταλλάσουμε 

ιδέες. Δεν είναι εφικτό να συνεργαζόμαστε μέσα στην τάξη του καθενός πολλοί 

δάσκαλοι μαζί. Για παράδειγμα εγώ επιδίωξα φέτος να συνεργαστώ με το γυμναστή 

για το μάθημα των μαθηματικών. Κάνοντας κάποιες ασκήσεις επιδαπέδιες στην αυλή, 

που είχαν σχέση με κάποιες μαθηματικές έννοιες. Οπότε θεωρείται ένα είδος 

συνεργασίας αυτό. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό συνέχεια να γίνεται, γιατί δεν ταιριάζουν 

και οι ώρες του κάθε δασκάλου. Αν μπορεί ας πούμε  να έρθει να συνεργαστεί στη  

τάξη μου μαζί μου ή εγώ το αντίθετο. 

2.1.6.  

Ε- Συνεργάζεστε με το διευθυντή για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Ο διευθυντής γενικά έχει τη διάθεση να συνεργαστεί μαζί μας. Ωστόσο πρακτικά 

δεν γίνεται πάρα πολύ συχνά γιατί είναι πιο πολύ ο ρόλος του στο θέμα της διοίκησης 

του σχολείου. Εχει κάποιες ώρες μαθημάτων σε τμήματα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι 

συνεργαζόμαστε μέσα σε τάξη μέσα σε κάποιο τμήμα. Ωστόσο, πάντα είναι θετικός 

στο να συζητάμε, στο να μας βοηθάει για διάφορα θέματα, είναι δηλαδή πάντα δίπλα 

μας. 

2.1.7.  

Ε- Συνεργάζεστε με τους γονείς για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Δε συνεργαζόμαστε στην πράξη για κάποια δραστηριότητα καινοτομίας. Όπως για 

παράδειγμα όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέσα στην τάξη, δεν μπορώ να πω ότι 
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συνεργαζόμαστε για κάτι τέτοιο. Πιο πολύ είναι μπορώ να πω ότι είναι ενημερωμένοι 

γενικότερα για το τι χρησιμοποιούμε. Ωστόσο δε συνεργαζόμαστε πρακτικά να το πω 

και έτσι. 

2.1.8.  

Ε- Συνεργάζεστε με άλλους εκτός σχολείου για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Εγώ δεν έχω συνεργαστεί ακόμα με κάποιον εκτός σχολείου στην πράξη. Είχα 

σκοπό να καλέσω έναν εικαστικό στο τμήμα. ωστόσο δεν ευοδόθηκε αυτό. Σχετικά 

με τη ζωγραφική να μας μιλήσει και να ρωτήσουν τα παιδιά διάφορα, διάφορες 

απορίες. Ωστόσο άλλοι συνάδελφοι έχουν καλέσει ας πούμε μουσικούς. Εκτός 

σχολείου νομίζω συζητάμε με άλλους συναδέλφους από αλλά σχολεία, αν μπορεί να 

θεωρηθεί αυτό, αν έχει σχέση με την ερώτηση που μου θέσατε. Συζητάμε με καλούς 

συναδέλφους, αν δοθεί η ευκαιρία φυσικά. Αυτό. 

2.1.9.  

Ε- Μάλιστα. Θεωρείτε ότι πετυχαίνετε τους σκοπούς που θέσατε με τις 

δραστηριότητες αυτές, τις καινοτόμες; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

Σ- Νομίζω ότι γενικότερα πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε στο σύνολο. Εγώ 

προσωπικά σαν δασκάλα της πέμπτης φέτος νομίζω ότι πετυχαίνω τους σκοπούς, των 

όποιων καινοτόμων δραστηριοτήτων κάνω. Και αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση 

των παιδιών γιατί αντιμετωπίζουν νομίζω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το μάθημα. 

Σίγουρα δεν μπορώ κάθε μέρα, κάθε ώρα να χρησιμοποιώ καινοτομίες. Αλλά όταν 

είναι εφικτό νομίζω η διάθεση των παιδιών είναι εντελώς διαφορετική. 

Αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερή χαρά το μάθημα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο 

.βέβαια θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιούμε πιο συχνά για να συμβαίνει αυτό, πιο 

συχνά καινοτομίες, αλλά εντάξει προσπαθούμε όσο μπορούμε. 

2.1.10.  

Ε- Ωραία. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές στην τάξη καινοτομία; 

Σ- Τις θεωρούμε καινοτομία, γιατί είναι το κάτι διαφορετικό, το κάτι αλλιώτικο, το 

κάτι μη παραδοσιακό, το κάτι μη κλασικό. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία να 
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ξεφεύγουμε από το παραδοσιακό και από το κλασικό, να πρωτοτυπούμε και να 

είμαστε πρωτοποριακοί και καινοτόμοι. 

