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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Στο πρώτο μέρος επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός της έννοιας της «καινοτομίας». Για 

τον προσδιορισμό του περιεχομένου της καινοτομίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

η σύλληψη νέων ιδεών από τα ίδια τα μέλη του οργανισμού ,ο αριθμός των νέων ιδεών που 

εφαρμόζονται και η πρωτοπορία στην εφαρμογή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ,κριτήριο της καινοτομίας αποτελεί η διαδικασία αλλαγής 

ενός ή περισσότερων στοιχείων και πραγματοποιείται με τη δραστηριοποίηση των μελών 

που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Παράλληλα ,τονίστηκε 

η σχέση καινοτομίας και εκπαίδευσης ,καθώς με την εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο της 

εκπαίδευσης προσαρμόζεται ο σχολικός οργανισμός στις κοινωνικές μεταβολές και ανάγκες. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καινοτόμου δράσης ,η εκπαιδευτική-παιδαγωγική και η 

διοικητική. Παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα 

χαρακτηριστικά της αλλαγής ,της περιφέρειας καθώς και οι εξωτερικοί παράγοντες. 

Βασικός είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση και στην εφαρμογή των 

καινοτομιών. Ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει και να εκτιμά την έννοια και το περιεχόμενο  

της καινοτομίας και τη δυνατότητα μετάδοσης στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αναγκαίες ικανότητες που απαιτείται να διαθέτει ο διευθυντής είναι: το διοικητικό στυλ ,η 

ικανότητα λήψης αποφάσεων ,ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων ,ο προγραμματισμός ,ο 

υψηλός βαθμός αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας ,συνεργασία με τους εμπλεκόμενους 

φορείς ,αξιολόγηση βαθμού επίτευξης στόχων. Τα στάδια αξιολόγησης του θεωρητικού 

υπόβαθρου είναι: ο ακριβής ορισμός του ,η συγκέντρωση κατάλληλων δεδομένων ,ο 

προσδιορισμός των στόχων και ο καθορισμός των μεταβλητών της καινοτομίας. Σχετικά με 

την αξιολόγηση της στάσης των εμπλεκόμενων φορέων ,παράγοντες επίδρασης της στάσης 

των εκπαιδευτικών είναι το προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα ,τα οφέλη εμπλοκής στην 

εισαγωγή της καινοτομίας ,η προσωπική τοποθέτηση αλλά και ο βαθμός της παιδαγωγικής 

κατάρτισης. Οι παράγοντες επιτυχίας της εισαγωγής της καινοτομίας είναι το πλαίσιο 

εισαγωγής της ,οι απόψεις και οι στάσεις των εμπλεκομένων φορέων ,η χρήση της 

κατάλληλης μεθοδολογίας από διευθυντές και δασκάλους και ο έλεγχος της πορείας της 

εφαρμογής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς και μεταβάλλεται το σχολείο που αποτελεί το 

βασικό πυρήνα μόρφωσης και του συνδετικού ιστού ανάμεσα στον άνθρωπο ,στην κοινωνία 

και στην παγκόσμια κοινότητα ,δεν είναι δυνατόν να είναι στατικό και αμετάβλητο στο 

πέρασμα του χρόνου στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσα στο 

γενικότερο κλίμα των μεταβολών και των αναθεωρήσεων το σχολείο θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του τα νέα δεδομένα και να αποδεσμευτεί από τις παραδοσιακές δομές του. 

Είναι αναγκαία στο χώρο της εκπαίδευσης μια βαθύτερη αναδιάρθρωση και ένας 

εμπλουτισμός των προγραμμάτων ,μια ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας σε 

συνδυασμό με τη ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού κλίματος και στις επικοινωνιακές σχέσεις 

που αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο οφείλει να 

παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις και να προσαρμόσει τα προγράμματά του προς τις νέες 

διαμορφωμένες συνθήκες. Χρειάζεται να μην είναι αποκομμένο από την κοινωνική 

πραγματικότητα και τις ανάγκες της ,αλλά να παρεμβαίνει αποφασιστικά στον κοινωνικό 

χώρο και με καινοτόμες λύσεις να συμβάλει στην εξέλιξη και στην πρόοδο του συνόλου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται οι αλλαγές στην εκπαίδευση ,για να μπορέσει 

αυτή να συνδεθεί με την κοινωνία και να οδηγηθεί στην κάλυψη των αναγκών της.  

Για να μην είναι το σχολείο στατικό και απλός θεατής στις συνεχείς αλλαγές και 

εξελίξεις ,αλλά να είναι φορέας εξελίξεων στη σύγχρονη πραγματικότητα ,είναι αναγκαία η 

ορθή διαχείριση της καινοτομίας. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1: 

1.1 Η έννοια της καινοτομίας. 

Για να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της καινοτομίας , θα πρέπει να τεθούν 

διάφορα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι η σύλληψη νέων ιδεών από τα μέλη του 

οργανισμού. Μια πρωτοβουλία για να χαρακτηριστεί καινοτόμος ,θα πρέπει να 

αποτελεί συνέπεια των ίδιων των στελεχών του οργανισμού. Ο δανεισμός ιδεών από 

άλλους φορείς δεν συνιστά καινοτομία. 

Άλλο κριτήριο είναι η πρωτοπορία στην εφαρμογή των νέων ιδεών. Καινοτόμος 

είναι ένας οργανισμός ,όταν είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή μιας νέας ιδέας ,ακόμα 

και αν η ιδέα αυτή δεν αποτελεί έμπνευση των μελών του οργανισμού. 

Επιπρόσθετο κριτήριο που καθορίζει τον βαθμό καινοτομίας είναι ο αριθμός 

των νέων ιδεών που εφαρμόζονται. Σε αυτή την περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη  ,αν 

τα μέλη του οργανισμού έχουν επινοήσει τις ιδέες ή αν ο οργανισμός έδειξε 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή τους. Αν θέλουμε να περιγράψουμε την καινοτομία 

,παρατηρούμε ότι αυτή σχετίζεται με την πρωτοτυπία ,τις νέες ιδέες και την αλλαγή. 

Προϋποθέτει νέες οπτικές γωνίες και πρωτοβουλίες ,που πρέπει να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πιθανή ‘δομική αδράνεια’ (Hannan & Freeman 

,1984) ,ενώ εμποδίζεται από την απουσία συνεργασίας και το φόβο του αγνώστου 

(Everard ,Morris & Wilson ,2004). Για να υπάρξει μια καινοτομία ,απαιτείται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή ,η εμπέδωση μιας νέας ιδέας με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των ανθρώπων ,ο ευέλικτος προγραμματισμός ,η πρωτοβουλία 

και η ενίσχυση ,η ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού και η οικονομική ενίσχυση 

,η επίλυση προβλημάτων ,η αναδιάρθρωση. 

Σύμφωνα με το κριτήριο της επίδρασης των νέων ιδεών στα χαρακτηριστικά 

του οργανισμού μια θέση είναι καινοτόμος ,όταν προκαλεί αξιοσημείωτες αλλαγές 

στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός και 

όταν εξασφαλίζει τους οικονομικούς πόρους. Επίσης άλλο κριτήριο αποτελεί η 

εφαρμογή των νέων ιδεών με πρωτοβουλία των ίδιων των μελών του οργανισμού. Για 

να είναι καινοτομία η εφαρμογή μιας νέας ιδέας ,επιβάλλεται να αποτελεί 

πρωτοβουλία των ίδιων των μελών του οργανισμού και να μην είναι αποτέλεσμα 

παρέμβασης εξωτερικών παραγόντων (Γιαννακάκη 2002,115). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια καινοτομία είναι μια διαδικασία αλλαγής 

ενός ή περισσοτέρων στοιχείων που επιτυγχάνεται με την πρωτοβουλία των μελών 

του έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων που 

συνδέονται με τον οργανισμό και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Αν οι 

αλλαγές δε γίνονται με πρωτοβουλία των μελών του οργανισμού ,αλλά επιβάλλονται 

από εξωτερικούς παράγοντες ,δεν αποτελούν καινοτομική δράση. Ο όρος 

«καινοτομία» εναλλάσσεται με τον όρο «αλλαγή». Στην πραγματικότητα ο όρος 
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αλλαγή έχει πιο ευρύ περιεχόμενο απ από τον όρο καινοτομία. Η αλλαγή είναι η 

μετάβαση από μια κατάσταση σε άλλη ,είναι η αντικατάσταση ,η μετατροπή ,η 

μεταβολή ,η αλλοίωση (Μπαμπινιώτης ,2002). Η καινοτομία αποτελεί το άνοιγμα 

νέων δρόμων ,την καθιέρωση νέων μεθόδων ή τρόπων ενέργειας ,τον νεωτερισμό ,τη 

ριζική αλλαγή ,την ουσιώδη τροποποίηση ,τη μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με άλλο 

ορισμό η καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός καινούριου στοιχείου ή ενός πρακτικού 

διδάγματος που παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα ή παραδοσιακά στοιχεία 

(Armstrong ,1973 ,σελ.673). Έχει την έννοια του καινούριου ,κάτι που δεν υπήρχε 

προηγουμένως και που συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη του οργανισμού. Η 

καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί και ως νέες ιδέες και πρακτικές που είναι 

διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονταν σε προηγούμενες περιόδους (Day 

,Whitaker ,Johnston ,1990). Ο όρος αλλαγή περιλαμβάνει την καινοτομία αλλά και 

την ανάπτυξη ( Everard Morris ,1996 ,σ.216). 

Ο όρος καινοτομία έχει ασαφές και διφορούμενο περιεχόμενο τόσο στη 

διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμά της. Σύμφωνα με τον ορισμό της καινοτομίας 

,που έχει διατυπωθεί από τον ΟΟΣΑ ,η καινοτομία αποτελεί τη μετατροπή μιας ιδέας 

σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία ,σε λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής –

νέα ή βελτιωμένη –ή ακόμα σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. Με τον 

τρόπο αυτό ο όρος αφορά τη διαδικασία. Από την άλλη μεριά όταν με τη λέξη 

‘καινοτομία’ υποδηλώνεται ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ,εξοπλισμός ,η υπηρεσία 

που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά ,η έμφαση δίνεται στο αποτέλεσμα της 

διαδικασίας. Σύμφωνα με την πρώτη έννοια του όρου (καινοτομική διαδικασία) ,το 

βάρος πέφτει στον τρόπο με τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτομία ,στα 

διάφορα στάδια που οδηγούν σε αυτήν (δημιουργικότητα ,αγοραστική επιστήμη τους 

,έρευνα και ανάπτυξη ,σχεδιασμός ,παραγωγή και διανομή) και στην αλληλεξάρτησή 

τους. Δεν πρόκειται για γραμμική διαδικασία ,για σαφώς οριοθετημένες φάσεις και 

για αυτόματη αλληλουχία ,αλλά μάλλον για ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

διαφόρων λειτουργιών και διαφόρων παραγόντων ,των οποίων η πείρα ,οι γνώσεις 

και η τεχνογνωσία ενισχύονται και εμπλουτίζονται αμοιβαία. Έτσι στην πράξη 

εξηγείται η διαρκώς μεγαλύτερη σημασία που αποδίδεται στους μηχανισμούς 

αλληλεπιδράσεων μέσα στην επιχείρηση (συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μονάδων 

,συμμετοχή των εργαζομένων στην οργανωτική καινοτομία) αλλά και στα δίκτυα τα 

οποία συνδέουν την επιχείρηση με το περιβάλλον της (άλλες επιχειρήσεις ,υπηρεσίες 

υποστήριξης ,κέντρα τεχνογνωσίας ,ερευνητικά εργαστήρια). Η σχέση με τους 

χρήστες ,η συνεκτίμηση της εκφραζόμενης ζήτησης ,η έγκαιρη πρόβλεψη των 

αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας έχουν επίσης εξίσου μεγάλη σημασία με την 

άριστη γνώση των τεχνολογιών. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια του όρου (η καινοτομία ως αποτέλεσμα) ,το 

βάρος πέφτει στο νέο προϊόν ,τη νέα μέθοδο ή τη νέα υπηρεσία. Διακρίνουμε έτσι τη 

ριζική καινοτομία και τη βελτιωτική καινοτομία ,η οποία μεταβάλλει ,με 

προοδευτικές βελτιώσεις ,τα προϊόντα ,τις μεθόδους ή τις υπηρεσίες. Η εμφάνιση των 

νέων προϊόντων ,μεθόδων ή υπηρεσιών μπορεί να γίνει σε όλους τους τομείς 
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δραστηριοτήτων ,παραδοσιακούς ή υψηλής τεχνολογίας ,δημόσιους ή ιδιωτικούς 

,βιομηχανικούς ,γεωργικούς ή τριτογενείς. Η καινοτομία μπορεί επίσης να αφορά τις 

υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ή κοινής ωφέλειας: δημόσια υγεία ,διοικητικές 

διαδικασίες ,οργάνωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο η καινοτομία δεν είναι κατ’ανάγκη συνώνυμη με την (υψηλή) τεχνολογία 

,παρά το γεγονός ότι κάνει την εμφάνισή της όλο και πιο συχνά στους βιομηχανικούς 

εξοπλισμούς ,τα υλικά ,το λογισμικό εφαρμογών ,το λογισμικό συστήματος και τις 

μεθόδους. Σημαντικό ποσοστό των καινοτομιών προκύπτει από νέους συνδυασμούς 

γνωστών στοιχείων για παράδειγμα το μαγνητοσκόπιο (video) ,η ιστιοσανίδα) ή από 

νέες χρήσεις (walkman) ή ακόμη από τη δημιουργικότητα  στο σχεδιασμό των 

προϊόντων (www.innovationpde.gr). 

 

 

 

1.2 Η έννοια της εκπαιδευτικής καινοτομίας 

 

Η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά αποτελεί μια 

προσπάθεια αλλαγής των συνθηκών ή επίδρασης σε παραμέτρους που επικρατούν στη 

παροχή του εκπαιδευτικού έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη 

δημιουργηθεί και διαπιστωθεί από την εξουσία ,αλλά μπορεί  να αποτελούν και μια  

προσπάθεια ανανέωσης της καθιερωμένης πρακτικής και των ορίων που η καθημερινότητα 

έχει ήδη επιβάλλει. (Παπακωνσταντίνου ,2008). 

Μια ακόμη προσέγγιση της έννοιας αναφέρεται στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας ως την υιοθέτηση και εφαρμογή πρωτοβουλιών και μιας νέας αντίληψης για την 

έκφραση της εκπαιδευτικής αλλαγής που συνδέεται κυρίως με την εκπαιδευτική μονάδα και 

τον εκπαιδευτικό της πράξης. Τέλος ,αξίζει να σημειωθεί πως η εκπαιδευτική καινοτομία δεν 

εφαρμόζεται ως επιβολή (Σιακοβέλης ,2011). 

Ορισμένες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι οι εξής: 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση ,Αγωγή Υγείας ,Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 

,Αγωγή Σταδιοδρομίας ,Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ,Ευέλικτη Ζώνη 

,Ερευνητικές εργασίες ,η εισαγωγή των ΤΠΕ( το πρόγραμμα eLearning & eTwinning) ,ο 

διαδραστικός πίνακας ,η περίπτωση της διαθεματικότητας ,τα project εργασίας. 

 

 

 

http://www.innovationpde.gr/
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1.3 Σκοπός της καινοτομίας 

            

Σκοπός των καινοτομιών είναι να βοηθήσουν το σχολείο να πετύχει τους στόχους του 

και να αντικαταστήσει τα παρωχημένα προγράμματα και πρακτικές με νέα πιο 

αποτελεσματικά ,αλλάζοντας πρωταρχικά τις μεθόδους και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών.(Leach 1994: 135). 

Έτσι  ,η αλλαγή αφορά διαρθρωτικές τομές στον οργανωτικό τομέα στον τρόπο 

μάθησης και στην επίδοση των μαθητών στο Curriculum στο διδακτικό υλικό στις σχέσεις 

των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και 

γενικότερα στις αξίες του κάθε σχολείου (Morrison 1998: 14-15). 

Επιπλέον η καινοτομία σκοπεύει στη βελτίωση όψεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου. Άλλοτε 

επιβάλλεται από το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας και άλλοτε συστήνεται προαιρετικά από 

τους αρμόδιους φορείς ,τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. Έτσι ,από τη 

μια ,υπάρχουν οι υποχρεωτικές καινοτομίες οι οποίες επιβάλλονται από την κεντρική 

διοίκηση σε όλες τις σχολικές μονάδες και επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι καινοτομίες 

αυτές συνοδεύονται από οδηγίες ,πρακτικές εφαρμογές ,σεμινάρια ,βιβλία και έντυπο 

ενημερωτικό υλικό για τη βαθύτερη κατανόησή τους ,με σκοπό να υιοθετηθούν και να 

εφαρμοστούν πιστά ,μέσα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος ,από όλο το διδακτικό 

προσωπικό (Καβούρη 1999:91). 

Επίσης ,οι προαιρετικές καινοτομίες ,υιοθετούνται μόνο από μια μερίδα 

εκπαιδευτικών και διευθυντών που τολμούν ,να ενημερωθούν ,να συμβουλευτούν ,να 

πειραματιστούν και να εφαρμόσουν κάποιες αλλαγές με δική τους πρωτοβουλία. Η δεύτερη 

περίπτωση απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «καινοτομία με επίκεντρο το σχολείο» και 

θεωρήθηκε ως η αποτελεσματικότερη μορφή καινοτομίας ,δεδομένου ότι είναι ευέλικτη 

,σχετίζεται με τις ανάγκες του σχολείου ,ευνοεί τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και 

εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους του σχολείο (Hargreaves 1982: 25 1-253). 

Βέβαια  ,οι καινοτομίες (υποχρεωτικές και προαιρετικές) είναι ανάγκη να συνδέονται 

με τους στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης .Η εναρμόνιση των αποφάσεων σε 

θέματα της εκπαίδευσης με τους στόχους και τα προγράμματα εκπαίδευσης εξασφαλίζουν σε 

αυτή τον ποιοτικό της χαρακτήρα. Επομένως ,οι καινοτόμες λύσεις έχουν ως βασικό στόχο 

την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι καινοτόμες δράσεις θα πρέπει να 

αποσκοπούν στη διερεύνηση του επιστημονικού ,κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της 

εκπαιδευτικής μονάδας στη δημιουργία ενός σχολείου που μαθαίνει και στη μεγιστοποίηση 

του εκπαιδευτικού αποτελέσματος μέσα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες 

απαιτήσεις της προετοιμασίας των μαθητών για την «κοινωνία της γνώσης» και της «δια 

βίου εκπαίδευσης». 
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1.4  Καινοτομία και ηγεσία 

 

Εξαιρετικής σημασίας είναι η ύπαρξη της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα των σχολείων 

και των σχολικών συστημάτων και αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 

διοίκησή τους. Στο βιβλίο «Οδηγώντας το αυτό-διαχειριζόμενο Σχολείο» (Caldwell και 

Spinks, 1998), διατυπώνεται μια σειρά από στρατηγικές προθέσεις που θα βοηθήσουν 

στην οικοδόμηση ικανότητας στους τομείς αυτούς (βλέπε Davies και Ellison, 1999). 

 

  Η προσέλκυση, η προετοιμασία, η διάθεση, η ανάπτυξη και η ανταμοιβή των ηγετών 

στο σχολείο είναι τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα όπως η παγιοποίηση του 

επαγγέλματος εν γένει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει κρίση στην ολοκλήρωση αυτών των 

πραγμάτων. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπλερ στη δημιουργία της Εθνικής 

Ακαδημίας για τη σχολική  ηγεσία είναι αξιοσημείωτη με τα διεθνή πρότυπα. Αξιέπαινη 

θα είναι, μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου 

και συνεκτικού φάσματος των πολιτικών και των δεσμευτικών  πόρων που καλύπτουν τα 

πάντα, από το σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων μέχρι την παροχή ισχυρών ομάδων 

διαχείρισης. 
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1.5  Καινοτομία και διαχείριση 

 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της καινοτομίας εξακολουθούν να 

απαιτούνται σε τομείς όπως ο σχεδιασμός, η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η 

στελέχωση. Συνεπής με την εμφάνιση της κοινωνίας της γνώσης, η  καινοτομία στον 

τομέα της διαχείρισης απευθύνει έκκληση για τη διαχείριση της γνώσης. Αυτό δεν είναι 

μόνο μια μανία που θα περάσει ή ένα κομμάτι της αργκό για να περιγράψει αυτό που 

ήταν πάντα μια απαίτηση στον οργανισμό. 

Σύμφωνα με τους Bukowitz και Williams (1999, σελ 2), "διαχείριση της γνώσης είναι 

η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός παράγει πλούτο από πνευματική ή με βάση τη 

γνώση των περιουσιακών της στοιχείων». Στην περίπτωση της σχολικής εκπαίδευσης, 

αυτό μπορεί να αναδιατυπωθεί ως «η διαχείριση της γνώσης είναι η διαδικασία με την 

οποία ένα σχολείο επιτυγχάνει τα υψηλότερα επίπεδα μάθησης των μαθητών που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν από την πνευματική ή με βάση τη γνώση των 

περιουσιακών της στοιχείων". Η επιτυχής διαχείριση της γνώσης είναι συνεπής με την 

εικόνα του « σχολείου της ευφυΐας» (MacGilchrist, Myers και Reed, 1997) και την έννοια 

του «πνευματικού κεφαλαίου» (Stewart, 1997). 

Η διαχείριση της γνώσης περιλαμβάνει μια σχολική ανάπτυξη μια βαθιά ικανότητα 

μεταξύ όλων των υπαλλήλων της να είναι στην πρώτη γραμμή της γνώσης και της 

εμπειρίας στην μάθηση και τη διδασκαλία και την υποστήριξη της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από περιστασιακή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 

ή επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτή είναι μια συστηματική, συνεχής και σκόπιμη 

προσέγγιση που ξεκινά  ξέροντας τι οι άνθρωποι γνωρίζουν, τι δεν γνωρίζουν και τι θα 

έπρεπε να γνωρίζουν. Προϋποθέτει ένα καινοτόμο επαγγελματισμό, όπως έχει ήδη 

περιγραφεί, και περιλαμβάνει μια σειρά από λειτουργίες, όπως η επιλογή, η τοποθέτηση, 

την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την ανταμοιβή, τον προγραμματισμό της διαδοχής, την 

ανάθεση υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι κάθε πτυχή του χώρου εργασίας είναι ευνοϊκή 

για την απόδοση, αποτελεσματική και ικανοποιητική στην εργασία για όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

Είναι ενδιαφέρον, όπως αναφέρουν οι Bukowitz και Williams να δείτε την πρόσφατη 

απώλεια των μεσαίων στελεχών ως απώλεια της ικανότητας σε σχέση με αυτά τα θέματα. 

«Από τη στιγμή που τα μεσαία στελέχη ήταν« έξω », δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η 

διαχείριση της γνώσης ήταν« μέσα ». Η διαχείριση της γνώσης αποτελεί μια προσπάθεια 

για την αποκατάσταση ζημιών του παρελθόντος και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι 

της απώλειας της οργανωτικής μνήμης στο μέλλον "(Bukowitz and Williams, 1999, p 7). 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μεσαία στελέχη μπορεί να είναι μια καλή ιδέα μετά 

από όλα: 

Καθώς οι οργανισμοί αρχίζουν να αποκαθιστούν κάποιες από αυτές τις θέσεις, θα το 

πράξουν με την ανανεωμένη προβολή του ρόλου των μεσαίων στελεχών ως 

ενορχηστρωτές των ροών γνώσης ...τα μεσαία στελέχη ολοένα και περισσότερο θα 
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κληθούν να εξεταστούν σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από 

την ικανότητα να διευκολύνουν την επικοινωνία, ... τη μόχλευση των πόρων, τη 

μεταφορά ορθών πρακτικών, τον εντοπισμό των συνεργειών και να ενθαρρύνουν την 

επαναχρησιμοποιημένη γνώση(Bukowitz and Williams, 1999, p 355). 
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Κεφάλαιο 2: 

 

2.1 Διαχείριση καινοτομίας 

 

Η Διοίκηση επιχειρήσεων ή management είναι ο συντονισμός και η ενοποίηση όλων 

των παραγωγικών πόρων ,ανθρώπινων ,υλικών και τεχνικών για την επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων (Κανελλόπουλος ,1990: σελ.65). Η Διοίκηση είναι η διαδικασία επίτευξης 

των στόχων ενός οργανισμού ,μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ,σε συνδυασμό με 

την αποδοτικότητα ,την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη ,ώστε να επιτευχθεί το 

καλύτερο αποτέλεσμα από περιορισμένους πόρους και διαμέσου άλλων ατόμων . Ο όρος 

management παραπέμπει στη μεθοδική προσπάθεια προγραμματισμού ,οργάνωσης 

,διεύθυνσης και ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία δεδομένων σκοπών (Σαΐτης 

1992,σελ.25). 

Βασικές λειτουργίες της διοίκησης είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για 

την επίτευξη ενός στόχου και η οργάνωση στη διοικητική αυτή λειτουργία και των 

διαθέσιμων πόρων ,όπως είναι οι άνθρωποι ,ο χρόνος και το υλικό (Σαΐτης 2001 ,σελ.37). Η 

διεύθυνση φροντίζει για τη στελέχωση της επιχείρησης ,αναλαμβάνει να κατευθύνει το 

προσωπικό ,παρακινεί τους εργαζόμενους και διευκολύνει την επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ των διοικούντων και των διοικουμένων. 

Σκοπός ενός οργανισμού δεν είναι μόνο η αποτελεσματική διαχείριση της παρούσας 

κατάστασης από τους μάνατζερς ,αλλά η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται 

και να κατευθύνουν αλλαγές. Αυτός που διευθύνει τον οργανισμό ,αποτελεί τον διαχειριστή 

της καινοτομίας. Αρχικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο σχεδιασμός και η πρωτοβουλία 

κάποιου κλιμακίου που βρίσκεται στα ανώτερα διοικητικά  επίπεδα. Αυτός που διευθύνει τον 

οργανισμό ,οφείλει να αντιληφθεί πόσο περίπλοκη είναι η σύγχρονη κοινωνία. Όσο 

περίπλοκη είναι η κοινωνία τόσο εξεζητημένη θα πρέπει να είναι η διεύθυνση του 

οργανισμού ,η ηγεσία. 

