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Περίληψη 

 

Οι μαθητές του 21ου αιώνα έρχονται στα σχολεία με πολλές γνώσεις και 

δεξιότητες. Είναι ανάγκη λοιπόν τα εκπαιδευτικά συστήματα να μετατρέψουν τις 

διδακτικές τους πρακτικές για να μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των 

μαθητών. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη στην υποχρεωτική εκπαίδευση η εισαγωγή, 

προώθηση και εφαρμογή καινοτομιών. Οι καινοτομίες στην εκπαίδευση είναι 

χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και δίνεται μεγάλη 

βαρύτητα για την εισαγωγή και εφαρμογή τους απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σήμερα τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και το ίδιο το σχολείο αντιμετωπίζουν 

απαιτήσεις αυξημένου επαγγελματισμού. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν πρέπει 

να προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για να γίνουν ανεξάρτητοι και ενεργοί πολίτες. Για να γίνει αυτό 

απαιτείται επανεξέταση της διάρθρωσης του σχολείου, της οργάνωσης και της 

μάθησης, του περιεχομένου της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, η 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να 

σχεδιαστούν υπό το πρίσμα της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών. Πρέπει λοιπόν 

να εξελιχθεί το παραδοσιακό σχολείο σε μια πιο προηγμένη μορφή και να μετατραπεί 

σε ένα σχολείο που εισάγει, εφαρμόζει και αξιολογεί καινοτομίες. 

Η εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο είναι μια δύσκολη διαδικασία που μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα αντιδράσεις και προβλήματα. Οι καινοτομίες απαιτούν ικανούς 

ηγέτες οι οποίοι πρέπει να μπορούν να αλλάξουν το στυλ ηγεσίας ανάλογα με το 

πλαίσιο και τη φάση της καινοτομίας, να μπορούν να πείσουν τους υφισταμένους τους 

για την αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών και να κατανοούν ποιες ηγετικές 

συμπεριφορές απαιτούνται για την προώθηση και διαχείριση της διαδικασίας της 

καινοτομίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, καινοτομία, εκπαίδευση, ρόλος διευθυντή, δημοτικό 

σχολείο 
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Abstract 

 

The students of the 21st century are coming to schools with a lot of knowledge 

and skills. It is therefore necessary for educational systems to transform their teaching 

practices to be able to meet the increased needs of students. It is therefore imperative 

that in compulsory education the introduction, promotion and implementation of 

innovations. The innovations in education is a feature of all modern educational systems 

and attach great importance to the introduction and implementation of all of the 

countries of the European Union. 

Today, both the teachers and the school itself facing demands for increased 

professionalism. To be able to respond should offer students the opportunity to develop 

the skills needed to become independent and active citizens. To do this required a 

review of the structure of the school, the organisation and the learning content of the 

learning process, as well as the role of teachers and students. The content of curricula, 

preparation of teachers, the teaching of the courses need to be designed in the light of 

the introduction and implementation of innovations. So we need to evolve the 

traditional school into a more advanced form and turned into a school that introduces, 

implements, and evaluates innovations. 

The introduction of innovations in school is a difficult process that can result in 

reactions and problems. Innovations require skilled leaders who must be able to change 

the style of leadership depending on the context and phase of innovation, to be able to 

convince their subordinates about the necessity of introduction of innovations and to 

understand what leadership behaviors are required for the promotion and management 

of the innovation process. 

 

Keywords: leadership, innovation, education, role of director, elementary school 
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Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τον Schleicher (2015, σ. 3) Οι μαθητές του 21ου αιώνα χρειάζονται 

δεξιότητες για να μπορούν συμμετάσχουν πλήρως στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι απαραίτητο να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα 

το είδος της διδασκαλίας που αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες. Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών έχει άμεση σχέση με την πρωτοπορία και την καινοτομία, τόσο μέσα 

όσο και έξω από την τάξη. Οι σχολικοί ηγέτες του 21ου αιώνα έχουν διαφορετικούς 

ρόλους και ευθύνες. Οι χώρες πρέπει να αναπτύξουν καλύτερα την ηγεσία σε όλο το 

εκπαιδευτικό τους σύστημα. 

Η καινοτομία είναι ένας κρίσιμος τομέας για τους οργανισμούς και την 

εκπαίδευση όχι μόνο για να λειτουργήσουν, αλλά και για να ευημερήσουν σε μια 

ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία, οικονομία και αγορά. Ο (Dubberly, 2008, σ. 30) 

υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς καινοτομία. Οι 

οργανισμοί που αποτυγχάνουν να εισάγουν και να εφαρμόσουν καινοτομίες δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

Η εισαγωγή καινοτομιών απαιτεί ηγέτες οι οποίοι πρέπει να έχουν την ικανότητα 

να αλλάζουν το στυλ ηγεσίας ανάλογα με το πλαίσιο και το είδος της καινοτομίας 

(Hunter, Thoroughgood, Tyler, and Ligon, 2011 σ. 56, Hohn, 2007). 