2.1.11.  

Ε- Γιατί θεωρείτε σημαντικό να οργανώνετε και να υλοποιείτε δραστηριότητες 

καινοτομίας στην τάξη; 

Σ- Πιστεύω πως είναι σημαντικό,  γιατί κάνει τα παιδιά να ενδιαφέρονται για το 

μάθημα  να είναι πιο χαρούμενα, να μην βαριούνται, να να θέλουν να έρθουν την 

επόμενη μέρα στο σχολείο και γενικά να μην κοιτάνε το ρολόι για να τελειώσει ένα 

μάθημα. 

 

2.2. Δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο 

2.2.1. 

Ε- Μάλιστα. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες κάνετε στο 

σχολείο που τις θεωρείτε καινοτομία; 

2.2.2. Ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιείτε για να οργανώσετε τις δραστηριότητες 

αυτές; 

2.2.3. Για ποιους σκοπούς οργανώνετε τις δραστηριότητες αυτές; 

2.2.4. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

2.2.5. Συνεργάζεστε με συναδέλφους για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; Για ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

2.2.6. Συνεργάζεστε με το διευθυντή για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

2.2.7. Συνεργάζεστε με τους γονείς για να κάνετε τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, 

με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

2.2.8. Συνεργάζεστε με άλλους εκτός σχολείου για να κάνετε τις δραστηριότητες 

αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

2.2.9. Θεωρείτε ότι πετυχαίνετε τους σκοπούς που θέσατε με τις δραστηριότητες 

αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 
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2.2.10. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές στο σχολείο καινοτομία; 

2.2.11. Γιατί θεωρείτε σημαντικό να οργανώνετε και να υλοποιείτε δραστηριότητες 

καινοτομίας στο σχολείο; 

 

Ενότητα 3. Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας από συναδέλφους 

3.1. Δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη 

3.1.1. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνουν στο 

μάθημα συνάδελφοί σας που τις θεωρείτε καινοτομία; 

3.1.2. Ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιούν για να οργανώσουν τις δραστηριότητες 

αυτές; 

3.1.3. Για ποιους σκοπούς οργανώνουν τις δραστηριότητες αυτές; 

3.1.4. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

3.1.5. Συμμετέχετε εσείς τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για 

ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

3.1.6. Συμμετέχει ο διευθυντής στις τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

3.1.7. Συμμετέχουν οι γονείς στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

Αν όχι, γιατί; 

3.1.8. Συμμετέχουν άλλοι εκτός σχολείου στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

3.1.9. Θεωρείτε ότι πετυχαίνουν τους σκοπούς που θέτουν οι συνάδελφοί σας με τις 

δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

3.1.10. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές των συναδέλφων σας στην τάξη 

καινοτομία; 

3.1.11. Γιατί νομίζετε ότι οι συνάδελφοι σας θεωρούν σημαντικό να οργανώνουν και 

να υλοποιούν δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη; 
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3.2. Δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο 

3.2.1. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνουν στο 

μάθημα συνάδελφοί σας που τις θεωρείτε καινοτομία; 

3.2.2. Ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιούν για να οργανώσουν τις δραστηριότητες 

αυτές; 

3.2.3. Για ποιους σκοπούς οργανώνουν τις δραστηριότητες αυτές; 

3.2.4. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

3.2.5. Συμμετέχετε εσείς τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για 

ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

3.2.6. Συμμετέχει ο διευθυντής στις τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

3.2.7. Συμμετέχουν οι γονείς στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

Αν όχι, γιατί; 

3.2.8. Συμμετέχουν άλλοι εκτός σχολείου στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

3.2.9. Θεωρείτε ότι πετυχαίνουν τους σκοπούς που θέτουν οι συνάδελφοί σας με τις 

δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

3.2.10. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές των συναδέλφων σας στο σχολείο 

καινοτομία; 

3.2.11. Γιατί νομίζετε ότι οι συνάδελφοι σας θεωρούν σημαντικό να οργανώνουν και 

να υλοποιούν δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο; 

 

Ενότητα 4. Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας από το/τη 

διευθυντή/ρια 

4.1. Δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη 

4.1.1. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνει ο διευθυντής 

ή η διευθύντρια στο μάθημα που τις θεωρείτε καινοτομία; 
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4.1.2. Ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιούν για να οργανώσει τις δραστηριότητες 

αυτές; 

4.1.3. Για ποιους σκοπούς οργανώνει τις δραστηριότητες αυτές; 

4.1.4. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 

4.1.5. Συμμετέχετε εσείς τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για 

ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

4.1.6. Συμμετέχουν συνάδελφοί σας στις τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

4.1.7. Συμμετέχουν οι γονείς στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

Αν όχι, γιατί; 