Θεωρητικά η ηγεσία θα μπορούσε να είναι η διαδικασία επιρροής της συμπεριφοράς 

των μελών μίας οργάνωσης από κάποιον με ηγετικές ικανότητες ,με σκοπό να εξασφαλιστεί 

η συνεργασία τους για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος (Σαΐτης 

2005,σελ.240). Η ηγεσία είναι η διαδικασία του επηρεασμού των δραστηριοτήτων μίας 

οργανωσιακής ομάδας σχετικά με τον καθορισμό και την υλοποίηση των στόχων της 

(Stogdill ,1974 ,σελ.44). Είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους να 

δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση κοινών στόχων (Kenzevich,1975 ,σελ.85). Η ηγεσία 

έχει σχέση με τη διαδικασία επηρεασμού της συμπεριφοράς των άλλων αλλά και με τον 

καθορισμό και την επίτευξη στόχων( Cheng ,1996 ,σελ.95). Ο ηγέτης είναι αυτός που έχει τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσει την εκούσια και εθελοντική συμμετοχή των ατόμων για την 

επίτευξη κάποιου σκοπού (Μπουραντάς ,2005 ,σελ.47). Ο πρωταρχικός ρόλος του είναι η 

ενοποίηση των ανθρώπων γύρω από λέξεις-κλειδιά (Wasserberg 2000 ,σ.158). Η ηγεσία 
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σχετίζεται με τη δημιουργία ενός οράματος για τη μονάδα και για να είναι επιτυχημένη ,θα 

πρέπει να εκφράζει ένα συγκεκριμένο όραμα. 

Ο διευθυντής του οργανισμού ,ο ηγέτης ,οφείλει να ακολουθεί τον συνεχώς 

αυξανόμενο ρυθμό της αλλαγής. Στη σύγχρονη εποχή μαθαίνουμε όλο και περισσότερα 

πράγματα σε σχέση με προηγούμενες εποχές. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι θα πρέπει να 

γίνονται βιαστικές κινήσεις και να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς προηγουμένως να υπάρχει 

ένα ορθά μελετημένο σχέδιο δράσης. Η ουσία της διανόησης είναι στο να ξέρουμε πότε να 

σκεφτούμε και να ενεργούμε γρήγορα και να ξέρουμε πότε να σκεφτούμε και να δράσουμε 

αργά (Gleick ,σ.114). Μία επιχείρηση θα πρέπει να γίνει οργανισμός μάθησης ,για να 

μπορέσει να επιβιώσει. Ο διευθυντής της επιχείρησης χρειάζεται να αντιμετωπίσει  τις 

σύγχρονες προκλήσεις καλλιεργώντας και διατηρώντας τη μάθηση υπό συνθήκες 

πολύπλοκης και γοργής αλλαγής. Αρχικά είναι αναγκαίο ο ηγέτης να γνωρίζει τι σημαίνει 

αλλαγή ,να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της και να κατανοήσει την ουσία της έννοιας 

αυτής. Έχοντας ο ίδιος αντιληφθεί την έννοια της καινοτομίας ,θα μπορέσει να κάνει και 

τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους να κατανοήσουν την αξία της καινοτομίας. Πάνω από όλα 

θα πρέπει να είναι υπεύθυνος με τον εαυτό του και με τους άλλους. Ο διαχειριστής της 

καινοτομίας αναλαμβάνει να μας προκαλέσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ,για τα 

οποία δεν υπάρχουν απλές λύσεις ,αλλά χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και ανακάλυψη 

νέων τρόπων (Heifetz ,1994 ,σελ.21). Στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους ανθρώπους να 

αντιμετωπίσουν δύσκολα προβλήματα ,τα οποία δεν έχουν με επιτυχημένο τρόπο 

αντιμετωπιστεί (Heifetz ,1994 ,σελ.15). 

Ο διαχειριστής της καινοτομίας οφείλει να έχει γνώσεις που είναι απαραίτητες στη 

διαχείριση της αλλαγής.  Τέτοιες μορφές γνώσεις είναι η γνώση αναφορικά με τα ανθρώπινα 

συστήματα κινήτρων ,τα σχήματα ανταμοιβών και η γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του οργανισμού. Ο διαχειριστής της καινοτομίας χρειάζεται να γνωρίζει τα 

διοικητικά στυλ και πως αυτά επηρεάζουν την εργασία ,το προσωπικό διοικητικό στυλ ,και 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον ,είναι αναγκαία η επικοινωνία ,η διαχείριση 

συγκρούσεων και η διαδικασία της αλλαγής ,για να υλοποιηθούν οι αλλαγές. Είναι αναγκαίο 

να γνωρίζει τι πρόκειται να κάνει το προσωπικό του ,τα ενδιαφέροντά του ,την επιμόρφωση 

που θα χρειαστούν ,τις ικανότητες ,τα κίνητρα που απαιτούνται. 

Επιπλέον ,για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής απαιτούνται ορισμένες 

ικανότητες. Χρειάζεται να μπορεί ο διαχειριστής της αλλαγής να αναλύει εκτεταμένα 

σύνθετα συστήματα ,να συλλέγει και να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών. Με αυτό 

τον τρόπο θα είναι σε θέση να λαμβάνει την αποτελεσματικότερη απόφαση. Για την 

εφαρμογή της καινοτομίας είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των στόχων και ο σχεδιασμός 

του τρόπου δράσης. Άλλες τέτοιου είδους ικανότητες είναι η ανάλυση καταστάσεων ,η 

συγκέντρωση στοιχείων που θα τα χρησιμοποιήσει κατά το σχεδιασμό και την προώθηση της 

καινοτομίας ,η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων στόχων και ο σχεδιασμός τρόπων επίτευξής τους 

,η λήψη συναινετικών αποφάσεων ,η επίλυση διαφορών μεταξύ του προσωπικού και των 

άλλων ,οι ελιγμοί για την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων ,η καθοδήγηση του 

προσωπικού. 
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Για τη διαχείριση της αλλαγής είναι απαραίτητη και η συναίσθηση ηθικού 

καθήκοντος ,με την οποία αποδεικνύεται η συνέπεια του διαχειριστή της αλλαγής. Η 

κατάλληλη μορφή ηγεσίας για την επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας είναι η διοίκηση με 

βάση τις καλές σχέσεις ( Θεοφιλίδης 1994 ,σ.70-75). Είναι η ηγεσία εκείνη που θα δείξει 

κατανόηση απέναντι στο προσωπικό και θα έχει την αίσθηση του μέτρου και της αφοσίωσης 

στο έργο. Χρειάζεται ο διαχειριστής της καινοτομίας να είναι υπομονετικός ,επίμονος 

,αισιόδοξος ,να παρωθείται από εσωτερικά κίνητρα και να μην επιζητεί το δημόσιο έπαινο. 

Επίσης πρέπει να είναι ήρεμος και να μη διακατέχεται από υπερβολικό άγχος ,να δέχεται και 

άλλες απόψεις και να παίρνει τολμηρές αποφάσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά της ηγεσίας θα 

επιτευχθεί ο σεβασμός και η εκτίμηση του προσωπικού και των συνεργατών. Ο διευθυντής 

δε θα πρέπει να είναι συγκεντρωτικός ,αλλά να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τα πράγματα 

,ώστε να μοιράζονται οι ρόλοι. Με την προσωπικότητά του θα επιτύχει την αφοσίωση των 

εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων και θα τους παροτρύνει να συμμετέχουν σε ομαδική 

εργασία. 
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2.2 Διαχείριση καινοτομίας και εκπαίδευση. 

 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν ανοιχτά εκπαιδευτικά συστήματα 

(Σαΐτης,1991 ,σ.25). Αυτό σημαίνει ότι δέχονται επιδράσεις από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Αυτά που ισχύουν σε κάθε μορφή διοίκησης σε άλλους επαγγελματικούς 

χώρους ισχύουν και στο χώρο εκπαίδευσης. Ο καταμερισμός εργασίας και ο τρόπος 

ελέγχου αποτελούν βασικότερους όρους που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτός 

που διευθύνει την εκπαιδευτική μονάδα. 

Η εκπαίδευση είναι ανάγκη να αποτελεί χώρο προσανατολισμού της 

κοινωνίας στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Στις δομές της χρειάζεται να 

αναπτύσσονται αντιλήψεις που να βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα και να 

διαμορφώνουν τις τάσεις ,οι οποίες να οδηγούν σε βελτιώσεις και αλλαγές. Γι’ αυτό 

βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας είναι η βελτίωση της 

εκπαίδευσης. Η τελευταία προκύπτει μέσα από το συστηματικό σχεδιασμό της 

σχολικής πραγματικότητας με στόχο την αλλαγή της οργανωσιακής ανάπτυξης. 

(organization development) (Fulan ,Miles & Taylor ,1980 ,σ.57). Η εκπαίδευση είναι 

ένα σύνολο παιδαγωγικών διαδικασιών ,που έχουν ελεγθεί και θεσμοθετηθεί ,και 

τυπικών συμπερασμάτων. Υπό αυτήν την έννοια δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί 

ως ένα φαινόμενο αποστασιοποιημένο από τις ευρύτερες ιδεολογικές και 

επιστημονικές συνθήκες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν διεθνή πρότυπα 

μάθησης ,τα οποία έχουν εξειδικευμένη μορφή με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό 

των γενικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων ,την καθιέρωση βαθμολογικού 

συστήματος προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής και συνυφασμένου με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Η σχολική μονάδα είναι ένα ανοικτό σύστημα με επιμέρους 

υποσυστήματα ,τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας (Θεοφιλίδης ,1992 ,σ.35). Το σχολείο λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο 

περιβάλλον ,με πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών συστατικών. Ο αξιολογικός του 

χαρακτήρας το διαφοροποιεί από άλλες οργανώσεις ,διότι ο προσανατολισμός του 

έχει και ατομική και κοινωνική διάσταση. 

Το σχολείο στην πράξη δρα μέσα στον κοινωνικό χώρο για την επίτευξη των 

στόχων του και εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης ,στο πλαίσιο της οποίας 

αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις. Επιπρόσθετα ,λειτουργεί σύμφωνα με επίσημους 

κανόνες και αρχές που ρυθμίζουν την ατομική ή ομαδική συμπεριφορά των μελών 

της σχολικής κοινότητας. 

Για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις ,όπου επικρατεί η ομοιομορφία ,η 

σταθερότητα που παίρνει τη μορφή της στασιμότητας ,η εμμονή στην παράδοση ,οι 

εκπαιδευτικοί φορείς προσανατολίζονται στην υιοθέτηση καινοτόμων θέσεων ,ώστε 

να βελτιωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι 

αναγκαία η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ,καθώς αυτή 

αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα κοινωνικής εξισορρόπησης ,διαμόρφωσης της 



17 
 

πολυσύνθετης προσωπικότητας του μαθητή και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Η 

καινοτομία αποτελεί βασική προϋπόθεση ,ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή του 

σχολικού οργανισμού στις μεταβολές του περιβάλλοντος και η ανταπόκριση στις 

κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών του. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καινοτόμου δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης . 

Πρόκειται για την εκπαιδευτική-παιδαγωγική καινοτομία και τη διοικητική-

οργανωτική καινοτομία. Σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία εφαρμόζονται νέες ιδέες 

που αφορούν αλλαγές σχετικά με τους στόχους ,τα περιεχόμενα ,τις μεθόδους και τα 

μέσα διδασκαλίας ,τις μεθόδους αξιολόγησης. Επίσης γίνονται και αλλαγές που 

αφορούν την παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή ,τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών 

,τη δυναμική των μαθητικών ομάδων ,τις αλλαγές στάσεων και συμπεριφορών 

(Γιαννακάκη ,2002 ,σ.117). 

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την εφαρμογή νέων τρόπων οργάνωσης 

και διοίκησης του σχολικού οργανισμού. Αφορά αλλαγές σχετικά με τις εργασιακές 

σχέσεις των δασκάλων ,τις σχέσεις τους με τους γονείς των μαθητών ,τις σχέσεις 

σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Βέβαια ,τα δύο είδη καινοτομίας αλληλοσυνδέονται. 

Υπάρχουν αλλαγές που αποτελούν και εκπαιδευτικές και διοικητικές καινοτομίες 

,όπως για παράδειγμα το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Οι εκπαιδευτικές 

καινοτομίες αφορούν τα τέσσερα δομικά στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος που 

είναι η μετάδοση γνώσεων στους μαθητές ,η διαμόρφωση αξιών ,και η υιοθέτηση 

συμπεριφορών και είναι οι βασικότερες καινοτομίες ,ενώ οι οργανωτικές αφορούν 

βοηθητικές λειτουργίες του σχολείου. Μια αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα 

θεωρείται καινοτομία ,όταν αποτελεί αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής των μελών 

του σχολικού οργανισμού ,όταν δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες ,όταν 

υιοθετείται μια νέα πρακτική για το σχολείο και να επιδρά σημαντικά στη διαδικασία 

της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Βέβαια ,οι καινοτομίες είναι ανάγκη να συνδέονται με τους στόχους και τις 

επιδιώξεις της εκπαίδευσης καθώς και με τους βασικούς άξονες του αναλυτικού 

προγράμματος. Η εναρμόνιση των αποφάσεων σε θέματα της εκπαίδευσης με τους 

στόχους και τα προγράμματα εκπαίδευσης εξασφαλίζουν σε αυτή τον ποιοτικό της 

χαρακτήρα. Επομένως ,οι καινοτόμες λύσεις έχουν ως βασικό στόχο την ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Οι περισσότερες από τις καινοτομίες στην εκπαίδευση αφορούν τον 

κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ειδικότερα την αλληλεσύνδεση 

εκπαίδευσης και παραγωγής. Βέβαια ,οι περισσότερες από τις καινοτομίες είτε δεν 

εφαρμόστηκαν ή εφαρμόστηκαν με τρόπο περιστασιακό εξαιτίας της έλλειψης 

κονδυλίων χρηματοδότησης (Fullan 1991 ,σ.88). Στις μέρες μας οι αλλαγές είναι 

αναγκαίες για ένα σύγχρονο προσανατολισμό στην εκπαίδευση ,καθώς ο κόσμος μας 

αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και η εκπαίδευση δεν μπορεί να παρακολουθεί 

αδιάφορη τις κοινωνικές εξελίξεις. Επομένως ,οφείλει να επανατοποθετήσει τα 

δεδομένα και να αναπτύξει καινοτομίες ,που θα ανταποκρίνονται στην 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. 
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Σύμφωνα με τον Fullan οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές 

καινοτομίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα χαρακτηριστικά της αλλαγής 

(προσδιορισμένη αναγκαιότητα ,σαφήνεια ,βαθμός πολυπλοκότητας ,ποιότητα 

υλοποίησης) ,τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας (περιφέρεια ,ταξινόμηση ,ο ρόλος 

του διευθυντή και του δασκάλου) και εξωτερικοί παράγοντες. Για να έχει επιτυχή 

αποτελέσματα μια καινοτομία ,απαιτείται ενεργητικότητα στην έναρξη της δράσης  

και συμμετοχή ,πίεση και υποστήριξη ,σύνδεση θεωρίας και πράξης ,υιοθέτηση της 

δράσης (Παμουκτσόγλου ,2004 ,σ.114). 

Ένας πρώτος παράγοντας που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι 

τα χαρακτηριστικά της αλλαγής. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η 

προσδιορισμένη ή διακριτή αναγκαιότητα ,η σαφήνεια ,ο βαθμός πολυπλοκότητας ,η 

ποιότητα ,η δυνατότητα υλοποίησης. Μια αλλαγή χαρακτηρίζεται από το βαθμό 

αναγκαιότητας για την πραγματοποίησή της. Διάφορες συνθήκες απαιτούν την 

αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης ,ώστε να υπάρξει βελτίωση. Ο βαθμός 

αναγκαιότητας δηλώνει την αξία των αλλαγών. Μια αλλαγή είναι ουσιαστική και 

συνδέεται με τον ποιοτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης ,εφόσον διακρίνεται για την 

αναγκαιότητα πραγματοποίησής της. Επίσης η ποιότητα μιας αλλαγής εξαρτάται από 

το βαθμό σαφήνειας. Όσο πιο σαφής είναι ,τόσο περισσότερο συνδέεται με τις 

πραγματικές ανάγκες. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων προτάσεων 

δεν διακρίνεται για τις σαφείς θέσεις ,αλλά παρατηρούνται ασάφειες ως προς την 

εφαρμογή των προτάσεων αυτών ,παρατηρείται καθυστέρηση και σε τελική ανάλυση 

αδυναμία εφαρμογής τους. Επιπλέον για να έχει αξία μια ριζική αλλαγή θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής της. Πολλές φορές σχεδιάζονται αλλαγές και 

υιοθετούνται καινοτόμες λύσεις ,οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. 

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης και υλικοτεχνικών υποδομών. 

Παράλληλα ο σχεδιασμός αυτός δεν μπορεί να υλοποιηθεί ,όταν δε στηρίζεται σε 

ρεαλιστικές βάσεις και σε συγκεκριμένα πλαίσια. Δεν αρκεί μόνο η θεωρητική 

προσέγγιση ,αλλά απαιτείται και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των διαφόρων 

προτάσεων. Η δυνατότητα αυτή καθορίζει τον ποιοτικό χαρακτήρα των 

προτάσεων(Παμουκτσόγλου ,2005 ,σ.113). 

Καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση καινοτόμων αλλαγών στο χώρο της 

εκπαίδευσης έχει η κεντρική διοίκηση ή οι τοπικοί φορείς. Η κεντρική διοίκηση 

ορίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο ,μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι 

συγκεκριμένες αλλαγές και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους δράσης. Το 

Υπουργείο Παιδείας έχοντας την ευθύνη για τη ρύθμιση των εκπαιδευτικών θεμάτων 

,μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης προχωρεί στο σχεδιασμό του τρόπου δράσεως. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές ένας οργανισμός για να προχωρεί σε καινοτομίες 

θα πρέπει να έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο της 

εκπαίδευσης οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να έχουν ένα είδος αυτονομίας και να 

μην εξαρτώνται από το Υπουργείο Παιδείας και τα γραφεία εκπαιδεύσεως. Τέτοιες 

αποκεντρωτικές τάσεις έχουν σχολεία στις ΗΠΑ ,στην Αυστραλία και τον Καναδά. 

Επίσης προσπάθειες αυτονομίας των σχολείων έχουν γίνει και στον ελληνικό χώρο 
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μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μιας σειράς προαιρετικών προγραμμάτων. Η 

παροχή αυτονομίας στα σχολεία δε σημαίνει απαραίτητα ότι εξασφαλίζει την 

ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. Η αυτονομία θα πρέπει να συνοδεύεται και με την 

ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων και 

ομάδων. Υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλων ,γονέων ,μαθητών για 

την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. Επομένως είναι αναγκαία η επικράτηση ενός 

συμμετοχικού διοικητικού μοντέλου που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων των 

παραγόντων. Επίσης ,για να πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο ,χρειάζεται 

πολυδιάστατη γνώση και σύνθετες δεξιότητες. Με ένα τέτοιο μοντέλο τα άτομα 

συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα αποφάσεων. Μέσα σε ένα κλίμα αυτονομίας είναι 

αναγκαία η υιοθέτηση ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών ,με το οποίο ένα 

σχολείο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών. Με αυτό θα 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μεταβολής των χαρακτηριστικών των μαθητών και η 

αβεβαιότητα που επικρατεί στο εκπαιδευτικό έργο λόγω των διαφοροποιήσεων των 

μαθητών (Γιαννακάκη ,2002 ,σ.120-121). 

Η καινοτόμος δράση σε ένα αποκεντρωτικό σύστημα εξαρτάται ακόμη και 

από την ύπαρξη ορισμένων επιπλέον παραγόντων. Ένας από αυτούς είναι η 

μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε καίρια ζητήματα. Σχολείο που διακρίνεται 

για τη καινοτόμο δράση του ,έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του 

αναλυτικού προγράμματος ,όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ικανοποίηση των 

μαθητικών αναγκών. Βέβαια ,στα ελληνικά σχολεία η δυνατότητα παρέμβασης στα 

αναλυτικά προγράμματα είναι περιορισμένη. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολλές 

φορές δεσμευτικό και δεν υπάρχουν περιθώρια για την ανάληψη καινοτόμων 

πρωτοβουλιών. Επίσης ένας άλλος παράγοντας είναι η γνώση και η πληροφόρηση 

των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων. Όλα τα εμπλεκόμενα άτομα θα πρέπει να 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παίρνουν ορθές αποφάσεις. Δεν 

αρκεί μόνο οι δάσκαλοι να έχουν επαρκείς γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο ,να 

χρησιμοποιούν ορθά τις μεθόδους διδασκαλίας και τα εποπτικά μέσα. Επιπλέον 

χρειάζεται να είναι καταρτισμένοι στην οργάνωση και στη διοίκηση μιας σχολικής 

μονάδας και να έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων για 

τη βελτίωση της συνεργασίας τους. Είναι αναγκαίο να θέτουν στόχους και να 

μπορούν να αξιολογούν το βαθμό επίτευξης τους (Γιαννακάκη ,2002 ,σ.123). 

Σκοπός της σύγχρονης διοικητικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι μόνο η 

αποτελεσματική διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης ,αλλά η ανάπτυξη της 

ικανότητας τους να κατευθύνουν αλλαγές και καινοτομίες (Everand ,Morris & 

Wilson ,2004 ,σ.121), Περιπτώσεις καινοτομίας αποτέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια 

η δημιουργία τάξεων υποδομής για τους παλιννοστούντες μαθητές ,η εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ,η καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας ,η 

πειραματική εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης (Ράπτης ,2006 ,σ.33). 

Επιδίωξη και φροντίδα της διοίκησης χρειάζεται να είναι ο σαφής καθορισμός 

των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος ,η ανέρευση της αποτελεσματικότερης 

μεθόδου εργασίας ,η κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται στην εκπαίδευση και η 
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συνεχής επιμόρφωσή τους και η εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και μέσων για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας. 

Για να διακριθεί το σχολείο για την καινοτόμο δράση του χρειάζεται ο 

διευθυντής και οι δάσκαλοι να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του οργανισμού και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με αυτή την προϋπόθεση θα διαμορφωθεί ένα 

πλαίσιο με μακροπρόθεσμους στόχους που θα επιφέρει αλλαγές και νέες πρακτικές. 

Επομένως χρειάζεται σταθερότητα διοίκησης και διδακτικού προσωπικού. Οι 

συνεχείς ανανεώσεις του διδακτικού προσωπικού δεν ευνοούν την εξασφάλιση της 

συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων ,γιατί απαιτείται χρόνος 

προσαρμογής. Επίσης για την επιτυχή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας με 

καινοτόμο δράση απαιτείται ικανή διοίκηση και ηγεσία. Ηγετικός στο χώρο του 

σχολείου είναι ο ρόλος του διευθυντή που προΐσταται και με τις αποφάσεις του 

επηρεάζει άμεσα τον τρόπο δράσης του υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού. Για να 

έχει καινοτόμο ρόλο το σχολείο ,ο διευθυντής θα πρέπει να επικοινωνεί με ορθό και 

εποικοδομητικό τρόπο με το διδακτικό προσωπικό και με τις διάφορες εξωσχολικές 

ομάδες ,να έχει επάρκεια γνώσεων και ενημέρωσης ,να έχει διοικητική πείρα ,να είναι 

επιστημονικά καταρτισμένος  ,ενεργητικός ,αποφασιστικός ,ενθουσιώδης. Διευθυντής 

με τέτοιου είδους προσωπικότητα θα δημιουργήσει ένα κοινό όραμα μεταξύ των 

δασκάλων ,θα θέσει συγκεκριμένους στόχους και θα διαμορφώσει ένα κλίμα υψηλών 

προσδοκιών (Γιαννακάκη ,2002 ,σ.125). 

Παράλληλα για να αναπτύξει ένα σχολείο καινοτόμο ρόλο ,χρειάζεται να 

διαμορφωθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να επιφέρουν αλλαγές ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ειδικές συνθήκες 

που υπάρχουν στο σχολείο. Το σχολείο σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζει τους 

στόχους του και βελτιώνεται συνεχώς. Τέλος ,θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι 

οικονομικοί πόροι και υποδομές. Ειδικότερα για να γίνει το ελληνικό σχολείο ένα 

αποτελεσματικό αποκεντρωτικό σχολείο ,χρειάζονται μεγάλες χρηματικές δαπάνες. 

Δεν αρκεί μόνο το μέγεθος των δαπανών ,αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των 

διαθέσιμων πόρων (Γιαννακάκη ,2002,σ.125-126). 

Η εκπαιδευτική ηγεσία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες της 

σχολικής αποτελεσματικότητας (Πασιαρδή ,2004 ,σ.109-110). Οι όροι ‘διοίκηση’ και 

‘ηγεσία’ σημαίνουν το ίδιο πράγμα όσον αφορά τη διαδικασία διοικητικής 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας του επικεφαλής της σχολικής μονάδας (Baker 

,2000 ,σ.47). Η ηγεσία συμβάλλει στην αλλαγή ,την εξέλιξη και την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Βασικό ρόλο για την εφαρμογή των καινοτομιών έχει η σχολική ηγεσία. Ο 

διευθυντής θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την έννοια της καινοτομίας ,για να 

μπορεί να τη μεταδώσει στους διδάσκοντες και στους γονείς. Για να μπορέσει ο 

διευθυντής να διαχειριστεί τη καινοτομία ,θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις 

και ικανότητες ,καθώς και την ανάλογη προσωπικότητα. Τέτοιες γνώσεις είναι τα 
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διοικητικά στυλ και ο τρόπος επίδρασης στην εργασία ,το προσωπικό διοικητικό στυλ 

και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Επιπλέον ικανότητες είναι η ανάλυση 

εκτεταμένων σύνθετων συστημάτων ,η συλλογή και η επεξεργασία μεγάλου όγκου 

πληροφοριών που θα διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης της κατάλληλης απόφασης. 

Χρειάζεται η ικανότητα να θέτει στόχους και να οδηγείται σε σχεδιασμούς (Ράπτης 

,2006 ,σ.37). Ο διευθυντής για να είναι εκφραστής της καινοτομίας ,θα πρέπει να 

διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας και να έχει την 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται τους μελλοντικούς στόχους που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. 

Ο διαχειριστής της καινοτομίας είναι πάντα παρών και λειτουργεί ως 

καθοδηγητής ,ως εμψυχωτής και ως παρακινητής. Στόχος του είναι να μην 

επηρεάζονται οι άλλοι από αρνητικές καταστάσεις ,αλλά με τους κατάλληλους 

τρόπους να τους παροτρύνει να γίνουν αρωγοί αυτής της αλλαγής και να μην 

επιτρέψει περιπτώσεις παλινδρόμησης. Βέβαια στην πραγματικότητα των ελληνικών 

εκπαιδευτικών σχολείων ο διευθυντής τις περισσότερες φορές καλείται να εφαρμόσει 

μια καινοτομία  που έχει σχεδιαστεί και επιβληθεί από τους άλλους. Είναι σπάνια η 

περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα στον ίδιο το διευθυντή να αναλάβει ο ίδιος 

καινοτόμους πρωτοβουλίες. Ο ρόλος του είναι αυτός του διεκπεραιωτή και του 

διαμεσολαβητή. Ωστόσο είναι σημαντικός ο ρόλος του στην εφαρμογή της 

καινοτομίας ,γιατί είναι αυτός που θα ενημερώσει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

για τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. 

Αποτελεί τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του σχολείου και τους 

εξωσχολικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Είναι αυτός που αν χρειαστεί ,θα διαχειριστεί 

τις συγκρούσεις και τη διαδικασία της αλλαγής (Ράπτης ,2006,σ.39 ,40-41). 

Επομένως ο διευθυντής έχει αποφασιστικό ρόλο στην πορεία της αλλαγής 

,γιατί είναι αυτός που θα ενθαρρύνει και θα καθοδηγήσει τους δασκάλους στην 

εφαρμογή των καινοτομιών που προτείνονται (Hoyle ,1975 ,σ.89). Ο διευθυντής είναι 

ο βασικός συντελεστής παρώθησης και ο καταλύτης που συντονίζει τις προσπάθειες 

του προσωπικού. Αν και οι διευθυντές σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα υποχρεούνται 

από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας 

καινοτομίας ,ωστόσο θα πρέπει να πεισθούν για την αναγκαιότητα καθιέρωσης της 

συγκεκριμένης καινοτομίας και να δραστηριοποιηθούν με ζήλο ,για να επιτύχει αυτή 

η καινοτομία. Για να επιτύχει ο διευθυντής στο καινοτόμο ρόλο του ,θα πρέπει να 

γνωρίζει τι θέλει να επιτύχει ,να μπορεί να μετουσιώνει τη θεωρία στην πράξη ,να 

βλέπει την καινοτομία όχι μόνο από τη δική του πλευρά ,αλλά από την οπτική γωνία 

που τη βλέπουν οι άλλοι. Οφείλει να διακρίνεται για την τόλμη ,την 

αποφασιστικότητά του και την  ικανότητά του να αξιοποιεί τις περιστάσεις ,που 

βοηθούν στην εφαρμογή της καινοτομίας ,να μην αποθαρρύνεται από τις αποτυχίες 

,να μπορεί να εξηγήσει στους άλλους πώς θα γίνει η καινοτομία ,να φροντίζει ,ώστε 

να αμείβονται αυτοί που εφαρμόζουν την καινοτομία ,να εκτιμά το καινούργιο 

(Everand Morris ,1996 ,σ.229). 
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Ένας διευθυντής είναι αποτελεσματικός ,όταν επιτυγχάνει στο σχολείο 

καινοτόμες λύσεις (Fullan ,2003 ,σ.22). Ο διευθυντής παίζει τον πιο καθοριστικό 

ρόλο για τη σχολική αποτελεσματικότητα με την προσωπικότητά του. Διακρινόμενος 

για την ποιότητα του και τη διοικητική του αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και 

στη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ,επιλέγοντας και τοποθετώντας τα διευθυντικά 

στελέχη σχολικών μονάδων ,συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Συνάμα με την επαγγελματική του αφοσίωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

βελτίωση της απόδοσης του σχολείου. 

Για να είναι κάποιος αποτελεσματικός διευθυντής ,απαιτείται συστηματική 

εργασία ,διαμόρφωση κλίματος εργασίας με υψηλές απαιτήσεις. Χρειάζεται να έχει 

ηγετική παρουσία με λήψη πρωτοβουλιών ,να είναι συνεργατικός με το προσωπικό 

,τους μαθητές και τους γονείς ,να επιβάλλει με την προσωπικότητά του την πειθαρχία 

στο σχολείο ,να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα του σχολείου ,να 

εκμεταλλεύεται σωστά τον χρόνο και να αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης των στόχων 

(Θεοφιλίδης ,1994). 

Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας είναι πρώτος μεταξύ ίσων σε 

αυτήν ,εφόσον βέβαια η σχολική μονάδα αποτελείται από ειδικούς και υπάρχει σχέση 

συνεργασίας μεταξύ τους. Ο διευθυντής οφείλει να ακούει περισσότερο και να 

διατάζει λιγότερο ,να διευκολύνει τους συνεργάτες του και να διοικεί λιγότερο και 

τέλος να χρησιμοποιεί την πειθώ και τη συνδιαλλαγή παρά τη διαταγή. 

Ο διευθυντής θα πρέπει να διακρίνεται για την αναλυτική του σκέψη ,τις 

προσωπικές του αντιλήψεις ,το σεβασμό προς τους άλλους ,για την αυτοπεποίθηση 

,τη στρατηγική σκέψη ,την ανάπτυξη δυνατοτήτων ,τη διάθεση για ομαδική εργασία 

,την τάση για βελτίωση ,την υπευθυνότητα ,την επίδραση και επιρροή ,την 

ακεραιότητα ,την κατανόηση στα λάθη των άλλων ,την πρωτοβουλία ( Everard 

,Morris & Wilson ,2004). 
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2.3 Διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών : 

 

Η διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών ακολουθεί την ίδια πορεία σε όλα τα άλλα σχολεία 

ενός κράτους και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 

 τη φάση της υιοθέτησης 

 τη φάση της εφαρμογής 

 τη φάση της θεσμοθέτησης της καινοτομίας (Fullan 1988: 197-199). 

Η υιοθέτηση συνίσταται στη λήψη αποφάσεων για την εισαγωγή της καινοτομίας ,καθώς 

και στη δέσμευση των εμπλεκομένων για την υλοποίηση της. Εδώ πρέπει να εξεταστεί η 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ,να διερευνηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην 

καινοτομία ,να ληφθεί υπόψη η πίεση που ασκείται στο σχολείο από εξωτερικούς φορείς και 

να αναλυθεί η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο. Απαραίτητη κρίνεται η 

όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση τόσο της ίδιας της καινοτομίας όσο και του κλίματος που 

επικρατεί μέσα και έξω από το σχολείο (Hopkins, Ainscow & West 1997: 73). 

Η φάση της υιοθέτησης μπορεί να ερμηνευθεί από διαφορετικές προσεγγίσεις ,ανάλογα 

με τον φορέα που εισάγει την καινοτομία και τις ανάγκες του εκάστοτε σχολείου .Σύμφωνα 

με την πρώτη προσέγγιση ,την τεχνολογική ,η καινοτομία επιβάλλεται από το Υπουργείο ,το 

οποίο και ασκεί τον έλεγχο στα σχολεία (House 1979: 137-8). Έμφαση δίνεται στην αλλαγή 

στοιχείων του εκπαιδευτικού συστήματος και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η 

προσέγγιση αυτή εξυπηρετεί ένα καθαρά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα που 

παραβλέπει την εκπαιδευτική πραγματικότητα και δεν ευνοεί τη συλλογική λήψη 

αποφάσεων (Παπαναούμ 2000 : 12-13).  

Η δεύτερη προσέγγιση ,ονομάζεται πολιτική και δίνει έμφαση στη σύγκρουση που 

δημιουργείται στο χώρο της εκπαίδευσης ,καθώς το άτομο εξαναγκάζεται να καταφύγει σε 

στρατηγικές για να ανταπεξέλθει στην καινοτομία. Και στην προσέγγιση αυτή οι σχεδιαστές 

έχουν μια καλή εικόνα της σχολικής πραγματικότητας χωρίς να αντιλαμβάνονται το μέγεθος 

της σύγκρουσης που πηγάζει από την επιδίωξη των στόχων υλοποίησης της καινοτομίας. 

Τέλος στην πολιτισμική προσέγγιση ,το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλληλεπίδραση των 

ομάδων αναφοράς οι οποίες έχουν διαφορετικές αξίες (κατά το στάδιο της υιοθέτησης της 

καινοτομίας )ενώ η βαρύτητα δίνεται στην καθημερινότητα του σχολείου (House 1979:146-

148). 

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας η έμφαση δίνεται στην αποσαφήνιση των 

παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα 

χαρακτηριστικά της καινοτομίας ,η παρουσία επιρροών ,η υλοποίηση του αρχικού 

σχεδιασμού ,η διεκπεραίωση ,ο έλεγχος της προόδου και η επίλυση των προβλημάτων. 

Κάποιοι ερευνητές προσθέτουν ανάμεσα στην εφαρμογή και τη θεσμοθέτηση της 

καινοτομίας μια φάση ,τη συνέχιση της ισχύος της καινοτομίας. Η προσθήκη αυτή δεν 
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αλλάζει ουσιαστικά τη διαδικαστική πορεία απλώς απομονώνει μια λειτουργία της 

θεσμοθέτησης και την ανάγει σε ξεχωριστή φάση. 

Συνοψίζοντας ,λοιπόν θα λέγαμε ότι η πορεία για αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος 

ή του σχολείου μέχρι την τελική εφαρμογή και θεσμοθέτηση της καινοτομίας παρουσιάζεται 

ως εξής: 

1. διαπίστωση ανάγκης για αλλαγή , 

2. σύλληψη θεωρίας της καινοτομίας , 

3. σχεδιασμός των χαρακτηριστικών της καινοτομίας , 

4. καθορισμός ρόλων των συμμετεχόντων , 

5. επιλογή σχολείου , 

6. καθορισμός και ανάπτυξη του ρόλου του διευθυντή , 

7. πρώιμη εφαρμογή , 

8. ψυχολογική και τεχνολογική υποστήριξη εκπαιδευτικών ,αξιολόγηση , 

9. σχέδιο για συνέχιση και εξάπλωση της καινοτομίας και 

10. τελική εφαρμογή με συνεχή αξιολόγηση (Fullan 1986:79-80). 

Οπωσδήποτε δεν πρόκειται για μια γραμμική σχέση και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφόρων φάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.4  Διά βίου παιδεία ,διαδικτυακή μάθηση και η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών  

 

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας της γνώσης ,είναι αναγκασμένοι να μαθαίνουν συνεχώς. Έτσι λοιπόν 

,παρουσιάζεται μια σύγχρονη παγκόσμια τάση για «διά βίου παιδεία». Η εξάπλωση της 

διαδικτυακής μάθησης και η λειτουργία ανοιχτών πανεπιστημίων έρχονται να 

συμπληρώσουν ένα κενό στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για συνεχή μάθηση. Τα 

ανοιχτά πανεπιστήμια και η εξ αποστάσεως μάθηση δίνουν υλική υπόσταση στα 

δημοκρατικά ιδεώδη μιας παιδείας η οποία είναι αναγκαίο να είναι προσιτή σε όλους και να 

προωθεί την εισαγωγή καινοτομιών στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω σύγχρονες τάσεις στην παιδεία όπως επίσης 

και τη σημασία των συνθηκών κάτω από τις οποίες η τεχνολογία και κατ ΄ επέκταση οι 

διάφορες καινοτομίες που πηγάζουν από αυτή μπορούν να εισαχθούν στα σχολεία ,η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τυγχάνει μεγάλης σημασίας. Παράλληλα ,με το να 

εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί σε μια συνεχή διαδικασία διά βίου παιδείας ,θα μπορούν κι 

αυτοί με τη σειρά τους να περάσουν το μήνυμα και την αναγκαιότητα για διά βίου μάθηση 

στους μαθητές τους. 

Ο Wenglinsky (2000) στη μελέτη του How teaching matters: Bringing the classroom 

back into discussions of teacher quality ανέλυσε αποτελέσματα πολλών ερευνών από το 

National Assessment of Education Progress στις ΗΠΑ και βρήκε ότι οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις στην τάξη και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζουν 

περισσότερο την επιτυχία των μαθητών σε σύγκριση με παράγοντες όπως ο αριθμός μαθητών 

σε μια τάξη και η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα ,έρευνες που 

ασχολήθηκαν με τη βελτίωση των σχολείων έδειξαν ότι η συνεχής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας που 

προσφέρεται στις τάξεις και τα σχολεία (Day ,1999 ,Hopkins ,2001). 

Ένας από τους λόγους που πολλοί εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούν επιμορφωτικά 

μαθήματα είναι η έλλειψη χρόνου και η δυσκολία στο να παρευρεθούν στους διδακτικούς 

χώρους όπου προσφέρονται τα μαθήματα. Η εξ αποστάσεως μάθηση έχει αποδειχτεί για 

δεκάδες χρόνια τώρα ως ένας επιτυχής τρόπος παιδείας (McIsaac & Gunawardena ,1996). 

Επιπρόσθετα ,πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η επιμόρφωση και διδασκαλία μέσω 

διαδικτύου είναι εξίσου αποτελεσματικές όσο και η παραδοσιακή κατά πρόσωπο 

επιμόρφωση (Clark ,2000 ,Paloff & Pratt ,2001 ,Salmon ,2000). Σήμερα με τη χρήση του 

διαδικτύου επιμορφώνονται επιτυχώς χιλιάδες επαγγελματίες (Clark ,2000). Η χρήση του 

διαδικτύου στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών παρέχει ευκαιρίες μάθησης ανεξαρτήτως τόπου 

και χρόνου. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί καίρια ανάγκη του κάθε εκπαιδευτικού 

συστήματος. Στις ΗΠΑ οι εκπαιδευτικοί ,για να μπορούν να διατηρούν τη διδασκαλική τους 



26 
 

άδεια ,κάθε πέντε χρόνια κατά μέσο όρο πρέπει να συμπληρώνουν αριθμό επιμορφωτικών 

μαθημάτων (αυτό αλλάζει ανάλογα με τους νόμους κάθε πολιτείας). Για να εξυπηρετηθούν 

οι ανάγκες των χιλιάδων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν πλήρη απασχόληση σε σχολεία 

,γίνεται συστηματική χρήση δικτυακών τεχνολογιών για να μπορούν να επιμορφώνονται εξ 

αποστάσεως. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επιμορφώσει πέραν 

των 100.000 εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου (Leach et al., 2004). 

Το υπόμνημα του Συμβουλίου της Ευρώπης της Λισαβόνας του 2000 σχετικά με τη διά 

βίου παιδεία (lifelong learning) προτείνει την εισαγωγή καινοτομιών όσον αφορά τη 

διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και την εξ αποστάσεως μάθηση για να έλθει η εκπαίδευση 

πιο κοντά στο σπίτι. Η χρήση δικτυακών τεχνολογιών για τη διά βίου παιδεία είναι 

παγκόσμιο φαινόμενο. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους ενός σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι «να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε». Αλλά για να γίνει αυτό 

,πρέπει να δοθεί έμπρακτη έμφαση στη διά βίου παιδεία και στην παροχή ευκαιριών 

επιμόρφωσης είτε πιστοποιημένης είτε απλώς για προσωπική ενημέρωση χωρίς κανένα 

συγκεκριμένο επαγγελματικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα ,η σωστή χρήση του διαδικτύου 

και η διαδικτυακή μάθηση μπορούν να συμβάλουν στα παρακάτω: 

1. Βελτίωση των διαδικασιών επιμόρφωσης. 

2. Βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση της πληροφορίας στην 

εκπαίδευση. 

3. Βελτίωση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία και την 

καινοτομία. 

4. Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και παιδείας που προσφέρεται στους 

μαθητές. 

5. Βελτίωση του γενικού επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

6. Δημιουργία πρότυπων μοντέλων επιμόρφωσης τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν 

,με ορισμένες προσαρμογές και σε άλλους τομείς της κοινωνίας (π.χ. βιομηχανία). 

Δύο από τα πιο διαδεδομένα είδη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου 

είναι: η χρήση του διαδικτύου για υποστήριξη παραδοσιακών μεθόδων επιμόρφωσης και 

η χρήση του διαδικτύου για παράδοση συνολικού προγράμματος επιμόρφωσης. Στις 

ΗΠΑ και στην Ευρώπη υπάρχει μια πληθώρα από προγράμματα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου τα οποία αναπτύσσονται από μη-κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς ,κερδοσκοπικές εταιρείες ,υπουργεία παιδείας και ιδιωτικά κέντρα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που επιχορηγούνται από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. 

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακής κατά πρόσωπο και μέσω του 

διαδικτύου διδασκαλίας (Clark ,2000). 

Μια από τις επικρατέστερες μορφές επιμόρφωσης μέσω του διαδικτύου είναι η 

δημιουργία «εικονικών κοινοτήτων» (online communities). Η παρούσα έμφαση στην 

κοινοτική διάσταση της μάθησης όπως και στην κοινοτική απόκτηση της γνώσης είναι 

σχετικά πρόσφατη ιδέα. Οι κοινότητες μάθησης τονίζουν ότι η γνώση δεν βρίσκεται 

αποκλειστικά μέσα σε κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά στο σύνολο. Μέσα στην κοινότητα 
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μάθησης (εικονικής είτε πραγματικής) τα άτομα προβληματίζονται ,αναστοχάζονται και 

σχηματίζουν ερμηνείες για γεγονότα και καταστάσεις. Οι κοινότητες μάθησης ως 

παιδαγωγικό μοντέλο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τις σύγχρονες 

ανάγκες που δημιουργούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μέσα στον οποίο τα 

άτομα στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε συλλογική γνώση την οποία κανένα 

άτομο από μόνο του δεν κατέχει (Collins ,1998). 

Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα επιμόρφωσης μέσω του διαδικτύου στις ΗΠΑ είναι 

και το STAR –Online (http://www.star-online.org). Το STAR-Online (Supporting 

Teachers with Anywhere/Anytime Resources) είναι μια εικονική κοινότητα η οποία 

ξεκίνησε το 2000 με επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ. Σκοπός του 

STAR-Online είναι η επιμόρφωση δασκάλων με τη βοήθεια δικτυακών τεχνολογιών. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές και βοηθήματα για βελτίωση της 

διδασκαλίας. 

Ακόμα ένα γνωστό πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω του 

διαδικτύου το Tapped-In. Το Tapped-In (http://www.tappedin.org) είναι μια θυρίδα στο 

διαδίκτυο που προσφέρει διασυνδέσεις σε «εικονικές αίθουσες διδασκαλίας» 

σχεδιασμένες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ανταλλαγή ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη θυρίδα αυτή για να παρακολουθήσουν  μαθήματα σε 

τομείς που τους ενδιαφέρουν ,να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς για τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων ,να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για εκπαιδευτικά 

θέματα που τους ενδιαφέρουν και να πειραματιστούν με καινούργιες ιδέες σε ένα φιλικό 

περιβάλλον που προωθεί την καινοτομία ,τον πειραματισμό και την συνεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.star-online.org/
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Κεφάλαιο 3: 

3.1 Καινοτομία: μαθητές ,γονείς και τοπική κοινωνία  

 

Είναι καλό όταν σχεδιάζεται μια καινοτομία που θα εφαρμοστεί από μαθητές να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και το επίπεδο τους ,γιατί τα παιδιά είναι  εν τέλει αυτά που 

θα την υλοποιήσουν (Fullan 1988 :207-8). Όταν όμως η καινοτομία είναι έξω από τις 

δυνατότητες των παιδιών ή δεν προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους ,τότε 

η αποτυχία είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη (Riley 2000 :34 ,37 ). 

Στα σχολεία ,τα οποία έχουν να επιδείξουν αυξημένο αριθμό επιτυχημένων 

καινοτόμων δράσεων ,έχει παρατηρηθεί καλή συνεργασία με τους γονείς. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι οι γονείς επεμβαίνουν και καθορίζουν την εφαρμογή της ,αλλά η συνεργασία συνίσταται 

στη διαρκή επαφή και ενημέρωση των γονέων από το σχολείο ,έτσι ώστε αυτοί να καταστούν 

πρόθυμοι να ενισχύσουν τα νέα προγράμματα που εφαρμόζονται. Οι γονείς αποθαρρύνοντας 

τα παιδιά τους στο να συμμετέχουν στην καινοτομία και ερχόμενοι σε προστριβές με τους 

εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή ,δυσχεραίνουν ή ακόμη και ακυρώνουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης της (Fullan 1988: 207-8). Για το λόγο αυτό το σχολείο πρέπει να είναι 

ανοιχτό στη συμμετοχή των γονέων ,δεδομένου ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών 

είναι ευεργετική για την πρόοδο των μαθητών. 

Η καινοτομία στο σχολείο δεν είναι μόνο εκτέλεση ενός σχεδίου ξεκομμένου από τον 

περίγυρο του ,αλλά μια διαδικασία βαθιά συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία στην οποία 

εντάσσεται η σχολική μονάδα (Miles 1998:54). Για κάθε καινοτομία ο ρόλος των τοπικών 

φορέων και των ομάδων αναφοράς έχει βαρύνουσα σημασία , 

 στην κάλυψη οικονομικών ή υλικοτεχνικών αναγκών 

 στη χάραξη νέων στρατηγικών με έμφαση στην ενεργητική μάθηση , 

 στην ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των μαθητών , 

 στην αλλαγή του περιεχομένου της σχολικής γνώσης 

 στη μεταβολή του τρόπου οργάνωσης του σχολείου (www.pi-

schools.gr/programs/seppe/zpoioi.htm). 

 

Άρα λοιπόν η δεκτικότητα του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου αλλά και η 

συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με το σχολείο είναι ευνοϊκοί παράγοντες για την 

επιτυχή εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση (Καβούρη 1999:91). 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/programs/seppe/zpoioi.htm
http://www.pi-schools.gr/programs/seppe/zpoioi.htm
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3.2 Η αξιολόγηση του θεωρητικού υπόβαθρου 

 

Τα τελευταία χρόνια επισημαίνεται στο χώρο της εκπαίδευσης η προώθηση αλλαγών 

και καινοτομιών. Σε αντίστοιχες προσπάθειες ,που έγιναν στα προηγούμενα χρόνια 

,διαπιστώθηκε αδυναμία να εφαρμοστούν οι καινοτομίες αυτές με αποτελεσματικό 

τρόπο. Η βασική αδυναμία που επισημάνθηκε και που ευθύνεται για την ατυχή τους 

έκβαση ,υπήρξε η έλλειψη μεθοδικότητας στην αξιολόγηση των προγραμμάτων. 

Επομένως ,είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι όποιες επιχειρούμενες καινοτομίες ,καθότι 

μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ληφθούν τα μέτρα που πρόκειται να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των καινοτομιών (Schoenfeld ,1992 

,σ.334 – 368). 

 

Για να αξιολογηθεί ορθά μια καινοτομία είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί πρωτίστως το 

θεωρητικό της υπόβαθρο. Πρώτο στάδιο για την αξιολόγηση της καινοτομίας είναι να 

οριστεί ακριβώς το θεωρητικό της υπόβαθρο. Προσδιορίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο 

ο ερευνητής οφείλει να συλλέξει τα κατάλληλα δεδομένα ,ώστε να είναι σε θέση να 

οδηγηθεί στην αξιολόγηση της καινοτομίας (Worthen ,Sanders & Fitzpatrick ,1997 

σ.121). Και ακόμα για να εξεταστεί το θεωρητικό υπόβαθρο μιας καινοτομίας ,θα πρέπει 

να προσδιοριστούν οι στόχοι ,οι σκοποί και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της και να 

καθοριστούν οι μεταβλητές που ορίζουν την καινοτομία. 
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3.3 Η αξιολόγηση της στάσης των εμπλεκομένων φορέων 

Κατά την εφαρμογή προηγούμενων καινοτομιών δεν έλαβαν υπόψη τους ρόλους ,τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα δεν δόθηκε έμφαση 

στις πεποιθήσεις ,στους στόχους ,στις προθέσεις και στις επιδιώξεις των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών (Edwards ,2000 ,σ.777 – 781). Αντίθετα είχε υπερτονιστεί η σημασία 

του σχεδιασμού της καινοτομίας και της διαμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες έρευνες και ειδικά όσες διεξήχθησαν τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες ,φάνηκε ότι ο ρόλος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών για την 

επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα μπορούσαμε να 

πούμε καθοριστικός. 

Διερευνώντας ειδικότερα τη στάση των εκπαιδευτικών παρατηρείται ποικιλία στον 

τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στην εισαγωγή μιας καινοτομίας. Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση τους συνήθως είναι το προσωπικό τους ενδιαφέρον για το θέμα ,τα 

οφέλη από την εμπλοκή τους στην εισαγωγή της καινοτομίας και την προσωπική τους 

άποψη γι’αυτήν. Επίσης έχει μεγάλη σημασία η παιδαγωγική τους κατάρτιση και η 

διδακτική τους εμπειρία ,καθώς φαίνεται ότι οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη 

παιδαγωγική κατάρτιση ,είναι περισσότερο ανοιχτοί στις προκλήσεις του χώρου και 

προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές (Levenberg & Sfard ,1996 ,σ.249 – 256). 