4.1.8. Συμμετέχουν άλλοι εκτός σχολείου στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

4.1.9. Θεωρείτε ότι πετυχαίνει τους σκοπούς που θέτει ο διευθυντής ή η διευθύντρια 

με τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

4.1.10. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές του διευθυντή ή της διευθύντριας 

στην τάξη καινοτομία; 

4.1.11. Γιατί νομίζετε ότι ο διευθυντής ή η διευθύντρια θεωρεί σημαντικό να 

οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες καινοτομίας στην τάξη; 

 

4.2. Δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο 

4.2.1. Μπορείτε να μου περιγράψετε κάποιες δραστηριότητες που κάνει ο διευθυντής 

ή η διευθύντρια στο μάθημα που τις θεωρείτε καινοτομία; 

4.2.2. Ποιες πηγές γνώσης χρησιμοποιούν για να οργανώσει τις δραστηριότητες 

αυτές; 

4.2.3. Για ποιους σκοπούς οργανώνει τις δραστηριότητες αυτές; 

4.2.4. Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται οι μαθητές στις δραστηριότητες αυτές; 
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4.2.5. Συμμετέχετε εσείς τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για 

ποιους λόγους; Αν όχι, γιατί; 

4.2.6. Συμμετέχουν συνάδελφοί σας στις τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

4.2.7. Συμμετέχουν οι γονείς στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

Αν όχι, γιατί; 

4.2.8. Συμμετέχουν άλλοι εκτός σχολείου στις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

4.2.9. Θεωρείτε ότι πετυχαίνει τους σκοπούς που θέτει ο διευθυντής ή η διευθύντρια 

με τις δραστηριότητες αυτές; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

4.2.10. Γιατί θεωρείτε τις δραστηριότητες αυτές του διευθυντή ή της διευθύντριας 

στο σχολείο καινοτομία; 

4.2.11. Γιατί νομίζετε ότι ο διευθυντής ή η διευθύντρια θεωρεί σημαντικό να 

οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες καινοτομίας στο σχολείο; 

 

Ενότητα 5. Η καινοτομία στη σχολική κοινότητα 

5.1. Θεωρείτε ότι η κινητοποίηση για δραστηριότητες καινοτομίας είναι 

χαρακτηριστικό του σχολείου σας; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

5.2. Θεωρείτε ότι η υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας στο σχολείο σας είναι 

επαρκής; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

5.3. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε η υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας στο 

σχολείο σας να επεκταθεί; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

5.4. Θεωρείτε ότι η κινητοποίηση για δραστηριότητες καινοτομίας επηρεάζει 

συνολικά το σχολείο σας; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Για ποιους λόγους; Αν όχι, 

γιατί; 

 

Ενότητα 6. Η καινοτομία στην εκπαιδευτική πολιτική 
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6.1. Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Με ποιους σκοπούς; Με 

ποιους τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

6.2. Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων στην 

ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Για ποιους σκοπούς; Με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

6.3. Θεωρείτε σημαντικό τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην 

ενίσχυση της καινοτομίας; Αν ναι, για ποιους λόγους; Για ποιους σκοπούς; Με ποιους 

τρόπους; Αν όχι, γιατί; 

6.4. Τι είδους καινοτομίες στην εκπαίδευση θα προτείνατε εσείς να σχεδιαστούν και 

να υλοποιηθούν στο μέλλον; Για ποιους σκοπούς; Γιατί τις θεωρείτε σημαντικές; 

 

Ενότητα 7. Ερωτήσεις συνόψισης/κλεισίματος 

7.1. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικό με όσα συζητήσαμε που το θεωρείτε 

σημαντικό αλλά δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα; 

 

Σας ευχαριστώ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

  

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Ευθαλία Κωνσταντινίδου - Επίκουρη καθηγήτρια, ΠΔΜ 

Αγαπητοί/τες συμμετέχοντες/ουσες,  

  

Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιώ στα 

πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο « Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την 

καινοτομία στη σχολική καθημερινότητα: Μια μελέτη στο πλαίσιο της κοινωνικής 
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ψυχολογίας του λόγου»  Η έρευνα αυτή έχει στόχο  να καταγραφούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τις καινοτομίες που γίνονται στην εκπαίδευση με βάση την 

εμπειρία τους 

Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη μορφή συνεντεύξεων, οι οποίες θα μαγνητοφωνηθούν 

και θα απομαγνητοφωνηθούν. Οι συνεντεύξεις θα είναι ανώνυμες και θα 

χρησιμοποιηθούν ψευδώνυμα. Μπορείτε να λάβετε τις ερωτήσεις της συνέντευξης 

πριν από τη διεξαγωγή της.  

  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία, 

Μουρατίδου Γεωργία 

 

 

 

 

 