Ακόμα όσο περισσότερο ενδιαφέρον δείχνουν να χρησιμοποιήσουν νέες διδακτικές 

μεθόδους και να διδάξουν νέα γνωστικά αντικείμενα ,και όση περισσότερη 

αυτοπεποίθηση διαθέτουν για τη γνωστική τους επάρκεια ,τόσο περισσότερες είναι οι 

πιθανότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο μάθημά τους. Βέβαια και εκείνοι 

που υποδέχονται μια καινοτομία έχουν και οι ίδιοι διάφορους προβληματισμούς. 

Μάλιστα οι προβληματισμοί τους δεν είναι σταθεροί ,αλλά εξαρτώνται κατά πολύ από τη 

φάση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή της καινοτομίας την κάθε στιγμή. 

Επιπλέον ,είναι σημαντικό να γίνει αποδεκτή μια καινοτομία και από τους μαθητές. Η 

εισαγωγή μιας καινοτομίας δε συνεπάγεται πάντα την αλλαγή της στάσης των μαθητών 

,καθώς κάποιες φορές ενδέχεται να μη γίνει αντιληπτή και κάποιες άλλες να μην 

αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα. Υπάρχει όμως και η περίπτωση οι μαθητές να 

αντιλαμβάνονται την καινοτομία και να ανταποκρίνονται θετικά σε αυτήν. Με αυτό τον 

τρόπο συμβάλλουν και οι ίδιοι στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας επιτυχούς έκβασης 

της καινοτόμου προσπάθειας και μάλιστα σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επομένως οι 

δάσκαλοι πρέπει να φροντίζουν ,ώστε οι μαθητές να διάκεινται θετικά στην αλλαγή. Το 

πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια είναι να διερευνήσουν το βαθμό ενημέρωσης ,που 

έχουν οι μαθητές για την καινοτομία και την άποψή τους αυτή (Fullan ,1991 ,σ.22). 

Επομένως ,είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο ενήμεροι είναι οι δάσκαλοι και οι 

μαθητές για την εισαγωγή και την αξία της καινοτομίας και ποια είναι η θέση τους 

απέναντί της. Παράλληλα ,όμως ,πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι όποιες 

προτάσεις τους και γενικά η κριτική τους για το θεσμό και τις παραμέτρους του (τρόπος 

εισαγωγής ,εφαρμογή ,αποτελέσματα ,προβλήματα). 
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3.4 Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της καινοτομίας. 

 

Τέλος ,είναι πάρα πολύ σημαντικό η αξιολόγηση να επεκτείνεται και στο βαθμό στον 

οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ,στους οποίους απέβλεπε η εισαγωγή της καινοτομίας. 

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να επιστρατεύονται μέθοδοι αξιόπιστες και 

αντικειμενικές. Αυτό συνεπάγεται και τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης τα οποία να 

είναι ουδέτερα και να οδηγούν σε αμερόληπτα αποτελέσματα ( Κυριακίδης & 

Χαραλάμπους ,2004 ,σ.215). 

Για όποιον επιχειρεί την αξιολόγηση μίας καινοτομίας ,πρέπει να είναι καταρχάς 

αντιληπτό ότι η επιτυχής ή η αποτυχημένη εφαρμογή μιας καινοτομίας δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στην ιδέα της καινοτομίας. Η επιτυχία από την εισαγωγή μιας καινοτομίας 

οφείλεται σε πληθώρα άλλων παραγόντων ,από τους οποίους ξεχωρίζει το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο παρατηρείται ,καθώς και οι στάσεις και απόψεις των εμπλεκομένων φορέων 

,δηλαδή του σχολείου ,των δασκάλων και των μαθητών. Αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση 

να γίνεται ,είναι μια αρχική αξιολόγηση ,όπου διερευνώνται οι πιθανότητες ευόδωσης της 

καινοτομίας. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν την πρώτη αξιολόγηση ,θα 

πρέπει να συσχετίζονται με αυτά της τελικής και να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

των οριστικών αποτελεσμάτων (Kyriakides ,2002 ,σ.805 – 826). Έτσι ,υπάρχει 

μεγαλύτερο περιθώριο για διατύπωση και εφαρμογή προτάσεων που μπορούν να 

συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της καινοτομίας και να αποφεύγεται το 

ενδεχόμενο ολοκληρωτικής απόρριψης ή άκριτης αποδοχής της. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

« Διαχείριση της καινοτομίας στη σχολική μονάδα» 

 

Κεφάλαιο 4: 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο μεθοδολογικός σχεδιασμός που ακολούθησα στην 

έρευνα ,καταγράφεται ο στόχος ,τα ερευνητικά ερωτήματα ,η διαδικασία συγκρότησης και 

επίδοσης του ερωτηματολογίου ,το δείγμα και η περιγραφή του. 

4.1 Στόχος της έρευνας 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις ,η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων απαιτούν ένα σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Όπως 

υποστηρίζει ο Κυπριανός (2011) : « η εκπαίδευση καλείται να υπηρετήσει περισσότερο την 

οικονομία και να μετατραπεί σε όπλο στο διεθνή ανταγωνισμό ». Η ανάγκη λοιπόν για αλλαγή 

στην εκπαίδευση είναι επιτακτική. 

Οι αλλαγές ,που πραγματοποιήθηκαν από τη δεκαετία του ’70 στην εκπαίδευση ,δεν έχουν να 

επιδείξουν αποτελέσματα ως προς τη δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού σχολείου. Οι 

προσπάθειες που έγιναν μέσα από μεγαλεπήβολες και δαπανηρές μεταρρυθμίσεις δεν είχαν την 

επιθυμητή έκβαση. Οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν κατά τεκμήριο από μια κεντρική διοίκηση 

και επιβλήθηκαν υποχρεωτικά στις σχολικές μονάδες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 

και οι ιδιαιτερότητες τους. 

Έτσι διατηρήθηκαν ορισμένες παθογένειες της ελληνικής εκπαίδευσης ,όπως η δυσπιστία 

ανάμεσα στους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πολιτεία ,εκπαιδευτικοί ,μαθητές ,γονείς) 

,η ανεπαρκής λήψη πρωτοβουλιών και οι άγονες προστριβές (Κυπριανός 2011). 

Συνεπώς ,την τελευταία δεκαετία έμφαση δόθηκε στην καινοτομία ,καθώς φάνηκε ότι αυτή 

εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του σχολείου. Η εφαρμογή της προσφέρει την απαιτούμενη 

ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να την προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες και 

απαιτήσεις. Έτσι ευνοείται η συνεργασία με την τοπική κοινωνία ,τους γονείς και τους μαθητές 

,μιας και όλοι αυτοί λαμβάνουν μέρος στην όλη διαδικασία ως εμπλεκόμενοι φορείς. 

Με την εισαγωγή καινοτομιών από τη μια επιχειρούνται βελτιωτικές μεταβολές στους τομείς 

που το κάθε σχολείο έχει ανάγκη ,και από την άλλη διαμορφώνεται η ταυτότητα του και το 

κλίμα. Παρά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εισαγωγή καινοτομιών ,πολλές 

φορές τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής 

,η απουσία οικονομικών πόρων ,η άγνοια και η αδιαφορία των εκπαιδευτικών για θέματα που 

αφορούν τις καινοτομίες ,το αρνητικό σχολικό κλίμα ,η χαμηλή συνεργασία με την τοπική 

κοινωνία ,αλλά ακόμη και η ίδια η φύση της καινοτομίας η οποία εμφανίζεται ως ασαφής ως 
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προς τους στόχους ,αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που μπορούν να την οδηγήσουν σε 

αποτυχία. 

Κύριο ρόλο για την εξομάλυνση των προβλημάτων διαπιστώνεται πως κατέχει ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας που μπορεί να καλλιεργήσει κλίμα μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ,να διαμορφώσει την κουλτούρα των υφισταμένων του ,να τους ενεργοποιήσει ,να 

τους ενισχύσει μέσω χρηματικών πόρων και επιλύοντας προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού της Φλώρινας ,των Τρικάλων και της Αττικής σχετικά με την έννοια της 

καινοτομίας καθώς και για τη διαχείριση και εισαγωγή των καινοτομιών στη σχολική μονάδα 

στην οποία πραγματοποιούν το εκπαιδευτικό τους έργο. 

 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Ειδικότερα στη μελέτη διερευνώνται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

 Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της έννοιας «καινοτομία» 

καθώς και αν κατέχουν τις βασικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν ένα 

καινοτόμο πρόγραμμα; 

 Κατά πόσο θεωρούν ότι τους βοηθά το εκπαιδευτικό σύστημα ως προς την ενίσχυση της 

ατομικής  πρωτοβουλίας σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη; 

 Ποιος θεωρούν πως είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητής για την υλοποίηση μιας 

καινοτομίας στο σχολείο καθώς και ποιος πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την 

εφαρμογή τους ή όχι; 

 Ποια είναι η άποψή τους για το αν θα πρέπει να αξιολογείται ένα καινοτόμο πρόγραμμα 

ή όχι; 

 Ποιοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία 

αφορούν στην ένταξη καινοτομιών στο σχολείο και τι αποκόμισαν από αυτά; 

 Πόσοι εκπαιδευτικοί εντάσσουν στη διδασκαλία τους καινοτόμα προγράμματα ,με ποιο 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι ,πόσα έχουν υλοποιήσει μέχρι τώρα καθώς και αν 

στοχεύουν στη διαθεματική προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων; 

 Τι θα πρότειναν για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων 

δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

4.3 Μέσο συλλογής δεδομένων 

 
Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποίησα το ερωτηματολόγιο με βασικούς άξονες 

διερεύνησης τα παραπάνω ζητήματα και ακολούθησε ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. 

 Για τη συγκρότηση των ερωτηματολογίου πραγματοποίησα μια έρευνα καθώς ήρθα σε επαφή 

με 80 εκπαιδευτικούς από τους οποίους πήρα πλήρως δομημένη συνέντευξη ,δηλαδή οι 

ερωτήσεις ,η διατύπωση και η διάταξη τους ήταν προκαθορισμένες. Οι ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων είχαν σχέση με τη συμμετοχή τους ή όχι στα Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων 

καθώς και για την άποψή τους για το ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή και διαχείρισή τους 

στη σχολική μονάδα. 
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 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφεται το 

προφίλ των εκπαιδευτικών με έξι (6) ερωτήματα τα οποία αφορούν: 

 

1. Φύλο 

2. Ηλικία 

3. Έτη υπηρεσίας 

4. Βασικές σπουδές 

5. Μεταπτυχιακές σπουδές 

6. Επιμόρφωση στις ΤΠΕ 

 

Το δεύτερο μέρος αφορά τον γνωστικό άξονα ,δηλαδή την έννοια της καινοτομίας ,το τρίτο 

τον επιμορφωτικό άξονα ,σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το τέταρτο αφορά 

τον συμπεριφοριστικό άξονα ,δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί την 

εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα. 

 

 

4.4  Η διεξαγωγή της έρευνας 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σταδιακά από το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Δεκεμβρίου του 2016 και ολοκληρώθηκε σταδιακά στις αρχές του Μαρτίου 2017. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρειάστηκε να πραγματοποιήσω επισκέψεις στα σχολεία τα 

οποία θα συμπεριλάμβανα στην έρευνά μου στις περιοχές που ανέφερα παραπάνω (Φλώρινα 

,Καλαμπάκα ,Τρίκαλα). 

Γενικά ,στα σχολεία τα οποία πραγματοποίησα επισκέψεις επικρατούσε ένα αρκετά θετικό 

κλίμα καθώς και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Επίσης ,η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ,θα ήθελα 

να αναφέρω ,πως ήταν ικανοποιητική στη χορήγηση του ερωτηματολογίου. Στην αρχή ,δίνονταν 

διευκρινίσεις στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για : 

α ) την επιλογή του θεματικού αντικειμένου της έρευνας ,το στόχο στον οποίο απέβλεπε 

καθώς και την αξία που είχε η συμβολή τους. 

β ) τη διασφάλιση της τήρησης της ανωνυμίας. 

 Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε τόσο στο χώρο του σχολείου σε χρόνο διαθέσιμο από τους 

εκπαιδευτικούς ,όσο κα σε διαφορετικούς χώρους των εκπαιδευτικών στο σχολείο εκτός ωρών 

εργασίας. 

 

4.5  Δείγμα της έρευνας 

Ως πληθυσμός της έρευνας ορίσθηκε το σύνολο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

δημοτικής εκπαίδευσης στο νομό Τρικάλων ,Αττικής και Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 

2016-2017. 
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Στο τελικό δείγμα συμπεριελήφθησαν 80 εκπαιδευτικοί από τις περιοχές μελέτης. Η 

επιλογή τους ,για κάθε υποπεριοχή μελέτης (αστική και ημιαστική) ,έγινε με τη μέθοδο της 

απλής τυχαίας δειγματοληψίας ,με βάση την οποία κάθε μονάδα του πληθυσμού έχει 

ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο δείγμα ( Deming ,1960). Οι πιθανότητες 

αυτές είναι 1/n ,όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων του πληθυσμού (εφόσον το 

δείγμα επιλέγεται από έναν πεπερασμένο πληθυσμό του οποίου το n είναι γνωστό). Η 

επιλογή των υποκειμένων της έρευνας στην προκείμενη περίπτωση έγινε τυχαία. 

 

4.6  Περιγραφή του δείγματος 

 

Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου και οι απαντήσεις που έλαβα από 80 συναδέλφους 

μου έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 

 

  ΑΝΤΡΑΣ 33 

ΓΥΝΑΙΚΑ 47 

Γενικό άθροισμα 80 

 

Πίνακας 1  Φύλο (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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  ΑΝΤΡΑΣ 41,25% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 58,75% 

Γενικό άθροισμα 100,00% 

 

 Πίνακας 2 Φύλο (Σχετική συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

Από τους 80 εκπαιδευτικούς που απάντησαν οι 33 ,ποσοστό 41,25% ,ήταν άντρες και 

οι 47 ,ποσοστό 58,75% ,ήταν γυναίκες (πίνακας 1 & 2). 

 

    
ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

22-35 2 3 5 

25-35 1 1 2 

36-45 7 13 20 

46-55 20 24 44 

56-65 3 6 9 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 3 Ηλικία (Συχνότητα) 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Σύνολο 

Σύνολο 



37 
 

 

Γραφική παράσταση 

 

 

    
ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

22-35 2,50% 3,75% 6,25% 

25-35 1,25% 1,25% 2,50% 

36-45 8,75% 16,25% 25,00% 

46-55 25,00% 30,00% 55,00% 

56-65 3,75% 7,50% 11,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 4 Ηλικία (Σχετική συχνότητα) 
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Η ηλικία των ερωτούμενων κυμάνθηκε σε όλο το ηλικιακό φάσμα ,δηλαδή από 22 

έως 35 μέχρι και 55 ετών και άνω ,όπως μας δείχνουν τα δεδομένα του πίνακα που 

προηγείται. Βέβαια το ποσοστό 22 έως 35 είναι αρκετά χαμηλό καθώς οι περιοχές στις 

οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα έχουν χαμηλά ποσοστά πρόσληψης νεοδιόριστων και 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακας 3 &4). 

Πιο συγκεκριμένα ,οι άνδρες εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη έρευνα και έχουν 

ηλικία από 22 έως 35 ετών ήταν 2 ,ποσοστό 2,50% ,και οι γυναίκες με αυτή την ηλικία 

αντίστοιχα ήταν 3 ,ποσοστό 3,75%. Ακόμη ,από 25 έως 35 ετών συμμετείχαν ένας άντρας 

και μία γυναίκα εκπαιδευτικός αντίστοιχα με ποσοστό 1,25%. Στη συνέχεια ,οι εκπαιδευτικοί 

που ήταν από 36 έως 45 ετών ανερχόταν στους 20 εκ των οποίων οι 7 ήταν άνδρες ,με 

ποσοστό 8,75%  και 13 ήταν γυναίκες με ποσοστό 16,25%. 

Στην ηλικία των 46 έως 55 ετών ήταν οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων (44 

εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 55%) από τους οποίους οι 20 ήταν άνδρες ,με ποσοστό 25% ,και 

οι 24 ήταν γυναίκες με ποσοστό 30%. Τέλος ,στην ηλικία των 56 έως 65 ετών βρισκόταν το 

11,25%( 9 εκπαιδευτικοί) του δείγματος ,όπου οι 3 ήταν άνδρες ,με ποσοστό 3,75% και οι 6 

ήταν γυναίκες με ποσοστό 7,50%. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 ΕΩΣ 9 5 6 11 

10 ΕΩΣ 19 9 17 26 

20 ΕΩΣ 29 15 17 32 

30 ΕΩΣ 35 4 7 11 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 5 Έτη υπηρεσίας (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 ΕΩΣ 9 6,25% 7,50% 13,75% 

10 ΕΩΣ 19 11,25% 21,25% 32,50% 

20 ΕΩΣ 29 18,75% 21,25% 40,00% 

30 ΕΩΣ 35 5,00% 8,75% 13,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 6 Έτη υπηρεσίας (Σχετική συχνότητα)  

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις ,από το δείγμα ,το 

ποσοστό των ενεργών εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν από 1 έως 9 χρόνια υπηρεσίας στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,είναι το 13,75%. Από αυτούς οι 5 είναι άντρες ,με ποσοστό 
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6,25% ,και 6 είναι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50%. Από 10 έως 19 χρόνια 

υπηρεσίας έχει το 32,50% του δείγματος ,δηλαδή 26 εκπαιδευτικοί από του οποίους οι 9 

είναι άνδρες (ποσοστό 11,25%) και οι 17 είναι γυναίκες με ποσοστό 21,25%.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα είχε από 20 έως 29 

έτη υπηρεσίας και συγκεκριμένα το 40%  του δείγματος (δηλαδή 32 εκπαιδευτικοί). Από 

αυτούς οι 15 είναι άνδρες ,με ποσοστό 18,75% και οι 17 είναι γυναίκες με ποσοστό 21,25%. 

Τέλος ,οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν από 30 έως 35 χρόνια υπηρεσίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης είναι το 13,75% ,δηλαδή 11 εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα 4 άνδρες με 

ποσοστό 5% και 7 γυναίκες με ποσοστό 8,75%. 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 2 4 6 

Π.Τ.Δ.Ε 5 14 19 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 26 16 42 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΞ. 
 

13 13 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 7 Βασικές σπουδές  (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 2,50% 5,00% 7,50% 

Π.Τ.Δ.Ε 6,25% 17,50% 23,75% 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 32,50% 20,00% 52,50% 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΞ. 0,00% 16,25% 16,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 8 Βασικές σπουδές (Σχετική συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση (Βασικές σπουδές – Ηλικία) 
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Σχετική συχνότητα 

Παρακάτω θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσα από 

την οποία θα  παρουσιάζονται οι βασικές σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Αρχικά ,το ποσοστό των εκπαιδευτικών που διαθέτει  

εξομοίωση πτυχίου είναι το 7,50%( 6 εκπαιδευτικοί) ,από τους οποίους οι 2 είναι άνδρες (με 

ποσοστό 2,50% )και οι 4 γυναίκες εκπαιδευτικοί (με ποσοστό 5%) ,με την ηλικία των 

συμμετεχόντων να κυμαίνεται από 36-45 ετών( 1 εκπαιδευτικός) και 46-55 ετών στους 

υπόλοιπους 5 εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια ,οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει 

από Π.Τ.Δ.Ε (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης) ανέρχονται στο ποσοστό 

21,25%(17 εκπαιδευτικοί), με τις γυναίκες να επικρατούν, εκ νέου από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς ,αφού  οι 4 είναι άνδρες (με ποσοστό 5%) και 13 οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

,που έχουν αποφοιτήσει από Π.Τ.Δ.Ε., με ποσοστό 16,25%. Σε αυτό το σημείο η ηλικία των 

περισσότερων εκπαιδευτικών κυμάνθηκε από 36-45 ετών. 

Επιπλέον ,το ποσοστό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν 

αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδημίες και παράλληλα έχουν πραγματοποιήσει 

εξομοίωση ανέρχεται στο 16,25% και αποτελεί γυναικεία υπόθεση ,δηλαδή 13 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ,όπως παρουσιάζεται στους πίνακες καθώς και στις γραφικές παραστάσεις. 

Ακόμη ,η ηλικία των περισσοτέρων εκπαιδευτικών κυμάνθηκε από 46-55 ετών. 

Τέλος ,το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ,όπως θα δούμε ,έχει αποφοιτήσει 

,αποκλειστικά, από Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Πιο συγκεκριμένα ,το 50% του δείγματος 

,δηλαδή οι μισοί εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος(40) ,με 26 από αυτούς να είναι 

άνδρες(ποσοστό 32,50%) και 14 γυναίκες με ποσοστό 17,50%. Επίσης ,και σε αυτό το 

σημείο ,οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως βρίσκονται σε ηλικία 46-55 ετών. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 20 24 44 

ΌΧΙ 13 23 36 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 9 Μεταπτυχιακό (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 25,00% 30,00% 55,00% 

ΌΧΙ 16,25% 28,75% 45,00% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 10 Μεταπτυχιακό (Σχετική συχνότητα) 
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Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ,στην ερώτηση εάν κατέχουν 

μεταπτυχιακούς τίτλους και σπουδές , απάντησε θετικά και συγκεκριμένα το 55% του 

δείγματος ,δηλαδή 44 από τους 80 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς οι 20 είναι άνδρες με 

ποσοστό 25% και οι 24 γυναίκες με ποσοστό 30%. 

Αρνητικά απάντησε το 45%(36 εκπαιδευτικοί) του δείγματος ,οι οποίοι δεν έχουν 

πραγματοποιήσει και δεν κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους. Από αυτούς τους 36 

εκπαιδευτικούς οι 13 ήταν άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 16,25% και 23 γυναίκες με 

28,75%. 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 28 37 65 

ΌΧΙ 5 10 15 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 11 ΤΠΕ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 35,00% 46,25% 81,25% 

ΌΧΙ 6,25% 12,50% 18,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 12 ΤΠΕ (Σχετική συχνότητα) 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι 65 από τους 80 εκπαιδευτικούς δήλωσε πως 

έχει επιμόρφωση στις ΤΠΕ και συγκεκριμένα το ποσοστό 81,25% του δείγματος ,όπου οι 28 

είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 35% και οι 37 είναι γυναίκες με ποσοστό 46,25%. 
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Το ποσοστό 18,75%(15 εκπαιδευτικοί) του δείγματος απάντησε αρνητικά σε αυτή 

την ερώτηση διότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις ΤΠΕ και επομένως 

δεν έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε αυτό το θέμα. Από αυτό το 

αποτέλεσμα που προέκυψε οι 5 από αυτούς είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 6,25% 

και 10 είναι οι γυναίκες με ποσοστό 12,50%. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 
 

1 1 

2 5 6 11 

3 12 8 20 

4 12 27 39 

5 4 5 9 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 13 Γ1 (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 

 

 

1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 0,00% 1,25% 1,25% 

2 6,25% 7,50% 13,75% 

3 15,00% 10,00% 25,00% 

4 15,00% 33,75% 48,75% 

5 5,00% 6,25% 11,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 14 Γ1 (Σχετική συχνότητα) 

 

Η Γ1 ερώτηση είναι η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου και αφορά τον γνωστικό 

άξονα (για το λόγο αυτό την ονόμασα Γ1 και τις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτού του άξονα 

αντίστοιχα Γ2 ,Γ3 ,Γ4 ,Γ5 ,Γ6 ,Γ7). 

Η ερώτηση αναφέρει το εξής:  

Γ1) Γνωρίζετε τι είναι οι εκπαιδευτικές καινοτομίες; 

Αρχικά ,το ποσοστό που απάντησε πως δεν γνωρίζει καθόλου την έννοια και τη 

σημασία των εκπαιδευτικών καινοτομιών είναι μόλις το 1,25% του δείγματος ,δηλαδή μόνο 

μία γυναίκα εκπαιδευτικός από τους συμμετέχοντες ,γεγονός το οποίο φαίνεται να 

παρουσιάζει μια θετική στάση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών προς την εισαγωγή των 

καινοτομιών στα σχολεία και συγκεκριμένα στις σχολικές μονάδες. 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο απάντησε πως γνωρίζει λίγο ή ελάχιστα την 

έννοια και συμβολή των εκπαιδευτικών καινοτομιών είναι το 13,75% ,δηλαδή 11 
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εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 5 είναι άνδρες ,με ποσοστό 6,25% ,και οι 6 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50%. 

Μέτρια γνώση των εκπαιδευτικών καινοτομιών δήλωσε πως έχει το 25% του 

δείγματος (20 εκπαιδευτικοί) από τους οποίους οι 12 είναι άνδρες με ποσοστό 15% και οι 8 

γυναίκες με ποσοστό 10%. 

Αρκετά καλή γνώση πάνω στις εκπαιδευτικές καινοτομίες δήλωσε πως έχει η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων ,δηλαδή το σημαντικό ποσοστό 48,75% του δείγματος (39 

εκπαιδευτικοί) ,από τους οποίους οι 27 είναι γυναίκες με ποσοστό 33,75% και οι 12 είναι 

άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 15%. Όπως παρατηρούμε ,και σε αυτό το σημείο ,οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερτερούν από τους άνδρες. 

Τέλος ,το 11,25% του δείγματος ,δηλαδή 9 εκπαιδευτικοί, δήλωσε πως κατέχει πολύ 

καλά το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών καινοτομιών και νιώθει αυτοπεποίθηση 

όσον αφορά την εισαγωγή και διαχείριση τους στο σχολικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στη 

σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα ,οι 4 εκπαιδευτικοί ,που δηλώνουν πως γνωρίζουν την έννοια 

και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών καινοτομιών ,είναι άνδρες με ποσοστό 5% και οι 5 

είναι γυναίκες με ποσοστό 6,25%. 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 2 2 4 

2 8 10 18 

3 11 13 24 

4 7 18 25 

5 5 4 9 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 15 Γ2 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 2,50% 2,50% 5,00% 

2 10,00% 12,50% 22,50% 

3 13,75% 16,25% 30,00% 

4 8,75% 22,50% 31,25% 

5 6,25% 5,00% 11,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 16 Γ2 (Σχετική συχνότητα) 

 

Γ2 – 2
η 

Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

Γ2) Κατέχετε τις βασικές γνώσεις για τη διεξαγωγή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας 

μέσω των νέων τεχνολογιών; 

Στην ερώτηση εάν ,οι συμμετέχοντες ,κατέχουν τις βασικές γνώσεις για τη διεξαγωγή 

μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσω των νέων τεχνολογιών μόνο το 5% του δείγματος 

,δηλαδή 4 εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν πως δεν διαθέτουν καθόλου τις βασικές γνώσεις για να 

προβούν σε αυτή την ενέργεια καθώς δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών και κατ’ επέκταση δεν είναι σε θέση να τις διεξάγουν με κάθε 

τρόπο. Από αυτό το ποσοστό που προέκυψε (5%) οι 2 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί ,με 

ποσοστό 2,50% ,και οι 2 γυναίκες ,επίσης ,με ποσοστό 2,50%. 

Στη συνέχεια ,το 22,50% του δείγματος ,το οποίο αντιπροσωπεύουν  18 εκπαιδευτικοί 

εκ των οποίων οι 8 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 10% και οι 10 είναι γυναίκες με 
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ποσοστό 12,50% ,δήλωσαν πως κατέχουν στο ελάχιστο τις βασικές γνώσεις για τη διεξαγωγή 

μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Το 30% του δείγματος (24 εκπαιδευτικοί) που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε πως 

κατέχει σε μέτριο βαθμό τις βασικές γνώσεις για να διεξάγει μια εκπαιδευτική καινοτομία 

μέσω των νέων τεχνολογιών .Από αυτό το ποσοστό οι 11 είναι άνδρες (13,75%) και οι 13 

είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 16,25%. 

   Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που καταγράφηκε ,δηλαδή το 31,25%  

,δήλωσε ότι πιστεύει πως κατέχει αρκετά τις βασικές γνώσεις έτσι ώστε να διεξάγει μια 

εκπαιδευτική καινοτομία με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το ποσοστό 

αντιστοιχούν 25 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 7 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

8,75% και οι 18 είναι γυναίκες με ποσοστό 22,50% του δείγματος. 

 Τέλος ,οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι θεωρούν πως κατέχουν πολύ καλά και σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές γνώσεις για να διεξάγουν μια εκπαιδευτική καινοτομία 

μέσω των νέων τεχνολογιών ,αγγίζουν το 11,25% του δείγματος ,δηλαδή 9 εκπαιδευτικοί 

,από τους οποίους οι 5 είναι άνδρες με ποσοστό 6,25% και οι 4 γυναίκες με ποσοστό 5% . 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 4 9 13 

2 13 13 26 

3 7 15 22 

4 9 9 18 

5 
 

1 1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 17 Γ3 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5,00% 11,25% 16,25% 

2 16,25% 16,25% 32,50% 

3 8,75% 18,75% 27,50% 

4 11,25% 11,25% 22,50% 

5 0,00% 1,25% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 18 Γ3 (Σχετική συχνότητα) 

 

Γ3-3
η
 Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

Γ3) Θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει στην ενίσχυση της ατομικής 

πρωτοβουλίας σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη;  

 Το 16,25% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα και συγκεκριμένα 13 

εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν πως πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει καθόλου 

και δεν προσφέρει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να ενισχύσει την ατομική τους 

πρωτοβουλία σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη και στο 

εκπαιδευτικό τους έργο γενικότερα. Το ποσοστό αυτό των εκπαιδευτικών θεωρεί πως δεν 

εφαρμόζει εκπαιδευτικές καινοτομίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής  πράξης λόγω της 

αδιαφορίας και της μη μέριμνας του εκπαιδευτικού συστήματος πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή 

την άποψη υποστηρίζουν 9 γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 11,25% και 4 άνδρες με 

ποσοστό 5%. 

 Στη συνέχεια ,η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν το δείγμα της 

έρευνας ,δηλαδή το 32,50% (26 εκπαιδευτικοί) τόνισαν πως θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό 
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σύστημα βοηθάει στον ελάχιστο βαθμό, πολύ λίγο ,στην ενίσχυση της ατομικής 

πρωτοβουλίας σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη που επιτελούν 

καθημερινά όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα ,13 άνδρες εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό 16,25% και 13 γυναίκες ,αντίστοιχα ,με ποσοστό 16,25% υποστηρίζουν αυτή την 

άποψη. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποστήριξαν πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

βοηθάει σε μέτριο βαθμό την ενίσχυση της ατομικής πρωτοβουλίας ,σχετικά με την 

εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών στη διδακτική πράξη ήταν το 27,50% το οποίο 

αντιστοιχεί σε 22 εκπαιδευτικούς ,δηλαδή 7 άνδρες με ποσοστό 8,75% και 15 γυναίκες ,με 

ποσοστό 18,75%. 

 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο υποστήριξε πως το εκπαιδευτικό σύστημα 

,στη σημερινή εποχή και με τις σημερινές συνθήκες ,υποστηρίζει και βοηθάει αρκετά και σε 

ικανοποιητικό βαθμό στην ενίσχυση της ατομικής πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη είναι το  22,50% ,δηλαδή 18 

εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 9 είναι άνδρες ,με ποσοστό 11,25% και οι 9 γυναίκες 

,αντίστοιχα ,με ποσοστό 11,25% του δείγματος. 

 Τέλος ,μόνο 1 γυναίκα εκπαιδευτικός ,η οποία συμμετείχε στο δείγμα της έρευνας, 

θεωρεί πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει πολύ και πως προσφέρει αρκετά 

κίνητρα τα οποία βοηθούν και προωθούν την ενίσχυση της ατομικής πρωτοβουλίας σχετικά 

με την εισαγωγή καινοτομιών στη διδακτική πράξη ,με ποσοστό ,μόλις ,1,25% του 

δείγματος. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

Α 21 21 42 

Α  1 
 

1 

Α ΚΑΙ Β 1 
 

1 

Β 5 12 17 

Β  
 

1 1 

Γ 4 9 13 

Δ 1 4 5 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

 Πίνακας 19 Γ4 (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

Α 26,25% 26,25% 52,50% 

Α  1,25% 0,00% 1,25% 

Α ΚΑΙ Β 1,25% 0,00% 1,25% 

Β 6,25% 15,00% 21,25% 

Β  0,00% 1,25% 1,25% 

Γ 5,00% 11,25% 16,25% 

Δ 1,25% 5,00% 6,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 20 Γ4 (Σχετική συχνότητα)  
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Γ4 -4
η
 Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

Γ4) Ποιος πιστεύετε είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητής στην υλοποίηση μιας 

καινοτομίας; 

 

Το 52,50% (42 εκπαιδευτικοί) του δείγματος πιστεύει πως ο καλύτερος 

διαμεσολαβητής για την υλοποίηση και εισαγωγή ,στη σχολική μονάδα ,μιας καινοτομίας 

είναι ο διευθυντής του σχολείου .Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει την άποψη πως ο 

διευθυντής ή η σχολική ηγεσία είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

καινοτομιών καθώς και για τη διαχείρισή τους. Πιο συγκεκριμένα ,την άποψη αυτή 

υποστηρίζουν 21 άνδρες και 21 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 26,25% αντίστοιχα. 

 

Στη συνέχεια ,το 1,25% του δείγματος δήλωσε πως ο καλύτερος διαμεσολαβητής 

στην υλοποίηση μιας καινοτομίας στη σχολική μονάδα είναι ο σχολικός διευθυντής σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων ,δηλαδή 1 άνδρας εκπαιδευτικός , 

καθώς και το 21,25% του δείγματος ,δηλαδή 17 εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν ότι θεωρούν πως ο 

υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητής στην υλοποίηση 

μιας καινοτομίας .Από αυτούς οι 5 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 6,25% και οι 12 

είναι γυναίκες με ποσοστό 15%. 

 

Έπειτα ,το 16,25% του δείγματος ,δηλαδή 13 εκπαιδευτικοί ,έχουν την άποψη πως ο 

σχολικός σύμβουλος αποτελεί τον καλύτερο διαμεσολαβητή για την υλοποίηση μιας 

καινοτομίας στη σχολική μονάδα ,με 4 άνδρες εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν αυτή την 

άποψη (5%) και 9 γυναίκες με ποσοστό 11,25%. 

 

 

Τέλος ,το 6,25% του δείγματος που αποτελείται από 5 εκπαιδευτικούς υποστηρίζει 

την άποψη πως ο καλύτερος διαμεσολαβητής για την υλοποίηση μιας καινοτομίας στη 

σχολική μονάδα είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός της τάξης διότι μόνο εκείνος μπορεί να 

γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του. Από αυτούς οι 4 είναι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 5% και ο 1 είναι άνδρας εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

Α ΚΑΙ Β 3 
 

3 

Α ΚΑΙ Δ 1 
 

1 

Α ΚΑΙ Ε 1 
 

1 

Β 
 

5 5 

Β ΚΑΙ Γ 8 8 16 

Β ΚΑΙ Ε 2 3 5 

Β ΚΑΙ Ζ 
 

1 1 

Γ 2 6 8 

Γ ΚΑΙ Δ 1 4 5 

Γ ΚΑΙ Ε 6 3 9 

Γ ΚΑΙΖ 
 

1 1 

Ε 2 6 8 

Ε ΚΑΙ Ζ 2 1 3 

Ζ 5 9 14 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 21 Γ5 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

Α ΚΑΙ Β 3,75% 0,00% 3,75% 

Α ΚΑΙ Δ 1,25% 0,00% 1,25% 

Α ΚΑΙ Ε 1,25% 0,00% 1,25% 

Β 0,00% 6,25% 6,25% 

Β ΚΑΙ Γ 10,00% 10,00% 20,00% 

Β ΚΑΙ Ε 2,50% 3,75% 6,25% 

Β ΚΑΙ Ζ 0,00% 1,25% 1,25% 

Γ 2,50% 7,50% 10,00% 

Γ ΚΑΙ Δ 1,25% 5,00% 6,25% 

Γ ΚΑΙ Ε 7,50% 3,75% 11,25% 

Γ ΚΑΙΖ 0,00% 1,25% 1,25% 

Ε 2,50% 7,50% 10,00% 

Ε ΚΑΙ Ζ 2,50% 1,25% 3,75% 

Ζ 6,25% 11,25% 17,50% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 22  Γ5 (Σχετική συχνότητα) 

 

 

Γ5- 5
η
 Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

 

Γ5) Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να λαμβάνει απόφαση για την εφαρμογή μιας καινοτομίας 

στο σχολείο σας; 
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα όταν κλήθηκαν να απαντήσουν στο 

ερώτημα « ποιος νομίζουν ότι θα πρέπει να λαμβάνει απόφαση για την εφαρμογή μιας 

καινοτομίας στο σχολείο τους »,το 3,75% του δείγματος απάντησε πως οι υπεύθυνοι για τη 

λήψη αποφάσεων στο σχολείο ,σχετικά με την εφαρμογή μιας καινοτομίας , είναι ο 

διευθυντής του σχολείου καθώς και ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα 

,την άποψη αυτή υποστηρίζουν ,μόλις ,3 άνδρες εκπαιδευτικοί. 

Τις αποφάσεις στο σχολείο ,για την εφαρμογή μιας καινοτομίας , θα πρέπει να τις 

λαμβάνει ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους μαθητές διότι 

εκείνοι είναι οι οποίοι δέχονται τις νέες γνώσεις και εμπειρίες καθώς και τις επιρροές που 

πηγάζουν από τις καινοτομίες που πρόκειται να εφαρμοστούν. Επομένως ,οι μαθητές ,σαφώς, 

θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής όσον αφορά εκπαιδευτικές διαδικασίες οι 

οποίες επιδρούν άμεσα σε αυτούς. Την άποψη αυτή υποστηρίζει ,δυστυχώς ,μόνο ένας 

άνδρας εκπαιδευτικός ,με ποσοστό ,μόλις,1,25% του δείγματος. 

Επίσης .μόνο ένας άνδρας εκπαιδευτικός(ποσοστό 1,25% του δείγματος) ,υποστηρίζει 

πως υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων του σχολείου πρέπει να είναι ο υπεύθυνος σχολικών 

δραστηριοτήτων και ο Σύλλογος Διδασκόντων ,όσον αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

καινοτομιών σε αυτό. 

Ο μοναδικός υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων στο σχολείο σχετικά με την 

εφαρμογή και διαχείριση των εκπαιδευτικών καινοτομιών είναι ο διευθυντής του σχολείου 

,διότι αυτός κρατά τα ηνία και θεωρείται ο «αρχηγός» όσον αφορά το τι θα εφαρμοστεί και τι 

όχι στο σχολείο το οποίο διευθύνει. Η σχολική ηγεσία είναι υπεύθυνη για τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί το σχολείο καθώς κουβαλά στην πλάτη και όλους τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν σε αυτό και συνεπώς και τους μαθητές. Η ορθή απόφαση ,λοιπόν ,για το αν θα 

εφαρμοστούν καινοτομίες (και ποιες θα είναι αυτές) αφορούν μόνο τον διευθυντή και κανείς 

άλλος δεν έχει λόγο σε αυτό. Το 6,25% του δείγματος υποστηρίζει και εκφράζει αυτή την 

άποψη ,δηλαδή 5 γυναίκες εκπαιδευτικοί. 

Το 20% του δείγματος ,δηλαδή 16 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, 

υποστηρίζουν και θεωρούν πως υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων είναι μεν ο διευθυντής 

του σχολείου αλλά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της κάθε τάξης έτσι ώστε να μπορούν 

να συνεργάζονται καθώς και να αλληλοσυμπληρώνονται. Ο διευθυντής δεν πραγματοποιεί 

και δεν συμπληρώνει αρκετές ώρες διδασκαλίας στο σχολείο που διευθύνει λόγω μεγάλου 

φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί. Έτσι ,δεν έχει τη δυνατότητα να 

γνωρίζει και να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της κάθε τάξης καθώς και 

του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της κάθε τάξης του 

Δημοτικού σχολείου θα τον βοηθήσει και θα τον ωφελήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο ,θα 

λάβει αποφάσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και θα προωθούν 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Από τους 16 εκπαιδευτικούς(20%) που υποστηρίζουν την 

άποψη αυτή οι 8 είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι άλλοι 8 άνδρες με ποσοστό 10% 

αντίστοιχα. 
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Ο Σύλλογος Διδασκόντων μαζί με τον διευθυντή του σχολείου πρέπει  να λαμβάνουν 

τις αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή μιας καινοτομίας στο σχολείο και να είναι οι 

μοναδικοί υπεύθυνοι για αυτές. Το 6,25% του δείγματος ,δηλαδή 5 εκπαιδευτικοί ,θεωρεί 

πως η λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο  

αποτελεί καθήκον του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή του σχολείου. Από αυτό το 

ποσοστό το 2,50% είναι άνδρες εκπαιδευτικοί ,δηλαδή 2 ,και το 3,75% είναι γυναίκες 

,δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί. 

Μόλις 1 γυναίκα εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% του δείγματος ,πιστεύει πως ο 

υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης ,τους μαθητές ,τον 

διευθυντή του σχολείου καθώς και τον σύλλογο διδασκόντων είναι υπεύθυνοι για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα ,δηλαδή όλοι μαζί 

πρέπει να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν για την εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών καθώς και για την καταλληλότητα της μιας ή της άλλης ,για το που ,πότε και 

πώς πρέπει να εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια της τάξης και του σχολικού πλαισίου 

γενικότερα. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ,όμως ,παρόλο που υποστηρίζει πως θα πρέπει να 

συνεργάζονται όλοι μαζί για να βρεθεί μία κοινή απόφαση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 

του διευθυντή του σχολείου ως κύριο συντονιστή της συζήτησης και ως κριτή των 

αποφάσεων που θα ληφθούν έως και την τελική εφαρμογή των καινοτομιών στο σχολείο. 

Την άποψη πως ο εκπαιδευτικός της τάξης θα πρέπει να είναι ο υπεύθυνος και να 

λαμβάνει ο ίδιος τις αποφάσεις για την εφαρμογή ή όχι εκπαιδευτικών καινοτομιών σε αυτή , 

διότι μόνο αυτός γνωρίζει τις δυνατότητες ,ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μαθητών του 

και ,σαφώς, μόνο αυτός γνωρίζει την πιο κατάλληλη μέθοδο που θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσει βοηθώντας έτσι τους   μαθητές του να βελτιώσουν τις μαθητικές τους 

δυνατότητες ,έχει το 10% του δείγματος(8 εκπαιδευτικοί). Από αυτούς οι 2 είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 2,50 % ,και οι 6 είναι γυναίκες με ποσοστό 7,50%.  

Το 6,25% (5 εκπαιδευτικοί) θεωρεί πως τις αποφάσεις για την εφαρμογή καινοτομιών 

στο σχολείο θα πρέπει να λαμβάνει ο εκπαιδευτικός της τάξης( για τους λόγους που ανέφερα 

παραπάνω) σε συνεργασία με τους μαθητές διότι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον τρόπο 

με τον οποίο θέλουν και επιθυμούν να εργάζονται προκειμένου να καταστεί το εκπαιδευτικό 

έργο πιο εύκολο και ευχάριστο και κατ’ επέκταση να διευρύνουν τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες τους. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν 4 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 5% 

,και 1 ,μόλις, άνδρας εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% του δείγματος. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης θα πρέπει να 

λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο υποστηρίζει το 

11,25% του δείγματος ,δηλαδή 9 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 6 είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50% και οι 3  είναι γυναίκες με ποσοστό 3,75% του δείγματος. 

Μόνο μία (1) γυναίκα εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% του δείγματος πιστεύει πως 

τις αποφάσεις για την εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα θα πρέπει να τις 

λαμβάνουν όλοι μαζί ,δηλαδή ο διευθυντής του σχολείου ,ο υπεύθυνος σχολικών 

δραστηριοτήτων  ,ο εκπαιδευτικός της τάξης ,οι μαθητές και ο σύλλογος διδασκόντων αλλά 
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δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό της τάξης διότι αυτός γνωρίζει τις πραγματικές 

συνθήκες της τάξης του και επομένως και τις ανάγκες της. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν πως υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων ,σχετικά 

με την εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο ,είναι αποκλειστικά ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποτελούν το 10% του δείγματος(8 εκπαιδευτικοί) με 2 από αυτούς να είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί (2,50%) και 6 γυναίκες με ποσοστό 7,50%. Επιπλέον ,το 3,75% του δείγματος 

,δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί ,θεωρούν πως για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή 

καινοτομιών στο σχολείο είναι υπεύθυνοι όλοι αλλά δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο λόγο και 

στο ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων. Από αυτούς οι 2 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό 2,50% και 1 γυναίκα εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% του δείγματος. 

Τέλος ,το 17 ,50% που αποτελείται από 14 εκπαιδευτικούς ,πιστεύει πως όλοι μαζί θα 

πρέπει να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν τις καινοτομίες στη σχολική μονάδα με το 

επιχείρημα πως με τη συνεργασία όλων επιτυγχάνεται μία πιο ορθή και ολοκληρωμένη 

απόφαση η οποία αφορά το σχολικό περιβάλλον. Από αυτούς οι 9 είναι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 11,25 % και οι 5 είναι άνδρες με ποσοστό 6,25%. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 27 38 65 

ΌΧΙ 6 9 15 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 23 Γ6 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 33,75% 47,50% 81,25% 

ΌΧΙ 7,50% 11,25% 18,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 24 Γ6 (Σχετική συχνότητα) 

 

Γ6- 6
η
 Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

Γ6) Μια καινοτομία πιστεύετε ότι χρειάζεται αξιολόγηση;     

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως μια 

καινοτομία χρειάζεται αξιολόγηση διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθούν τα θετικά 

και αρνητικά σημεία της καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από την 

εφαρμογή της αλλά και ,ταυτόχρονα , οι θετικές επιδράσεις της στο σχολικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα ,το 81,25% του δείγματος ,δηλαδή 65 από τους 80 εκπαιδευτικούς ,απάντησε 

θετικά στην ερώτηση εάν μια καινοτομία ή έπειτα από την εφαρμογή μιας καινοτομίας 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ,με 27 άνδρες εκπαιδευτικούς (ποσοστό 33,75%) 

να συμφωνούν με την ύπαρξη της αξιολόγησης των καινοτομιών και 38 γυναίκες (ποσοστό 

47,50%) ,επίσης ,να απαντούν θετικά όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

καινοτομιών. 

 

Αρνητικά απάντησαν οι υπόλοιποι 15 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

,δηλαδή το ποσοστό 18,75% του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα ,6 από αυτούς είναι άνδρες 
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εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50% και 9 γυναίκες με ποσοστό 11,25%. Το ποσοστό αυτό του 

δείγματος θεωρεί πως μία καινοτομία δεν χρειάζεται απαραίτητα αξιολόγηση. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 26 39 65 

2 2 7 9 

3 4 1 5 

4 1 
 

1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 25  Γ7.Α (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 32,50% 48,75% 81,25% 

2 2,50% 8,75% 11,25% 

3 5,00% 1,25% 6,25% 

4 1,25% 0,00% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 
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Πίνακας 26 Γ7.Α (Σχετική συχνότητα) 

 

 

Γ7- 7
η
 Ερώτηση (Γνωστικός Άξονας) 

Γ7) Η παραπάνω ερώτηση διαθέτει 12 προτάσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες θα 

κληθούν να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με αυτές. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δήλωσε πως δεν συμφωνεί με την 

άποψη πως η καινοτομία είναι χάσιμο χρόνου και πως τα παιδιά μένουν πίσω στα μαθήματα 

τους ,δηλαδή οι 65 από τους 80 εκπαιδευτικούς (81,25% του δείγματος)διαφωνούν κάθετα. 

Συγκεκριμένα ,αντίθετοι με αυτή την άποψη είναι 26 άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

32,50% και 39 γυναίκες με ποσοστό 48,75%. 

Στη συνέχεια το ποσοστό το οποίο κράτησε μία ουδέτερη στάση(ούτε συμφωνώ/ούτε 

διαφωνώ) απέναντι στη συγκεκριμένη άποψη (πως η καινοτομία είναι χάσιμο χρόνου και 

πως τα παιδιά μένουν πίσω στα μαθήματα τους) είναι το 11,25% (9 εκπαιδευτικοί) του 

δείγματος ,δηλαδή 7 γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 8,75% και 2 άνδρες με ποσοστό 

2,50%. 

Το ποσοστό 6,25% ,δηλαδή 5 εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν πως συμφωνούν με την άποψη 

πως οι εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι χάσιμο χρόνου καθώς και ότι αποσπούν την προσοχή 

των παιδιών από την μαθητική τους πορεία με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

μένουν πίσω στα μαθήματα τους. Αυτή την άποψη ,συγκεκριμένα ,υποστηρίζουν 4 άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 5% και ,μόλις, 1 γυναίκα εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25%. 

Τέλος ,μόνο το 1,25% του δείγματος(1 άνδρας εκπαιδευτικός) δήλωσε πως δεν έχει 

καθόλου άποψη πάνω στο θέμα και σχετικά με την ερώτηση ,δηλαδή εάν θεωρεί πως η 

καινοτομία είναι χάσιμο χρόνου και εξαιτίας της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων οι 

μαθητές μένουν πίσω στα μαθήματά τους. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 4 9 13 

2 6 12 18 

3 20 26 46 

4 3 
 

3 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 27 Γ7.Β (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5,00% 11,25% 16,25% 

2 7,50% 15,00% 22,50% 

3 25,00% 32,50% 57,50% 

4 3,75% 0,00% 3,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 28 Γ7.Β (Σχετική συχνότητα) 
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 Το 16,25% του δείγματος ,δηλαδή 13 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν συμφωνούν 

καθόλου με την άποψη πως τα οφέλη μιας καινοτομίας είναι μεγαλύτερα από το κόστος για 

την υλοποίησή της ,αλλά αντιθέτως πιστεύουν πως το κόστος για την υλοποίηση μιας 

καινοτομίας είναι πολύ μεγαλύτερο και πως θα επιβαρύνει το ταμείο του σχολείου. 

Συγκεκριμένα ,την άποψη αυτή υποστηρίζουν 4 άνδρες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 5% ,και 9 

γυναίκες με ποσοστό 11,25%. 

 Στη συνέχεια 18 εκπαιδευτικοί (το 22,50% του δείγματος) επέλεξαν να κρατήσουν 

μια ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτή την άποψη ,όσον αφορά τα οφέλη της καινοτομίας και 

το κόστος υλοποίησής της στο σχολικό χώρο ,σημειώνοντας στο ερωτηματολόγιο πως ούτε 

συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν με αυτή τη θέση. Από αυτούς οι 6 είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50% και οι 12 είναι γυναίκες με ποσοστό 15%. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ,φυσικά ,δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με την 

άποψη πως τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την εφαρμογή μιας καινοτομίας στη 

σχολική μονάδα ,μαθητές ,εκπαιδευτικοί και  γονείς ,είναι πολλά περισσότερα από το κόστος 

υλοποίησης της. Μπροστά στις γνώσεις ,τις εμπειρίες ,τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

,ενδεχομένως ,θα αναπτύξουν και θα καλλιεργήσουν οι μαθητές ,το κόστος φαντάζει μικρό 

καθώς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως αξίζει τον κόπο. Το 57,50% του δείγματος ,δηλαδή οι 

46 από τους 80 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ,υποστηρίζουν αυτή την άποψη 

,με 20 από αυτούς να είναι άνδρες εκπαιδευτικοί(25% του δείγματος) και οι 26 γυναίκες με 

ποσοστό 32,50%. 

Τέλος ,μόνο 3 άνδρες εκπαιδευτικοί (ποσοστό 3,75% του δείγματος) δήλωσαν πως 

δεν έχουν άποψη πάνω στο θέμα σχετικά με το αν τα οφέλη μιας καινοτομίας είναι 

περισσότερα από το κόστος υλοποίησής της ή το αντίθετο ,δηλαδή αν οι καινοτομίες 

στοιχίζουν ακριβά και δεν βοηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές και τις μαθήτριες 

του Δημοτικού σχολείου. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 1 3 4 

2 3 5 8 

3 26 38 64 

4 3 1 4 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 29 Γ7.Γ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 1,25% 3,75% 5,00% 

2 3,75% 6,25% 10,00% 

3 32,50% 47,50% 80,00% 

4 3,75% 1,25% 5,00% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 30 Γ7.Γ (Σχετική συχνότητα) 
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 Το 5% του δείγματος ,δηλαδή 4 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ο 1 είναι άνδρας 

εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% και οι 3 είναι γυναίκες με ποσοστό 3,75% ,δήλωσαν πως η 

συνεργασία δεν αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία μιας καινοτομίας ,είτε μεταξύ 

των μαθητών ,είτε μεταξύ εκπαιδευτικών για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Υποστηρίζουν 

πως ο καθένας χρειάζεται να δουλεύει ατομικά προκειμένου να αναδειχθεί η πραγματική του 

αξία. 

 Ουδέτερη στάση κράτησε το 10% του δείγματος που είναι 8 εκπαιδευτικοί ,3 άνδρες 

με ποσοστό 3,75% και 5 γυναίκες με ποσοστό 6,25% ,οι οποίοι δήλωσαν πως ούτε 

συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν με την άποψη πως η συνεργασία αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την επιτυχία μιας καινοτομίας. 

 Το 80% του δείγματος ,δηλαδή οι 64 από τους 80 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 

στην έρευνα ,δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με την άποψη πως η συνεργασία αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας στη 

σχολική μονάδα. Η συνεργασία με τους συναδέλφους ,με τους γονείς και πρωτίστως με τους 

μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία για να υπάρξει επικοινωνία ,κατανόηση 

,συνεννόηση καθώς και υποστήριξη από τη μια πλευρά στην άλλη. Συγκεκριμένα ,26 άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 32,50% καθώς και 38 γυναίκες με ποσοστό 47,50% δήλωσαν πως 

για αυτούς η συνεργασία παίζει σημαντικό ρόλο έτσι ώστε μια καινοτομία να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία. 

 Καθόλου άποψη πάνω στο θέμα δήλωσαν πως δεν έχουν 4 εκπαιδευτικοί ,δηλαδή το 

5% του δείγματος εκ των οποίων οι 3 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 3,75% και 1 

γυναίκα με ποσοστό 1,25%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3 4 7 

2 8 12 20 

3 18 28 46 

4 4 3 7 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 31 Γ7.Δ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3,75% 5,00% 8,75% 

2 10,00% 15,00% 25,00% 

3 22,50% 35,00% 57,50% 

4 5,00% 3,75% 8,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 32 Γ7.Δ (Σχετική συχνότητα) 
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό ,των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ,δήλωσε 

πως συμφωνεί απόλυτα με την άποψη πως η συμβολή του διευθυντή του σχολείου είναι 

καθοριστική στην επιτυχία μιας καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα ,υποστηρίζουν πως η 

δυναμικότητα που αναπτύσσεται σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα προσδιορίζεται από τη 

λειτουργία και τη δραστηριοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού, από τον επαγγελματισμό του, 

από το διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο κάθε διευθυντής , από την χωροταξική 

εγκατάσταση του σχολείου κ.ά. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν την βασική 

προϋπόθεση για την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομιών στο σχολείο και αφορούν 

,πρωτίστως ,το ρόλο του διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας. Το ποσοστό του δείγματος 

που εξέφρασαν αυτή την άποψη είναι το 57,50% ,δηλαδή οι 46 από τους 80 εκπαιδευτικούς 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Από αυτούς οι 18 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

22,50% και οι 28 είναι γυναίκες με ποσοστό 35%. 

 Ουδέτερη στάση κράτησε το 25% του δείγματος της έρευνας ,δηλώνοντας πως ούτε 

συμφωνούν αλλά και ούτε διαφωνούν με την άποψη πως η συμβολή του διευθυντή είναι 

καθοριστική ή όχι ,για την επιτυχία μιας καινοτομίας στη σχολική μονάδα ,πιο αναλυτικά ,20 

εκπαιδευτικοί υποστήριξαν αυτή τη θέση ,δηλαδή 8 άνδρες ( 10%) και 12 γυναίκες με 

ποσοστό 15%. 

 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσε πως δεν συμφωνεί καθόλου με την 

άποψη πως η συμβολή του διευθυντή είναι καθοριστική στην επιτυχία μιας καινοτομίας είναι 

το 8,75% του συνόλου ,δηλαδή 7 εκπαιδευτικοί μεταξύ των οποίων 3 άνδρες (3,75%) και 4 

γυναίκες  (5%). 

 Τέλος ,7 εκπαιδευτικοί( 8,75%) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως δεν 

έχουν άποψη πάνω στο θέμα ,και συγκεκριμένα 4 άνδρες με ποσοστό 5% και 3 γυναίκες με 

ποσοστό 3,75%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 6 11 17 

2 12 17 29 

3 14 19 33 

4 1 
 

1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 33 Γ7.Ε (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 7,50% 13,75% 21,25% 

2 15,00% 21,25% 36,25% 

3 17,50% 23,75% 41,25% 

4 1,25% 0,00% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 34 Γ7.Ε (Σχετική συχνότητα) 
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 Το 21,25% του δείγματος (17 εκπαιδευτικοί) δήλωσαν πως δεν συμφωνούν με την 

άποψη ότι το σημερινό σχολείο είναι απροετοίμαστο για να εισάγει καινοτόμες δράσεις. 

Γεγονός το οποίο μαρτυρά την πεποίθησή τους πως το σχολείο ,τη σημερινή εποχή ,είναι 

έτοιμο να δεχθεί και να εισάγει καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. Από τους 17 

εκπαιδευτικούς οι 6 είναι άνδρες με ποσοστό 7,50% και οι 11 γυναίκες εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό 13,75%. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κράτησαν ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτή την άποψη 

,πως το σχολείο είναι απροετοίμαστο για να εισάγει εκπαιδευτικές καινοτομίες ,αποτελούν το 

36,25% του δείγματος, δηλαδή 29 εκπαιδευτικοί , οι οποίοι δηλώνουν πως δεν είναι σίγουροι 

για την ετοιμότητα του σημερινού σχολείου ,αναφερόμενοι στις εγκαταστάσεις αλλά και στις 

γνώσεις των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα ,την άποψη αυτή υποστήριξαν 12 άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 15% και 17 γυναίκες με ποσοστό 21,25%. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε 

πως συμφωνεί απόλυτα ότι το σημερινό σχολείο είναι απροετοίμαστο για να εισάγει 

καινοτόμες δράσεις ,λόγω υλικοτεχνικών υποδομών μέχρι θεμάτων παιδείας και εκπαίδευσης 

των ίδιων των εκπαιδευτικών ,έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις της εισαγωγής εκπαιδευτικών καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Το 41,25% 

του δείγματος ,δηλαδή 33 εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Πιο αναλυτικά ,14 

άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 17,50% και 19 γυναίκες με ποσοστό 23,75%. 

 Τέλος ,μόνο ένας άνδρας εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% του δείγματος ,δήλωσε 

πως δεν έχει άποψη πάνω στο θέμα. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 15 22 37 

2 9 10 19 

3 8 13 21 

4 1 2 3 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 35 Γ7.ΣΤ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 18,75% 27,50% 46,25% 

2 11,25% 12,50% 23,75% 

3 10,00% 16,25% 26,25% 

4 1,25% 2,50% 3,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 36 Γ7.ΣΤ (Σχετική συχνότητα) 
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 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως 

διαφωνούν απόλυτα με την άποψη πως ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή και την εφαρμογή 

μιας καινοτομίας στη σχολική μονάδα είναι αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός της τάξης. Για να 

εισαχθεί και να εφαρμοστεί μια καινοτομία στο σχολείο είναι απαραίτητη η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τον διευθυντή του σχολείου και γενικά με όσους εργάζονται και είναι 

αρμόδιοι σε αυτό. Συγκεκριμένα ,το 46,25% ,δηλαδή 37 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 

15 είναι άνδρες με ποσοστό 18,75% και οι 22 είναι γυναίκες με ποσοστό 27,50% 

,υποστηρίζουν αυτή την άποψη. 

 Το 23,75% του δείγματος(19 εκπαιδευτικοί) κράτησε ουδέτερη στάση απέναντι σε 

αυτή την πεποίθηση ,δηλαδή δήλωσε πως ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί με το αν 

θα πρέπει ο μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή και την εφαρμογή μιας καινοτομίας να 

είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης. Από αυτούς τους 19 εκπαιδευτικούς οι 9 είναι άνδρες με 

ποσοστό 11,25% και οι 10 είναι γυναίκες με ποσοστό 12,50%. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμφώνησαν πως ο μόνος υπεύθυνος για την εισαγωγή και 

την εφαρμογή μιας καινοτομίας είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης αγγίζουν το 26,25% ,δηλαδή 

21 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 8 είναι άνδρες με ποσοστό 10% και οι 13 είναι γυναίκες 

με ποσοστό 16,25%. 

 Τέλος ,το 3,75% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ,δηλαδή 3 

εκπαιδευτικοί μεταξύ των οποίων 1 άνδρας(1,25%) και 2 γυναίκες(2,50%) ,δήλωσαν πως δεν 

έχουν καθόλου άποψη πάνω στο θέμα. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5 1 6 

2 9 9 18 

3 18 36 54 

4 1 1 2 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 37 Γ7.Ζ (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 6,25% 1,25% 7,50% 

2 11,25% 11,25% 22,50% 

3 22,50% 45,00% 67,50% 

4 1,25% 1,25% 2,50% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 38 Γ7.Ζ (Σχετική συχνότητα) 
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 Στην άποψη πως η σχολική καινοτομία καλλιεργεί εκείνες τις δεξιότητες ,οι οποίες 

αποκαλύπτονται  έξω από το παραδοσιακό μάθημα έδειξε να συμφωνεί απόλυτα η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα ,δηλαδή οι 54 από τους 80 

εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα το 67,50% του δείγματος. Από αυτούς οι 18 είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 22,50% και οι 36 είναι γυναίκες με ποσοστό 45%. 

 Στη συνέχεια το 7,50% του δείγματος(6 εκπαιδευτικοί) δήλωσε πως δεν συμφωνεί 

καθόλου με αυτή την άποψη ,πως η σχολική καινοτομία καλλιεργεί εκείνες τις δεξιότητες ,οι 

οποίες αποκαλύπτονται έξω από το παραδοσιακό μάθημα. Συγκεκριμένα ,5 άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 6,25% και μόλις 1 γυναίκα εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% 

εξέφρασαν τη διαφωνία τους. 

 Ουδέτερη στάση κράτησαν 18 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ,δηλαδή το 22,50% 

του δείγματος ,όπου 9 άνδρες εκπαιδευτικοί και 9 γυναίκες δήλωσαν πως ούτε συμφωνούν 

αλλά ούτε και διαφωνούν με την εν λόγω άποψη με ποσοστό 11,25% αντίστοιχα και στους 

δύο. 

 Καθόλου άποψη πάνω στο θέμα δήλωσαν πως δεν έχουν δύο εκπαιδευτικοί (2,50% 

του δείγματος) ,δηλαδή 1 γυναίκα εκπαιδευτικός και 1 άνδρας με ποσοστό 11,25% 

αντίστοιχα. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3 2 5 

2 5 4 9 

3 24 40 64 

4 1 1 2 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 39 Γ7.Η (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3,75% 2,50% 6,25% 

2 6,25% 5,00% 11,25% 

3 30,00% 50,00% 80,00% 

4 1,25% 1,25% 2,50% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 40 Γ7.Η (Σχετική συχνότητα) 
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 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σημείωσε τον βαθμό συμφωνίας του με την άποψη 

πως η καινοτομία με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει περισσότερο ενδυναμώνει τις 

σχέσεις στην ομάδα παρά τις αποθαρρύνει ,δηλαδή το 80% των συμμετεχόντων(64 

εκπαιδευτικοί) στην έρευνα δήλωσε πως η καινοτομία προάγει τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ 

των ατόμων μέσα σε μια ομάδα και συγκεκριμένα ,την άποψη αυτή υποστηρίζουν 24 άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 30% του δείγματος και 40 γυναίκες με ποσοστό 50%. 

 Ουδέτερη στάση ,στην πεποίθηση πως η καινοτομία ενδυναμώνει τις κοινωνικές 

σχέσεις στην ομάδα ή όχι ,επέλεξε να κρατήσει το 11,25% των συμμετεχόντων ,δηλαδή 9 

εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 5 είναι άνδρες με ποσοστό 6,25% και οι 4 είναι γυναίκες με 

ποσοστό 5%. 

 Το 6,25% του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε πως δεν συμφωνεί με 

την πεποίθηση πως η καινοτομία με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει περισσότερο 

ενδυναμώνει τις σχέσεις στην ομάδα και δεν τις αποθαρρύνει υποστηρίζοντας ,μάλλον ,πως 

συμβαίνει το αντίθετο ,δηλαδή οι δραστηριότητες αυτές αποθαρρύνουν τις κοινωνικές 

σχέσεις των ατόμων μέσα σε μια ομάδα. Πιο συγκεκριμένα ,την άποψη αυτή υποστήριξαν 

,μόλις ,5 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 3 είναι άνδρες με ποσοστό 3,75% και οι 2 είναι 

γυναίκες με ποσοστό 2,50%. 

 Τέλος ,2 εκπαιδευτικοί ,1 άνδρας και 1 γυναίκα με ποσοστό 1,25% αντίστοιχα ,οι 

οποίοι αποτέλεσαν το 2,50% της έρευνας δήλωσαν πως δεν έχουν καθόλου άποψη πάνω στο 

θέμα. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 7 7 14 

2 12 12 24 

3 12 25 37 

4 2 3 5 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 41 Γ7.Θ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 8,75% 8,75% 17,50% 

2 15,00% 15,00% 30,00% 

3 15,00% 31,25% 46,25% 

4 2,50% 3,75% 6,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 42 Γ7.Θ (Σχετική συχνότητα) 
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ,δηλαδή το 46,25% (37 εκπαιδευτικοί) 

σε αυτό το σημείο (Γ7.Θ) δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με την άποψη πως η συμμετοχή 

των γονέων είναι σημαντική ,αναγκαία και καθοριστική για την επιτυχία καινοτόμων 

δράσεων. Από τους 37 εκπαιδευτικούς οι 25 είναι γυναίκες με ποσοστό 31,25% και οι 12 

είναι άνδρες με ποσοστό 15%. 

 Οι εκπαιδευτικοί ,οι οποίοι δήλωσαν πως διαφωνούν κάθετα με την άποψη πως η 

συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική για την επιτυχία καινοτόμων δράσεων ,καλύπτουν το 

17,50% του δείγματος ,δηλαδή  14 εκπαιδευτικοί μεταξύ των οποίων 7 άνδρες και 7 γυναίκες 

με ποσοστό 8,75% αντίστοιχα. 

 Ουδέτερη στάση κράτησαν ,εξίσου αρκετοί εκπαιδευτικοί ,αγγίζοντας το 30% του 

δείγματος (24 εκπαιδευτικοί). Το ποσοστό αυτό των εκπαιδευτικών ,δεν φαίνεται να είναι 

πεπεισμένοι και σίγουροι πως η συμμετοχή των γονέων στην υλοποίηση καινοτόμων 

δράσεων είναι σημαντική ή όχι και αν πρόκειται να προσφέρει θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσματα. Από αυτούς τους 24 εκπαιδευτικούς οι 12 είναι γυναίκες με ποσοστό 15% και 

οι υπόλοιποι 12 είναι άνδρες με ποσοστό 15% αντίστοιχα. 

 Τέλος ,το ποσοστό 6,25% το οποίο αντιστοιχεί σε 5 εκπαιδευτικούς (2 άνδρες με 

ποσοστό 2,50% και 3 γυναίκες με ποσοστό 3,75%) δήλωσε πως δεν έχει άποψη πάνω στο 

θέμα. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 4 
 

4 

2 3 10 13 

3 22 37 59 

4 4 
 

4 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 43 Γ7.Ι (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5,00% 0,00% 5,00% 

2 3,75% 12,50% 16,25% 

3 27,50% 46,25% 73,75% 

4 5,00% 0,00% 5,00% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 44 Γ7.Ι (Σχετική συχνότητα) 
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 Όπως παρατηρούμε παραπάνω ,η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει πως 

συμφωνεί απόλυτα με την άποψη πως το σημερινό σχολείο πρέπει να συνεργάζεται με το 

εξωτερικό περιβάλλον του για την υλοποίηση και επιτυχία μιας καινοτόμου σχολικής 

δραστηριότητας. Συγκεκριμένα ,το 73,75% του δείγματος το οποίο αποτελείται από 59 

εκπαιδευτικούς εκ των οποίων οι 22 είναι άνδρες με 27,50% και οι 37 είναι γυναίκες με 

ποσοστό 46,25% ,σημείωσε τον απόλυτο βαθμό συμφωνίας του με αυτή την πεποίθηση. 

 Στη συνέχεια ,παρατηρούμε πως 13 εκπαιδευτικοί (16,25%) κράτησαν ουδέτερη 

στάση απέναντι σε αυτή τη πεποίθηση ,που αφορά το άνοιγμα του σχολείου προς την 

κοινωνία με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια καινοτόμος δραστηριότητα με επιτυχία 

,δηλώνοντας πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν με την εν λόγω στάση. Πιο 

αναλυτικά ,στο παραπάνω ποσοστό αντιστοιχούν 3 άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 3,75% 

καθώς και 10 γυναίκες με ποσοστό 12,50%. 

 Με την παραπάνω θέση δεν συμφωνεί το 5% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα ,δηλαδή μόνο 4 άνδρες εκπαιδευτικοί και τέλος ,οι υπόλοιποι 4 (5%) δήλωσαν 

πως δεν έχουν άποψη πάνω στο θέμα. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 4 3 7 

2 7 14 21 

3 20 29 49 

4 2 1 3 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 45 Γ7.ΙΑ (Συχνότητα) 
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Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5,00% 3,75% 8,75% 

2 8,75% 17,50% 26,25% 

3 25,00% 36,25% 61,25% 

4 2,50% 1,25% 3,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 46 Γ7.ΙΑ (Σχετική συχνότητα) 

 

 Σε αυτό το σημείο ,επίσης ,οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σημείωσαν το βαθμό 

συμφωνίας τους με την άποψη πως η συμμετοχή και άλλων παραγόντων ,έξω από το 

περιβάλλον του σχολείου ,διευκολύνουν την ανάπτυξη σωστών καινοτόμων δράσεων. 
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Συγκεκριμένα ,το 61,25% των εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην έρευνα ,δηλαδή 49 από 

τους 80 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων οι 20 είναι άνδρες με ποσοστό 25% και οι 29 είναι 

γυναίκες με ποσοστό 36,25% ,δήλωσαν πως συμφωνούν απόλυτα με την πεποίθηση πως η 

συμμετοχή άλλων παραγόντων ,εκτός του σχολείου ,θα διευκολύνει την ανάπτυξη σωστών 

καινοτόμων δράσεων. 

 Επιπλέον ,αρκετοί εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ,κράτησαν ουδέτερη 

στάση με αυτή την άποψη ,πως η συμμετοχή άλλων παραγόντων ,εκτός του σχολείου ,θα 

αναπτύξει σωστές καινοτόμες δράσεις. Το 26,25% των εκπαιδευτικών (21 συμμετέχοντες) 

δήλωσε πως ούτε συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί με την εν λόγω άποψη διότι έχει κάποιες 

αμφιβολίες για τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχει η συμμετοχή 

εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. Από αυτό το ποσοστό ,οι 7 

είναι άνδρες εκπαιδευτικοί και αποτελούν το 8,75% του δείγματος και οι 14 είναι γυναίκες 

με ποσοστό 17,50%. 

 Το 8,75% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως δεν συμφωνεί με την άποψη πως η 

συμμετοχή εξωτερικών παραγόντων είναι σε θέση να αναπτύξει σωστές καινοτόμες δράσεις 

και θεωρεί πως αυτή η συμμετοχή ,μάλλον ,θα επιφέρει τα αντίθετα από τα παραπάνω 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα ,7 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 4 είναι άνδρες με 

ποσοστό 5% και οι 3 είναι γυναίκες με ποσοστό 3,75%. 

 Τέλος ,το 3,75% των συμμετεχόντων το οποίο αντιστοιχεί σε 3 εκπαιδευτικούς 

,δηλαδή 2 άνδρες με ποσοστό 2,50% καθώς και 1 γυναίκα εκπαιδευτικό με ποσοστό ,μόλις 

,1,25% ,δήλωσε πως δεν έχει άποψη πάνω στο θέμα. 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 5 8 13 

2 6 5 11 

3 20 33 53 

4 2 1 3 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 47 Γ7.ΙΒ (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 6,25% 10,00% 16,25% 

2 7,50% 6,25% 13,75% 

3 25,00% 41,25% 66,25% 

4 2,50% 1,25% 3,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 48 Γ7.ΙΒ (Σχετική συχνότητα) 

 

 Σημαντικό εφόδιο για την επιτυχία μιας σχολικής δραστηριότητας είναι η αξιολόγησή 

της από τους συμμετέχοντες δηλώνει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πως συμφωνεί 

απόλυτα με αυτή την άποψη. Το 66,25% του δείγματος ,δηλαδή 53 εκπαιδευτικοί εκ των 

οποίων οι 20 είναι άνδρες με ποσοστό  25% και οι 33 είναι  γυναίκες με ποσοστό 41,25% 
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,σημείωσαν το βαθμό συμφωνίας τους με την παραπάνω πεποίθηση διότι θεωρούν την 

αξιολόγηση μιας καινοτομίας απαραίτητη από αυτούς που την πραγματοποιούν έτσι ώστε να 

αναδειχθούν τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της σημεία στους μαθητές και ευρύτερα στο 

σχολικό περιβάλλον. 

 Αντίθετοι με αυτή την άποψη είναι 13 εκπαιδευτικοί ,οι οποίοι συμμετείχαν στην 

έρευνα ,δηλαδή το 16,25% του δείγματος. Πιο αναλυτικά ,8 γυναίκες εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό 10% καθώς και 5 άνδρες με ποσοστό 6,25% ,δήλωσαν πως θεωρούν ότι μια 

καινοτομία δεν χρειάζεται αξιολόγηση έπειτα από την εφαρμογή της και δεν αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση. 

 Ουδέτερη στάση κράτησαν 11 εκπαιδευτικοί (13,75%) ,από τους οποίους οι 6 είναι 

άνδρες με ποσοστό 7,50% και οι 5 είναι γυναίκες με ποσοστό 6,25% ,οι οποίοι ούτε 

συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν με τη χρησιμότητα ή όχι της αξιολόγησης μιας 

καινοτομίας μετά την εφαρμογή της. 

 Καθόλου άποψη πάνω στο θέμα δήλωσε πως δεν έχει το 3,75% του δείγματος 

,δηλαδή 3 εκπαιδευτικοί ( 2 άνδρες με ποσοστό 2,50% και 1 γυναίκα εκπαιδευτικός με 

ποσοστό 1,25%). 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 23 32 55 

ΌΧΙ 10 15 25 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 49 Ε8 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 28,75% 40,00% 68,75% 

ΌΧΙ 12,50% 18,75% 31,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 50 Ε8 (Σχετική συχνότητα) 

 

 Η Ε8 ερώτηση είναι η πρώτη ερώτηση του δεύτερου άξονα του ερωτηματολογίου, 

δηλαδή του επιμορφωτικού άξονα (για το λόγο αυτό την ονόμασα Ε8 και τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις αυτού του άξονα αντίστοιχα  Ε9 ,Ε10 ,Ε11 ,Ε12). 

Ε8)Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια που να αφορούν στην ένταξη 

καινοτομιών στο σχολείο; 

 Το 68,75% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε θετικά σε 

αυτή την ερώτηση ,δηλαδή έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία αφορούν 

την ένταξη των καινοτομιών στο σχολείο και πιο συγκεκριμένα στη σχολική μονάδα. Αυτό 

το γεγονός είναι θετικό διότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ,ενδεχομένως ,θα έχει κάποιες 

στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στο θέμα. Συγκεκριμένα ,το ποσοστό αυτό αποτελούν 55 

συμμετέχοντες  (από τους 80 εκπαιδευτικούς) από τους οποίους οι 23 είναι άνδρες (28,75%) 

και οι 32 είναι γυναίκες (40%). 

 Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν έχουν παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια που να σχετίζονται με αυτό το θέμα ,γι’αυτό και απάντησαν 

αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση ,δηλαδή δεν έχουν έρθει σε επαφή με αυτό το 

αντικείμενο και αυτή την πλευρά της εκπαίδευσης ακόμη. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που απάντησαν αρνητικά είναι το 31,25% ,δηλαδή 25 συμμετέχοντες εκ των οποίων οι 10 

είναι άνδρες με ποσοστό 12,50% και οι 15 είναι γυναίκες με ποσοστό 18,75%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 10 18 28 

2 5 3 8 

3 10 14 24 

4 8 11 19 

5 
 

1 1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 51 Ε9 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 12,50% 22,50% 35,00% 

2 6,25% 3,75% 10,00% 

3 12,50% 17,50% 30,00% 

4 10,00% 13,75% 23,75% 

5 0,00% 1,25% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 52 Ε9 (Σχετική συχνότητα) 
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Ε9 – 9
η
 Ερώτηση (Επιμορφωτικός Άξονας) 

Ε9) Αν «Ναι» σε ποιο βαθμό μείνατε ικανοποιημένοι; (Αν έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια). 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ,οι οποίοι δήλωσαν πως έχουν παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την ένταξη των καινοτομιών στο σχολείο ,υποστηρίζει 

στην αμέσως επόμενη ερώτηση ,που αφορά τον βαθμό στον οποίο  έμειναν ικανοποιημένοι 

από αυτά ,πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και πως δεν εισέπραξαν τίποτα ουσιώδες 

από αυτά τα σεμινάρια. Πιο αναλυτικά, οι 28 από τους 55 (που έχουν παρακολουθήσει) 

αποτελούν  το 35% του δείγματος που δήλωσαν πως δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι 

,εκ των οποίων οι 10 είναι άνδρες με ποσοστό 12,50% και οι 18 γυναίκες με ποσοστό 

22,50%.  

 Λίγο ικανοποιημένοι από τα επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία σχετίζονταν με την 

ένταξη των καινοτομιών στη σχολική μονάδα δήλωσαν πως έμειναν 8 εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι αποτέλεσαν το 10% του δείγματος και ,πιο συγκεκριμένα την άποψη αυτή 

υποστήριξαν 5 άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 6,25% και 3 γυναίκες με ποσοστό 3,75%. 

 Στη συνέχεια ,το 30% των εκπαιδευτικών (24 συμμετέχοντες) δήλωσε πως είναι 

ικανοποιημένο σε μέτριο βαθμό από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει 

σχετικά με την ένταξη εκπαιδευτικών καινοτομιών στο σχολείο. Σε αυτό το ποσοστό οι 10 

είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 12,50% και οι 14 είναι γυναίκες με ποσοστό 17,50%. 

 Αρκετά ικανοποιημένοι από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει 

και αφορούν την ένταξη των καινοτομιών στο σχολείο ,δηλώνει πως είναι το 23,75% 

,δηλαδή 19 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι 11 είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 

13,75% και οι 8 είναι άνδρες με ποσοστό 10%.  
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Τέλος ,πολύ ικανοποιημένοι από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που σχετίζονται με την 

ένταξη καινοτομιών στη σχολική μονάδα δήλωσε πως είναι μόνο το 1,25% του δείγματος 

,δηλαδή μόλις μία γυναίκα εκπαιδευτικός. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 32 47 79 

ΌΧΙ 1 
 

1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 53 Ε10 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 40,00% 58,75% 98,75% 

ΌΧΙ 1,25% 0,00% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 54 Ε10 (Σχετική συχνότητα) 
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Ε10) Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι 

απαραίτητη στο σύνολο των εκπαιδευτικών; 

Οι 79 από τους 80 εκπαιδευτικούς (98,75%) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν 

όλοι ,με μια φωνή ,πως θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση αναφορικά με τις 

εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Δεν νοείται εκπαιδευτικός στη 

σημερινή εποχή να μην κατέχει ,έστω στοιχειώδης γνώσεις ,σχετικά με τις εκπαιδευτικές 

καινοτομίες διότι είναι αναγκαίες και πρέπει να ενταχθούν στο σχολείο με σκοπό να 

αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί η ποιότητα των γνώσεων που μεταλαμπαδεύονται στους 

μαθητές. Από αυτούς οι 32 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 40% και οι 47 είναι 

γυναίκες με ποσοστό 58,75%. 

 Μόνο το 1,25% του δείγματος ,δηλαδή 1 άνδρας εκπαιδευτικός ,δήλωσε πως δεν 

θεωρεί απαραίτητη την επιμόρφωση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σύνολο 

των εκπαιδευτικών.  

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ  26 38 64 

ΌΧΙ 7 9 16 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

 

Πίνακας 55 Ε11 (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ  32,50% 47,50% 80,00% 

ΌΧΙ 8,75% 11,25% 20,00% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 56 Ε11 (Σχετική συχνότητα) 

 

Ε11) Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις 

αναφορικά με τη σχολική πραγματικότητα; 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά σε αυτή την ερώτηση ,δηλαδή 

πιστεύει και θεωρεί πως η επιμόρφωση θα πρέπει να βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις 

αναφορικά με τη σχολική πραγματικότητα διότι μόνο ένας εξειδικευμένος και αρκετά 
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μορφωμένος εκπαιδευτικός μπορεί να ανταπεξέλθει σωστά στην εισαγωγή και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Η εξειδίκευση θα βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στη σχολική πραγματικότητα ,να κατανοήσουν τις ανάγκες 

και τα προβλήματα των μαθητών τους και κατ’ επέκταση να εφαρμόσουν και να λάβουν τα 

σωστά μέτρα και τις σωστές εκπαιδευτικές καινοτομίες οι οποίες θα βελτιώσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και θα βελτιώσουν την επίδοση των μαθητών τους στο μέγιστο 

βαθμό. Το ποσοστό ,λοιπόν ,των εκπαιδευτικών οι οποίοι απάντησαν θετικά στην παραπάνω 

ερώτηση είναι το 80% του δείγματος ,δηλαδή 64 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 26 είναι 

άνδρες με ποσοστό 32,50% και οι 38 είναι γυναίκες με ποσοστό 47,50%. 

 Αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση ,αν η επιμόρφωση θα πρέπει να βασίζεται σε 

εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τη σχολική πραγματικότητα ,απάντησε το 20% των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα  ,και συγκεκριμένα 16 εκπαιδευτικοί εκ των 

οποίων οι 7 είναι άνδρες με ποσοστό 8,75% και οι 9 είναι γυναίκες με ποσοστό 11,25%. 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 33 47 80 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 57 Ε12 (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 41,25% 58,75% 100,00% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 58 Ε12 (Σχετική συχνότητα) 

 

Ε12) Είστε της άποψης ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να έχουν εκτός 

από θεωρητική και πρακτική προσέγγιση; 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν θετικά ,δηλαδή 

υποστηρίζουν την άποψη πως τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να έχουν εκτός από 

θεωρητική και πρακτική προσέγγιση ,έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εμπλέκονται 

πρακτικά οι εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτικές καινοτομίες τις οποίες τους ενδιαφέρει να 

εισάγουν και να εφαρμόσουν στη δική τους τάξη ,ακόμη και να επιλέξουν ποια από τις 

καινοτομίες ταιριάζει περισσότερο στο διδακτικό τους στυλ καθώς και στο μαθησιακό 

προφίλ των μαθητών τους. Πιο αναλυτικά ,όπως ανέφερα παραπάνω ,το 100% των 

εκπαιδευτικών που πήραν μέρος απάντησαν θετικά ,δηλαδή 33 άνδρες εκπαιδευτικοί με 

ποσοστό 41,25% και 47 γυναίκες 58,75%. 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ΝΑΙ 

ΑΝΤΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 



93 
 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3 4 7 

2 12 12 24 

3 13 17 30 

4 5 9 14 

5 
 

5 5 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 59 Σ13 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 3,75% 5,00% 8,75% 

2 15,00% 15,00% 30,00% 

3 16,25% 21,25% 37,50% 

4 6,25% 11,25% 17,50% 

5 0,00% 6,25% 6,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 60 Σ13 (Σχετική συχνότητα) 
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Η Σ13 ερώτηση είναι η πρώτη ερώτηση του τρίτου και τελευταίου άξονα του 

ερωτηματολογίου, δηλαδή του συμπεριφοριστικού άξονα (για το λόγο αυτό την ονόμασα 

Σ13 και τις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτού του άξονα αντίστοιχα  Σ14 ,Σ15 ,Σ16 ,Σ17,Σ18). 

Σ13 -13
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός άξονας) 

Σ13) Χρησιμοποιείτε καινοτόμα προγράμματα στη διδασκαλία σας; 

 Το 8,75% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου καινοτόμα προγράμματα στη διδασκαλία τους ,δηλαδή 7 

εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 3 είναι άνδρες με ποσοστό 3,75% και οι 4 είναι γυναίκες 

με ποσοστό 5%.  

 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσε πως χρησιμοποιεί λίγο και σε ελάχιστο 

βαθμό καινοτόμα προγράμματα στη διδασκαλία του είναι το 30% του δείγματος ,δηλαδή 24 

εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 12 είναι γυναίκες και οι άλλοι 12 είναι άνδρες με ποσοστό 

15% αντίστοιχα. 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν πως 

χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό καινοτόμα προγράμματα στη διδασκαλία τους και 

συγκεκριμένα 30 από τους 80 εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποτελούν το 37,50% του δείγματος. 

Από αυτούς οι 13 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 16,25% και οι 17 είναι γυναίκες με 

ποσοστό 21,25%. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν πως χρησιμοποιούν αρκετά καινοτόμα 

προγράμματα στη διδασκαλία τους αγγίζουν το 17,50% των συμμετεχόντων ,δηλαδή 14 

εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 5 είναι άνδρες με ποσοστό 6,25% και οι 9 γυναίκες με 

ποσοστό 11,25%. 

Τέλος ,μόνο 5 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,δηλαδή το 6,25% του δείγματος ,δήλωσαν πως 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά καινοτόμα προγράμματα στη διδασκαλία τους ,ίσως και 

καθημερινά. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 27 42 69 

ΌΧΙ 6 5 11 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 61 Σ14 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΝΑΙ 33,75% 52,50% 86,25% 

ΌΧΙ 7,50% 6,25% 13,75% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

 

Πίνακας 62 Σ14 (Σχετική συχνότητα) 
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Σ14-14
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός Άξονας) 

Σ14) Αν ναι ,είναι δική σας επιλογή;(Αν χρησιμοποιούν καινοτόμα προγράμματα) 

 

  Οι 69 από τους 80 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως είναι 

δική τους επιλογή και  πως με δική τους πρωτοβουλία και θέληση εφαρμόζουν διάφορα 

καινοτόμα προγράμματα στην τάξη την οποία διδάσκουν και πραγματοποιούν το διδακτικό 

τους έργο. Συγκεκριμένα ,το 86,25% των συμμετεχόντων απάντησε θετικά στην παραπάνω 

ερώτηση ,δηλαδή 27 άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 33,75% και 42 γυναίκες με ποσοστό 

52,50%. 

 Αρνητικά απάντησαν 11 εκπαιδευτικοί ,δηλαδή η εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων στη διδασκαλία τους δεν είναι δική τους επιλογή και δεν αποτελεί δική τους 

πρωτοβουλία αλλά κάποιου άλλου (λόγου χάρη του διευθυντή του σχολείου ή του 

Υπουργείου κ.τ.λ.). Πιο αναλυτικά ,την απάντηση αυτή έδωσε το 13,75% του δείγματος εκ 

των οποίων 6 άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 7,50% και 5 γυναίκες με ποσοστό 6,25%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

PROJECT 4 4 8 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 

1 1 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

1 1 

ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

2 2 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
 

1 1 

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 2 3 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

3 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1 
 

1 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

1 1 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
 

1 1 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
 

2 2 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ 
 

1 1 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 
 

1 1 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 1 
 

1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 3 
 

3 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 1 
 

1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

3 3 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
 

2 2 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1 1 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -E-TWINNING 
 

1 1 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 1 2 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

1 1 

ΘΕΑΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1 1 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 3 5 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 

1 1 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 

1 1 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
 

1 1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1 
 

1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 
 

2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 
 

1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 

1 1 

ΠΟΙΚΟΛΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 
 

1 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

2 2 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 
 

2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 
 

3 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  1 
 

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 1 
 

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1 
 

1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Π.Ε 1 1 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 
 

4 4 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
 

1 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

1 1 

ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΌΛΑ  1 
 

1 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ - ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΗΚΟΤΗΤΑ 1 
 

1 

ΥΓΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

1 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 1 2 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1 
 

1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 63 Σ15 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

PROJECT 5,00% 5,00% 10,00% 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 2,50% 2,50% 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1,25% 2,50% 3,75% 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3,75% 0,00% 3,75% 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 0,00% 2,50% 2,50% 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 3,75% 0,00% 3,75% 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,00% 3,75% 3,75% 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 0,00% 2,50% 2,50% 
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ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -E-TWINNING 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1,25% 1,25% 2,50% 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΘΕΑΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 2,50% 3,75% 6,25% 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2,50% 0,00% 2,50% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΠΟΙΚΟΛΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 2,50% 2,50% 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2,50% 0,00% 2,50% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 0,00% 3,75% 3,75% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Π.Ε 1,25% 1,25% 2,50% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 0,00% 5,00% 5,00% 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΌΛΑ  1,25% 0,00% 1,25% 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ - ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΗΚΟΤΗΤΑ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΥΓΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1,25% 1,25% 2,50% 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1,25% 0,00% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

Πίνακας 64 Σ15 (Σχετική συχνότητα) 
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Σ15-15
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός Άξονας) 

Σ15) Με ποιο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είστε περισσότερο εξοικειωμένοι; 

Και ποιο σας βοηθάει περισσότερο ώστε να κάνετε τη διδασκαλία σας πιο 

αποτελεσματική; 

 Στην ερώτηση που αφορά το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί ,που συμμετείχαν στην έρευνα ,καθώς και ποιο 

τους βοηθάει περισσότερο ώστε να κάνουν τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική ,οι 

απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι πολλές και διαφορετικές καθώς θα μπορούσαμε να 

πούμε πως υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία διότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην ίδια 

άποψη. Το γεγονός αυτό βέβαια είναι θετικό επειδή μαρτυρά πως δεν τείνουν όλοι προς την 

ίδια κατεύθυνση και επιλέγουν να εφαρμόζουν πολλά και διαφορετικά καινοτόμα 

προγράμματα και να δοκιμάζουν καινούριες εκπαιδευτικές τεχνικές. 

 Αρχικά ,το καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο δήλωσαν ομόφωνα 8 εκπαιδευτικοί πως 

χρησιμοποιούν και πως  είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτό και με την εφαρμογή του 

,καθώς και πως θεωρούν ότι καθιστά τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική προς τους 

μαθητές τους ,είναι το σχέδιο εργασίας (Project). Με την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας – 

project στην τάξη τους οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν την ομαδική εργασία των μαθητών 

μεταξύ τους ,την ενθάρρυνση των μαθητών για τη δημιουργία και τη μάθηση καθώς και την 

ανάμειξη διαφορετικών ταλέντων ενός ή πολλών παιδιών μαζί τα οποία εφόσον θα 

εργάζονται ομαδικά θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάζουν ιδέες ,απόψεις ,αξίες κ.ά. Πιο 

συγκεκριμένα ,από τους 8 εκπαιδευτικούς(αποτελούν το 10% του δείγματος) ,οι οποίοι 

επιλέγουν να εφαρμόζουν το project πολύ συχνά στη διδασκαλία τους και το χρησιμοποιούν 

ως μέσο το οποίο καθιστά πιο αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό τους έργο ,οι 4 είναι άνδρες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 5% και οι άλλες 5 είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 5% 

αντίστοιχα. 

 Δεύτερο στην προτίμηση των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα είναι το 

πρόγραμμα φιλαναγνωσίας ,με σκοπό την εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο και 

την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνικό βιβλίο. 

Αυτή η σχέση θα το βοηθήσει να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη, να 

δραστηριοποιήσει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την 

αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα συναισθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη 

συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και 

βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Πιο 

αναλυτικά ,4 γυναίκες εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ,με ποσοστό 

5%,δήλωσαν πως με τα προγράμματα φιλαναγνωσίας καθιστούν τη διδασκαλία τους πιο 

αποτελεσματική και με αυτά νιώθουν περισσότερο εξοικειωμένες. 

 Ακόμη ,3 άνδρες εκπαιδευτικοί ,οι οποίοι αποτελούν το 3,75% του δείγματος 

,δήλωσαν πως είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στην 

τάξη τους και πως με αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα θεωρούν πως καθιστούν τη διδασκαλία 

τους πιο αποτελεσματική. Υποστηρίζουν αυτή την άποψη διότι με τη χρήση του 



101 
 

διαδραστικού πίνακα ,έχει παρατηρηθεί ,πως αυξάνεται ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον 

των μαθητών ,τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία ,οι 

μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες ,κρατούν λιγότερες σημειώσεις 

μέσα στην τάξη ,αυξάνεται η ανταπόκριση και η δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών 

από τους μαθητές καθώς και η αυτοπεποίθησή τους και κυρίως ,η εκμάθηση καθίσταται πιο 

εύκολη για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό ,οπτικό ,κιναισθητικό). 

 Επιπλέον ,5 εκπαιδευτικοί (6,25% του δείγματος) δήλωσαν ,στο ερωτηματολόγιο που 

τους δόθηκε ,στην παραπάνω ερώτηση πως το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ,με το 

οποίο είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και πως με τη βοήθεια αυτού καθιστούν τη 

διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική και αποδοτική στους μαθητές ,είναι τα προγράμματα 

Αγωγής Υγείας και συγκεκριμένα η Κυκλοφοριακή Αγωγή. Με την εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν όλοι μαζί (εκπαιδευτικοί και μαθητές) να χτίσουν 

μία στερεή βάση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που θα αφορά στις αξίες, στις 

στάσεις και τις συμπεριφορές όχι μόνο των μεμονωμένων ατόμων αλλά και της οικογένειας 

και της κοινωνίας γενικότερα. Επίσης , η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών 

αποτελεί το στόχο όλων των εκπαιδευτικών που επιλέγουν να εφαρμόσουν αυτό το 

πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής δεν απευθύνεται μόνο στους 

ευάλωτους χρήστες της οδού (παιδιά, ηλικιωμένοι, πεζοί, ποδηλάτες, κλπ) αλλά και στους 

γονείς και κυρίως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μέσα από την εμπειρία και τη γνώση τους 

θα βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η κύρια 

αιτία των οδικών ατυχημάτων και ότι αυτά μπορούν να αποφευχθούν μόνο μέσω της συνετής 

και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς. Από τους 5 εκπαιδευτικούς ,οι οποίοι δήλωσαν πως 

είναι εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα αυτό ,οι 2 είναι άνδρες με ποσοστό 2,50% και οι 3 

είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 3,75%. 

 Στη συνέχεια ,το 3,75% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ,δηλαδή 3 

άνδρες εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν πως το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο  

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και πως όταν τα 

χρησιμοποιούν και τα εφαρμόζουν στην τάξη τους αισθάνονται και παρατηρούν πως η 

διδασκαλία τους είναι πιο αποδοτική και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Οι μαθητές 

ανταποκρίνονται περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη άνεση με τη χρήση του υπολογιστή 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Επιπροσθέτως ,3 γυναίκες εκπαιδευτικοί που πήραν 

μέρος και αποτελούν ,επίσης ,το 3,75% του δείγματος ,δήλωσαν πως η διδασκαλία τους 

καθίσταται πιο αποτελεσματική όταν πραγματοποιούν το μάθημα στο εργαστήριο της 

πληροφορικής ,διότι οι μαθητές παρακολουθούν περισσότερο και επιθυμούν να συμμετέχουν 

και να εργάζονται συνεχώς σε αντίθεση με τις ημέρες που το μάθημα γίνεται κανονικά στην 

τάξη και με παραδοσιακό τρόπο. Το γεγονός αυτό τους έχει βοηθήσει και τους έχει κάνει να 

νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τη διεξαγωγή του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή και 

συγκεκριμένα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Τέλος ,2 ακόμη εκπαιδευτικοί, 1 

άνδρας και μία γυναίκα ,με ποσοστό 2,50% ,δήλωσαν πως καθιστούν πιο αποτελεσματική τη 

διδασκαλία τους με τη βοήθεια του υπολογιστή και πως νιώθουν περισσότερη εξοικείωση με 

τη χρήση του στην τάξη καθώς και ένας άνδρας ,με ποσοστό 1,25% του δείγματος ,δήλωσε 
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πως αισθάνεται περισσότερη εξοικείωση και πως αποδίδει καλύτερα η διδασκαλία της με τη 

χρήση Η/Υ. 

 Με το Πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης δήλωσαν πως είναι περισσότερο 

εξοικειωμένες 3 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 3,75% καθώς και 1 άνδρας 

εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25%. Με τη χρήση του συγκεκριμένου καινοτόμου 

προγράμματος υποστήριξαν πως καθιστούν περισσότερο αποδοτική τη διδασκαλία τους και 

πως οι μαθητές καταγράφουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα Η Ευέλικτη Ζώνη 

αποτελεί μέρος του βασικού προγράμματος του Σχολείου αλλά με το πρόγραμμα αυτό 

,εκείνη τη διδακτική ώρα ξεφεύγουμε από τα στενά πλαίσια του σχολικού προγράμματος και 

αντιλαμβανόμαστε το μαθητή σε ρόλο ερευνητή ,και ο εκπαιδευτικός είναι ο ισότιμος 

συνερευνητής ,μαζί με το σχολείο γενικότερα. Το σχολείο καθίσταται ως ένας «οργανισμός 

που μαθαίνει» ,αξιοποιώντας πηγές και γνώσεις από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

υπάρχει και δραστηριοποιείται. Ακόμη ,2 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,οι οποίες αποτελούν το 

2,50% του δείγματος ,δήλωσαν πως χρησιμοποιούν ως καινοτομία τη διδακτική ώρα της 

Ευέλικτης Ζώνης ,ως μία ,ή δύο ώρες ,μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος ,στις 

οποίες υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης 

των μαθητών ,μέσα από διαθεματικές βιωματικές προσεγγίσεις. 

 Ένα ακόμη καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δήλωσαν πως 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα διότι αισθάνονται 

περισσότερη εξοικείωση αλλά και πως προάγει τη διδασκαλία τους σε καλύτερα μαθησιακά 

επίπεδα είναι οι Διαπροσωπικές σχέσεις και η Ψυχική Υγεία. Πιο συγκεκριμένα ,2 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 2,50% ,με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος επιδιώκεται η 

δημιουργία κλίματος ενότητας ,εμπιστοσύνης και συλλογικότητας ,όχι μόνο μεταξύ των 

μαθητών αλλά και με τους εκπαιδευτικούς ,η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοπεποίθησης ,η ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας 

του άλλου ,η καλλιέργεια αξιών και στάσεων κ.ά. 

 Με το πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Αγωγής δήλωσαν πως είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι 2 άνδρες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 2,50% καθώς και 1 άνδρας εκπαιδευτικός 

,ο οποίος δήλωσε πως πραγματοποιεί Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (1,25%), 

και πως με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος καθιστούν τη διδασκαλία τους 

πιο αποτελεσματική διότι οι μαθητές επιθυμούν να αναλαμβάνουν ρόλους και πιο πολύ 

επιθυμούν να μαθαίνουν και να δρουν με κάθε τρόπο στην προστασία και τη διερεύνηση του 

περιβάλλοντος. Επιπλέον ,2 γυναίκες εκπαιδευτικοί ,με ποσοστό 2,50% αντίστοιχα ,δήλωσαν 

πως πραγματοποιούν και εντάσσουν στα πλαίσια της διδασκαλίας τους Πολιτιστικά και 

Περιβαλλοντικά προγράμματα εξίσου. 

 Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα στη διδασκαλία τους 

είναι 2 άνδρες ,με ποσοστό 2,50% ,καθώς και 1 γυναίκα εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% ,η 

οποία πραγματοποιεί στη διδασκαλία της Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικά 

προγράμματα. 
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 Προγράμματα Αγωγής Υγείας καθώς και Περιβαλλοντικά Προγράμματα δήλωσε 1 

άνδρας εκπαιδευτικός ,με ποσοστό ,μόλις ,1,25% ,πως χρησιμοποιεί και εφαρμόζει στη 

διδασκαλία του προκειμένου να την καταστήσει πιο αποτελεσματική. Επίσης ,2 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί(2,50%) καθώς και 1 άνδρας (1,25%) δήλωσαν πως πραγματοποιούν 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διότι νιώθουν περισσότερη 

εξοικείωση με αυτά καθώς και με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν τη διδασκαλία τους. 

 Μία γυναίκα εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% ,δήλωσε πως περισσότερη 

εξοικείωση αισθάνεται με τα Προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης ,τα Περιβαλλοντικά καθώς 

και με τα Προγράμματα Υγείας ,διότι τα χρησιμοποιεί στη διδασκαλία της συχνά 

προκειμένου να καθίσταται πιο αποδοτική και αποτελεσματική προς τους μαθητές της. 

Επιπλέον ,1 άνδρας εκπαιδευτικός (ποσοστό 1,25%) δήλωσε πως πραγματοποιεί 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας στην Ευέλικτη Ζώνη.  

 Μέσω της Ευέλικτης Ζώνης ,1 γυναίκα εκπαιδευτικός (ποσοστό 1,25%) ,δήλωσε πως 

επιδιώκει βιωματικές προσεγγίσεις μέσα από αυτό το μάθημα που προσφέρεται στο σχολικό 

πρόγραμμα και πλαίσιο ,καθώς και 1 ,ακόμη ,γυναίκα εκπαιδευτικός (1,25%) δήλωσε πως 

επιδιώκει διαθεματικές προσεγγίσεις μέσω της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Μία γυναίκα εκπαιδευτικός (ποσοστό 1,25%) που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε 

πως χρησιμοποιεί στη διδασκαλία της μόνο Προγράμματα Αγωγής Υγείας καθώς μία ακόμη 

γυναίκα (1,25%),συνάδελφος, υποστήριξε πως πραγματοποιεί Προγράμματα που σχετίζονται 

με τη Διατροφή και την Υγεία προκειμένου να προωθηθεί ο υγιεινός τρόπος ζωής στους 

μαθητές ήδη από μικρή ηλικία. Επιπλέον ,Προγράμματα που σχετίζονται με τη Διατροφή και 

την Υγεία καθώς και με την Συγγραφή βιβλίων και την Φιλαναγνωσία δήλωσε πως 

χρησιμοποιεί μία γυναίκα εκπαιδευτικός στα πλαίσια της διδασκαλίας της ,με ποσοστό 

1,25% αντίστοιχα. Τέλος ,1 γυναίκα συνάδελφος(1,25%) δήλωσε πως πραγματοποιεί 

Προγράμματα Υγείας ,Προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια του παιδιού καθώς και 

Προγράμματα Διατροφής. 

 Το 2,50% του δείγματος ,δηλαδή 1 γυναίκα εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% καθώς 

και 1 άνδρας εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% ,αντίστοιχα, δήλωσαν πως πραγματοποιούν 

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη διδασκαλία τους προκειμένου να την 

καταστήσουν πιο αποτελεσματική. Επίσης ,1 γυναίκα εκπαιδευτικός (1,25%) δήλωσε πως 

έχει πραγματοποιήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα προγράμματα E- 

Twinning στην τάξη την οποία διδάσκει. 

 Προγράμματα Θεατρικής Αγωγής δήλωσαν πως πραγματοποιούν 2 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 1,25% αντίστοιχα. Η μία από τις 2 εκπαιδευτικούς πραγματοποιεί 

ταυτόχρονα και Πολιτιστικά Προγράμματα. 

 Ένας άνδρας εκπαιδευτικός (1,25%) που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε πως 

πραγματοποιεί τη διδασκαλία του με τη χρήση ΤΠΕ ,καθώς 1 άνδρας ,συνάδελφος δήλωσε 

πως έχει προσθέσει στη διδασκαλία του Εργαλεία Web 2.0 ,με ποσοστό 1,25% αντίστοιχα. 

Επίσης ,με τη χρήση του Η/Υ και του Διαδραστικού Πίνακα υποστήριξε πως χρησιμοποιεί 
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κάποιες φορές στη διδασκαλία του ,προκειμένου να την καταστήσει πιο αποτελεσματική ,1 

άνδρας εκπαιδευτικός (1,25%). 

 Στη συνέχεια ,1 γυναίκα εκπαιδευτικός(1,25%) δήλωσε πως επιδιώκει τη 

Διαθεματική προσέγγιση με τη βοήθεια του Διαδικτύου διότι νιώθει περισσότερη εξοικείωση 

και αποσκοπεί στην καλύτερη και ,όσο το δυνατόν ,αποτελεσματικότερη διδασκαλία προς 

τους μαθητές της. 

 Με τις ομαδικές εργασίες καθώς και με τις επισκέψεις πεδίου υποστήριξε πως νιώθει 

εξοικείωση και πως καθιστά πιο αποδοτική τη διδασκαλία της 1 γυναίκα συνάδελφος 

(1,25%) καθώς και 1 ,επίσης ,γυναίκα συμφώνησε και πρόσθεσε στη διδασκαλία της και τα 

Πειράματα έτσι ώστε οι μαθητές της να εμπλέκονται πρακτικά με το γνωστικό αντικείμενο 

το οποίο διδάσκονται(1,25%). 

 Ποικιλομορφία Διαθεματικών Εργασιών δήλωσε πως εφαρμόζει 1 άνδρας 

εκπαιδευτικός (1,25%)στη διδασκαλία του προκειμένου να ανοίξει και να διευρύνει τους 

ορίζοντες των μαθητών του καθώς 1 ,ακόμη ,συνάδελφος υποστήριξε πως νιώθει 

περισσότερη εξοικείωση με Προγράμματα που σχετίζονται με την Πολυπολιτισμικότητα 

(1,25%). 

 Η συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού καθώς και η μέθοδος της Συνδιδασκαλίας 

είναι καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα οποία καθιστά πιο αποδοτική τη 

διδασκαλία της 1 γυναίκα εκπαιδευτικός ,καθώς και 1 συνάδελφος ,άνδρας εκπαιδευτικός, 

συμφώνησε με την μέθοδο της Συνδιδασκαλίας με άλλα σχολεία (1,25% και στους 2 

αντίστοιχα). 

 Επιπλέον ,1 γυναίκα εκπαιδευτικός δήλωσε πως έχει πάρει μέρος ,με την τάξη και 

τους μαθητές της ,στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες με ποσοστό 

1,25%. 

 Μόνο 1 άνδρας εκπαιδευτικός δήλωσε πως είναι εξοικειωμένος ,σχεδόν, με όλα τα 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με ποσοστό 1,25% του δείγματος. 

 Τέλος ,το 3,75% του συνόλου δήλωσε πως δεν χρησιμοποιεί στην διδασκαλία του 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και συγκεκριμένα 1 άνδρας (1,25%) και 2 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί (2,50%). Το ποσοστό 2,50% (2 γυναίκες ,με 1,25% στην καθεμία) υποστήριξε 

πως αποφεύγει να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα. 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

0 2 2 4 

>10 6 8 14 

1 ΕΩΣ 3 17 13 30 

4 ΕΩΣ 6 6 21 27 

7 ΕΩΣ 10 2 3 5 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 
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Πίνακας 65 Σ16 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

0 2,50% 2,50% 5,00% 

>10 7,50% 10,00% 17,50% 

1 ΕΩΣ 3 21,25% 16,25% 37,50% 

4 ΕΩΣ 6 7,50% 26,25% 33,75% 

7 ΕΩΣ 10 2,50% 3,75% 6,25% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 66 Σ16 (Σχετική συχνότητα) 
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Σ16 – 16
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός Άξονας) 

Σ16) Πόσα προγράμματα έχετε υλοποιήσει κατά τη διάρκεια όλης της σταδιοδρομίας 

σας; 

 Το 5% των συμμετεχόντων ,δηλαδή 4 εκπαιδευτικοί ,δήλωσαν πως δεν έχουν 

πραγματοποιήσει κανένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους . Από αυτούς οι 2 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 2,50% και οι 2 

είναι γυναίκες με ποσοστό 2,50% αντίστοιχα. 

 Περισσότερα από 10 καινοτόμα προγράμματα δήλωσε πως έχει πραγματοποιήσει το 

17,50% των συμμετεχόντων ,δηλαδή 14 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 6 είναι άνδρες με 

ποσοστό 7,50% και οι 8 είναι γυναίκες με ποσοστό 10%. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε πως έχει πραγματοποιήσει ,κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ,από 1 έως 3 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιο 

συγκεκριμένα ,την απάντηση αυτή έδωσε το 37,50% (30 εκπαιδευτικοί) από τους οποίους οι 

17 είναι άνδρες με ποσοστό 21,25% και οι 13 είναι γυναίκες με ποσοστό 16,25%. 

 Από 4 έως 6 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα έχει πραγματοποιήσει το 33,75% 

των συμμετεχόντων ,δηλαδή 27 εκπαιδευτικοί ,όπου οι 21 είναι γυναίκες με ποσοστό 26,25% 

και οι 6 είναι άνδρες με ποσοστό 7,50%. 

 Το 6,25% των εκπαιδευτικών(5 συνάδελφοι) που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε 

πως έχει πραγματοποιήσει ,κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ,από 7 έως 10 καινοτόμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Από αυτούς ,οι 2 είναι άνδρες με ποσοστό 2,50% και οι 3 είναι 

γυναίκες με ποσοστό 3,75%. 
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ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 
 

1 1 

2 4 3 7 

3 7 14 21 

4 18 19 37 

5 4 10 14 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 67 Σ17 (Συχνότητα) 

Γραφική παράσταση 

 

 

1=Καθόλου  2=Λίγο  3=Μέτρια  4=Αρκετά  5=Πολύ 

 

    

 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

1 0,00% 1,25% 1,25% 

2 5,00% 3,75% 8,75% 

3 8,75% 17,50% 26,25% 

4 22,50% 23,75% 46,25% 

5 5,00% 12,50% 17,50% 

Γενικό άθροισμα 41,25% 58,75% 100,00% 

 

Πίνακας 68 Σ17 (Σχετική συχνότητα) 
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Σ17 – 17
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός Άξονας) 

Σ17) Στοχεύετε στη διαθεματική προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων; 

 Στην ερώτηση εάν οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στη διαθεματική προσέγγιση μέσω 

σχολικών δραστηριοτήτων ,μόνο 1 γυναίκα εκπαιδευτικός δήλωσε πως δεν στοχεύει 

καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση με ποσοστό ,μόλις ,1,25%. 

 Το ποσοστό των εκπαιδευτικών το οποίο απάντησε πως στοχεύει ,σε ελάχιστο βαθμό 

,στη διαθεματική προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων είναι το 8,75% ,ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε 7 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων οι 4 είναι άνδρες με ποσοστό 5% και οι 3 

είναι γυναίκες με ποσοστό 3,75%. 

 Το 26,25% του δείγματος ,δηλαδή 21 εκπαιδευτικοί ,δήλωσε πως στοχεύει σε μέτριο 

βαθμό στη διαθεματική προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων. Από αυτούς οι 14 είναι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 17,50% και οι 7 είναι άνδρες με ποσοστό 8,75%. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε πως στοχεύει αρκετά στη διαθεματική 

προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα ,το 46,25% των 

συμμετεχόντων το οποίο αντιστοιχεί σε 37 εκπαιδευτικούς. Από αυτούς οι 18 είναι άνδρες με 

ποσοστό 22,50% και οι 19 είναι γυναίκες με ποσοστό 23,75%. 

 Τέλος ,14 εκπαιδευτικοί (δηλαδή το 17,50%) του δείγματος δήλωσε πως στοχεύει 

πολύ στη διαθεματική προσέγγιση μέσω σχολικών δραστηριοτήτων. Πιο αναλυτικά ,την 

απάντηση αυτή έδωσαν 10 γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 12,50% και 4 άνδρες με 

ποσοστό 5%. 
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ΑΝΤΡ
ΑΣ 

ΓΥΝΑΙ
ΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 

 
1 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

1 1 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

 
1 1 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1 
 

1 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
 

1 1 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ-
ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ Α.Π. 1 

 
1 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
 

1 1 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

1 1 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ Ή Ο ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 1 

 
1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ Η/Υ-ΕΠΟΠΤ,ΜΕΣΑ 1 1 2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΚ/ΚΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 1 2 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

1 1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3 1 4 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1 1 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1 1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

1 1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 
 

1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 
 

1 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

 
1 1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 1 
 

1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 
 

1 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1 1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 

 
1 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

1 1 
ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1 

 
1 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
 

1 1 

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1 1 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 1 
 

1 
ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΟΛΩΝ  

 
1 1 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

 
1 1 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 

1 1 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 
 

1 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1 
 

1 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 1 

 
1 
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ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΊΝΑΙ 
ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΑ 

 
1 1 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘ. 

 
1 1 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 
1 1 

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1 1 
ΝΈΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-
ΟΙΚ.ΠΟΡΟΥΣ 1 

 
1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 1 2 3 
ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΧΟΛΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 

 
1 1 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 
 

1 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1 

 
1 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ  
 

1 1 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 
 

1 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 1 1 2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1 

 
1 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

2 2 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
 

1 1 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 
 

1 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
1 1 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

1 1 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 1 3 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 
1 1 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 1 2 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 
 

1 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
1 1 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

 
1 1 

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1 
 

1 
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
1 1 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΧ.ΔΡΑΣΤ. 
 

1 1 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1 1 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 
1 1 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

1 1 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ 

 
1 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 

 
1 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
1 1 
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΩΣ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

1 1 

Γενικό άθροισμα 33 47 80 

Πίνακας 69 Σ18 (Συχνότητα) 

 

Γραφική παράσταση 

 

 

 

 

    

 

ΑΝΤΡ
ΑΣ 

ΓΥΝΑΙ
ΚΑ 

Γενικό 
άθροισμα 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ-
ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ Α.Π. 1,25% 0,00% 1,25% 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ Ή Ο ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΣΤΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ Η/Υ-ΕΠΟΠΤ,ΜΕΣΑ 1,25% 1,25% 2,50% 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΚ/ΚΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1,25% 1,25% 2,50% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3,75% 1,25% 5,00% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  0,00% 1,25% 1,25% 

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΟΛΩΝ  0,00% 1,25% 1,25% 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΊΝΑΙ 
ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘ. 0,00% 1,25% 1,25% 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΝΈΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-
ΟΙΚ.ΠΟΡΟΥΣ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 1,25% 2,50% 3,75% 
ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΧΟΛΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
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ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ  0,00% 1,25% 1,25% 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 1,25% 1,25% 2,50% 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1,25% 0,00% 1,25% 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 0,00% 2,50% 2,50% 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2,50% 1,25% 3,75% 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1,25% 1,25% 2,50% 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΧ.ΔΡΑΣΤ. 0,00% 1,25% 1,25% 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΚΠ/ΚΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ 0,00% 1,25% 1,25% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1,25% 0,00% 1,25% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 0,00% 1,25% 1,25% 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΩΣ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 0,00% 1,25% 1,25% 

Γενικό άθροισμα 
41,25

% 
58,75

% 100,00% 

    Πίνακας 70 Σ18 (Σχετική συχνότητα) 
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Σ18 – 18
η
 Ερώτηση (Συμπεριφοριστικός Άξονας) 

Σ18) Τι θα προτείνατε για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση 

καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Στην ερώτηση τι θα πρότειναν ,οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα ,για την 

αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ,οι απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι ποικίλες και διαφορετικές μεταξύ τους 

διότι διαφέρουν από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. 

Αρχικά ,μόνο 4 εκπαιδευτικοί ,από τους 80 που συμμετείχαν ,συμφώνησαν στην ίδια άποψη 

,δηλαδή πως προτείνουν για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων 

δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών άμεσα έτσι 

ώστε να κατορθώσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Την άποψη 

αυτή υποστήριξε το 5% των συμμετεχόντων(4 εκπαιδευτικοί) από τους οποίους οι 3 είναι 

άνδρες ,με ποσοστό 3,75% ,καθώς και 1 γυναίκα συνάδελφος με ποσοστό 1,25%(Το 

παραπάνω ποσοστό πρότεινε ως λύση μόνο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τίποτα 

άλλο σε συνδυασμό με αυτό όπως θα παρατηρήσουμε παρακάτω). Επιπλέον ,2 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ,2,50% του συνόλου, δήλωσαν πως προτείνουν την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων υποχρεωτικά για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Το 3,75% των εκπαιδευτικών(3 συμμετέχοντες) δήλωσε πως προτείνει τη συνεργασία του 

Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να καταστεί 
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αποτελεσματικότερη η εισαγωγή και αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Από αυτό το ποσοστό οι 2 είναι άνδρες εκπαιδευτικοί (2,50%) και 

η μία είναι γυναίκα(1,25%). 

Ακόμη 3 εκπαιδευτικοί (3,75% του δείγματος) συμφώνησαν στην ίδια άποψη πως για να 

γίνει αποτελεσματικότερη η εισαγωγή και η αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. 

Την άποψη αυτή υποστήριξαν 2 γυναίκες εκπαιδευτικοί με ποσοστό 2,50% καθώς και ένας 

άνδρας με ποσοστό 1,25%. 

Την πρακτική προσέγγιση και την προσωπική ελευθερία για την εφαρμογή καινοτόμων 

δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνει το 2,50% του δείγματος ,δηλαδή 2 

εκπαιδευτικοί ,1 άνδρας με ποσοστό 1,25% και μία γυναίκα με ποσοστό 1,25% αντίστοιχα. 

Επίσης ,2 εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτελούν το 2,50% του δείγματος ( 1 άνδρας και 1 

γυναίκα με ποσοστό 1,25% ο καθένας)δήλωσαν πως προτείνουν την επιλογή του θέματος 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και να μην πραγματοποιείται αξιολόγηση των 

καινοτόμων προγραμμάτων. 

Για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 2 εκπαιδευτικοί (2,50%) δήλωσαν πως προτείνουν τον εξοπλισμό 

των σχολικών αιθουσών με Η/Υ και Εποπτικά μέσα. Την απάντηση αυτή έδωσαν ένας 

άνδρας εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% καθώς και μια γυναίκα με ποσοστό ,εξίσου ,1,25%. 

Τη συνεργασία σχολείων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πρότεινε μία γυναίκα 

εκπαιδευτικός με ποσοστό 1,25% καθώς και ένας άνδρας με το αντίστοιχο ποσοστό. Δηλαδή 

,το 2,50% του δείγματος υποστηρίζει αυτή την άποψη. 

Στη συνέχεια ,ένα άνδρας εκπαιδευτικός ,με ποσοστό 1,25% ,πρότεινε την αλλαγή της 

στάσης του Υπουργείου Παιδείας αλλά και των εκπαιδευτικών προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερη η εισαγωγή και η αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία προτείνει μία γυναίκα εκπαιδευτικός ,με 

ποσοστό 1,25%  καθώς και μία συνάδελφος ,με αντίστοιχο ποσοστό ,υποστηρίζει την ίδια 

άποψη ,το άνοιγμα ,δηλαδή ,του σχολείου προς την κοινωνία αλλά και την απελευθέρωση 

από τα στερεότυπα. 

Ακόμη ,ένας άνδρας εκπαιδευτικός  (1,25%) δήλωσε πως προτείνει την απαλλαγή από το 

άγχος του χρόνου και της ύλης. 

Οι παρακάτω προτάσεις επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και λόγω 

εξοικονόμησης χώρου καταγράφονται επιγραμματικά διότι η κάθε πρόταση αντιστοιχεί 

σε έναν μόνο εκπαιδευτικό. Ωστόσο ,θα αναφέρεται το φύλο και το αντίστοιχο ποσοστό. 

1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ    ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 
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2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ – 

ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ      ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ      ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

5. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ ΣΤΙΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

8. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

11. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

12. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 
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14. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

15. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Π. 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

16. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

17. ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

18. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

19. ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

20. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

21. ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

22. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

23. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

24. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

25. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

26. ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

27. ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

28. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘ. 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

29. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

30. ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

31. ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΛΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΗ.-ΟΙΚ.ΠΟΡΟΥΣ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

32. ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

33. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

34. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

35. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

36. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

37. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 
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38. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

39. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

40. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

41. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

42. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ,ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

43. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

44. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

45. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

46. ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

47. ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

48. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

49. ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

50. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

51. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

52. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

53. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ         ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

54. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 

55. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΩΣ ΝΕΟΥ ΜΕΣΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ:1,25% 
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Κεφάλαιο 5: 

Συμπεράσματα 

5.1 Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα  

(Ανοιχτά ερωτήματα τα οποία αφορούν τον Συμπεριφοριστικό άξονα του ερωτηματολογίου ,15 

και 18 ερώτημα). 

 

Ερώτημα 15 

 Με ποιο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είστε περισσότερο εξοικειωμένοι; 

Και ποιο σας βοηθάει περισσότερο ώστε να κάνετε τη διδασκαλία σας πιο 

αποτελεσματική; 

Όπως παρατηρήσαμε παραπάνω, στην περιγραφή του δείγματος ,οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ήταν ποικίλες αλλά και διαφορετικές μεταξύ τους. Ωστόσο ,το 10% των 

εκπαιδευτικών δήλωσε πως πραγματοποιεί σχέδια εργασίας (Project) κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας του διότι με αυτό τον τρόπο ,οι εκπαιδευτικοί ,καθιστούν το μάθημά τους πιο 

αποδοτικό και αποτελεσματικό προς τους μαθητές τους καθώς αισθάνονται και περισσότερη 

εξοικείωση με το συγκεκριμένο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα 

,υποστηρίζουν πως η διδασκαλία τους καθίσταται πιο αποτελεσματική διότι μέσα από τα σχέδια 

εργασίας που πραγματοποιούν οι μαθητές στην τάξη αναλαμβάνουν τη δική τους διερεύνηση 

και ανάλυση, είτε από έρευνα βιβλιοθηκών / διαδικτύου είτε από εμπειρική συλλογή 

δεδομένων. 

Ακόμη αρκετοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν μέρος στην έρευνα ,δήλωσαν πως καθιστούν 

τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών ,δηλαδή με 

τη βοήθεια του Η/Υ διότι οι μαθητές δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για τη μάθηση ,είναι 

πιο συγκεντρωμένοι και δείχνουν προθυμία να συμμετάσχουν στο μάθημα πιο συχνά. Επίσης 

,έχει παρατηρηθεί πως αυξάνονται οι μαθητικές επιδόσεις τους όταν οι εκπαιδευτικοί 

πραγματοποιούν διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ αλλά και με τη χρήση διαδραστικού πίνακα 

στην τάξη. 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής δήλωσαν πως διεξάγουν αρκετοί συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί ,διότι η ανταπόκριση των μαθητών είναι σημαντική ,με κύριο στόχο τη 

 βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων , την απόκτηση 

των απαραίτητων ικανοτήτων για τον προσδιορισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων , την διαμόρφωση αξιών και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον 

καθώς και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι εκπαιδευτικοί για τη Διαθεματική προσέγγιση μέσω του 

μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να ερευνήσουν 
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θέματα που τους ενδιαφέρουν και τα οποία συνδέουν τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντά τους 

και τις πραγματικές καταστάσεις ζωής ,ενεργοποιούν τα κίνητρα των μαθητών ,προσδίδουν νόημα 

στη σχολική γνώση καθώς και ανοίγουν δίαυλους επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και 

την τοπική κοινωνία. 

Τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας αποτελούν την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στον 

χώρο της εκπαίδευσης ,για το λόγο αυτό πολλοί εκπαιδευτικοί τα εφαρμόζουν συχνά στη 

διδασκαλία τους ,στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο 

κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, στην 

παχυσαρκία, στην οδική ασφάλεια και στον ρατσισμό. Κάποια από αυτά τα οποία δήλωσαν 

αρκετοί εκπαιδευτικοί ,είναι η Κυκλοφοριακή Αγωγή ,η Διατροφή ,τα Προγράμματα Υγείας 

κ.ά. 

Τέλος ,το 5% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως πραγματοποιεί Προγράμματα Φιλαναγνωσίας 

στη διδασκαλία τους ,ώστε να την καταστήσουν πιο αποτελεσματική, με κύριους στόχους 

την εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση και τη σταδιακή 

εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτή η σχέση θα το βοηθήσει 

να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη φαντασία του 

και την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα 

συναισθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλλιεργήσει 

τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να 

συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. 

Ερώτημα 18: 

 Τι θα προτείνατε για την αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση 

καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Στο παραπάνω ερώτημα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε πως για την 

αποτελεσματικότερη εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι απαραίτητη και άκρως σημαντική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι «έτοιμοι» να εισάγουν ,να διαχειριστούν και 

να εφαρμόσουν σωστά και με επαγγελματισμό τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στη 

διδασκαλία τους και ,εν τέλει ,να εισπράξουν τα κατάλληλα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή τους (θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τις μαθητικές επιδόσεις των παιδιών). 

Επίσης ,κάποιοι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία και το ρόλο της σχολικής ηγεσίας όσον 

αφορά την εισαγωγή ,διαχείριση και αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ,υποστήριξαν πως η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

με τον διευθυντή του σχολείου είναι απαραίτητη και ,σαφώς ,μπορεί να συμβάλλει θετικά 

στην παραπάνω διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Επομένως ,η 

σωστή διαχείριση από τον διευθυντή ,η συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς καθώς και οι 

κοινές αποφάσεις είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης ,αξιοποίησης των 

καινοτομιών αλλά και διαχείρισης των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. 
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Τέλος ,ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα πρέπει να δοθούν 

οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και 

αποδοτικοί στο επάγγελμά τους ,από τη μία ,και από την άλλη για να εξοπλιστούν όλες οι 

σχολικές μονάδες με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υλικοτεχνικές υποδομές για να υποστηριχθούν τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 

όπως χρειάζεται και με το σωστό τρόπο. 
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5.2 Γενικά συμπεράσματα 

 

 Η εισαγωγή και εφαρμογή μιας καινοτομίας στο σχολικό χώρο είναι αναγκαία ,αλλά 

όχι εύκολα επιτεύξιμη. Η ομαλή ένταξη και υλοποίηση μιας καινοτομίας εξαρτάται 

από το συνδυασμό πολλών παραγόντων. 

 

 Οι καινοτομίες συνιστούν αλλαγή συνειδητή ,εκούσια ,σκόπιμη ,αποφασιστική για τη 

βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Η εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν είναι από μόνη της θετική. Πρέπει να τονιστεί ότι οι καινοτομίες δεν 

είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλεία ,η αξία και η αποτελεσματικότητα των οποίων σε 

μεγάλο βαθμό ,εξαρτώνται από το κοινωνικό ,οικονομικό ,πολιτικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. 

 

 Η αποτελεσματική εφαρμογή ,επομένως ,μιας καινοτομίας συνδέεται άμεσα με τη 

σχολική καθημερινότητα ,αφού το περιβάλλον υποδοχής της καινοτομίας θεωρείται ο 

πλέον βασικός συντελεστής για την επιτυχία της. Η επιστημονική μελέτη των 

καινοτομιών πρέπει να εστιάζεται στη διαδικασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ,η 

οποία αναπτύσσεται στους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία εφαρμογής της 

(κυρίως εκπαιδευτικοί ,μαθητές ,διεύθυνση ,γονείς ,τοπική κοινωνία) ,καθώς και στην 

προσωπική ερμηνεία της καινοτομίας από τους άμεσους φορείς υλοποίησης. 

 

 Συνοψίζοντας ,λοιπόν ,μπορεί κανείς να πει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ουσιαστικά αν και στηρίζουν τη διαδικασία εισαγωγής ,εφαρμογής και θεσμοθέτησης 

καινοτόμων δράσεων ,συναντούν πολλά προβλήματα κατά την υλοποίησή τους. Ο 

εκπαιδευτικός ,λοιπόν ,θέλει να καινοτομήσει αλλά δεν μπορεί με τον τρόπο που θα 

ήθελε. Η εκπόνηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο τοπικό ή το σχολικό 

επίπεδο απαιτεί πολλές θυσίες σε χρόνο και προσπάθειες καθώς και την αντιμετώπιση 

πολλών προβλημάτων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απογοητεύσεις στις οποίες 

πολλοί εκπαιδευτικοί ,πολλές φορές ,δεν είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν. 
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5.3 Επίλογος 

 

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα έχουν ως εξής: 

 

 Ο εκπαιδευτικός υπαγόμενος σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα ,το οποίο 

άλλοτε αφήνει περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών και άλλοτε τα στερεί ,καλείται να 

υιοθετήσει και να υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα στη σχολική του μονάδα. 

 

 Παρ’ όλη την ελλιπή τους κατάρτιση όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα (εκτός από 2) θεωρούν αναγκαία την εισαγωγή και εφαρμογή και άλλων 

εκτός των κλασσικών καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση του σχολείου. 

 

 Ο αριθμός και ο βαθμός δυσκολίας των εφαρμοζόμενων καινοτόμων προγραμμάτων 

καθώς και η επίλυση των ανασταλτικών παραγόντων που τις παρεμποδίζουν 

,καθίσταται σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία τους. 
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