Οι καινοτόμες δράσεις αποτελούν σημαντικό μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος τους 

είναι να παρουσιαστούν και να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς νέοι τρόποι, 

διδακτικές πρακτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

με αποτέλεσμα οι μαθητές να προετοιμάζονται καλύτερα για τις σύγχρονες απαιτήσεις 

της κοινωνίας  και να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Σε πολλά σχολεία υπάρχει συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και 

των επιδόσεων των μαθητών, υπάρχουν όμως και σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικές 

καινοτομίες δεν υλοποιούνται με επιτυχία. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η 

ηγεσία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή αποτυχία εισαγωγής καινοτομιών στο 

σχολείο (Rikkerink, Verbeeten, Simons, Ritzen, 2016). 

Ο (Ιορδανίδης, 2006, σ. 93) υποστηρίζει ότι βασικό ρόλο στην επιτυχία 

εφαρμογής καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο έχει ο διευθυντής, ο οποίος απαιτείται 

να είναι ενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις που έχουν σχέση με τις καινοτομίες στο 
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σχολείο, να έχει βρει τρόπους για αποτελεσματικότερη συνεργασία και επικοινωνία με 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συμμετέχει ο ίδιος ενεργά σ όλες τις 

καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζονται στο σχολείο. 

Σύμφωνα με τον (Παπακωνσταντίνου, 2008, σ. 238) η επιτυχία εισαγωγής και 

εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα πετύχει. Η επιτυχία 

εισαγωγής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητα αυτού που διευθύνει 

τη σχολική μονάδα, από την ευφυΐα και τη διαύγεια που διαθέτει. Για να επιτύχει η 

ένταξη της καινοτομίας στο σχολείο, ο διευθυντής δεν πρέπει να ενεργεί και να 

λαμβάνει αποφάσεις με βάση το προσωπικό του συμφέρον, αλλά με βάση το συμφέρον 

της σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια εισαγωγής της καινοτομίας μπορεί να 

υπάρξουν εμπόδια και αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. ο διευθυντής πρέπει να 

έχει την ικανότητα και τη δύναμη να τις ξεπεράσει και να οδηγήσει το σχολείο στην 

επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας. 

Οι (Σούλα & Χατζηπαναγιώτου, 2015, σ. 834) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

στο ελληνικό σχολείο καλούνται να εισάγουν καινοτομίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις διαρκείς αλλαγές που συμβαίνουν 

στο περιβάλλον και την κοινωνία. Ένας ακόμα λόγος το ίδιο σημαντικός είναι για να 

μπορέσουν οι ίδιοι να ικανοποιηθούν από το έργο που προσφέρουν και να 

διαπιστώσουν εάν ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους, οι προσδοκίες των μαθητών και 

των γονέων τους από το σχολείο και οι προσδοκίες της κοινωνίας. Οι καινοτομίες 

μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για 

τους εκπαιδευτικούς και καλύτερων επιδόσεων για τους μαθητές. 

Σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η αποτελεσματική ηγεσία είναι 

σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Ο Bryman (2007) σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντόπισε αρκετές 

βασικές πτυχές της αποτελεσματικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας 

με το προσωπικό, της ενθάρρυνσης της ανοικτής επικοινωνίας, της δημιουργίας ενός 

θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και της καθιέρωσης σαφούς αίσθησης 

κατεύθυνσης και στρατηγικού οράματος. Μια ισχυρή σχέση μεταξύ της ηγεσίας και 

της καινοτομίας έχει βρεθεί στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική έρευνα (GAIHE, 2016). 

Η ικανότητα των διευθυντών καθώς και η προθυμία τους να συμμετέχουν σε 

καινοτομίες και να τις ενσωματώνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν γίνει 

σύγχρονες επιταγές (Heißenberger, 2016). 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με την εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση των 

καινοτομιών, καθώς και ο ρόλος των διευθυντών  στην επιτυχία ή αποτυχία των 

καινοτόμων δράσεων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο 1: Καινοτομία: έννοια, σημασία και φάσεις 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τις ηγετικές συμπεριφορές των 

διευθυντών κατά τη διάρκεια εισαγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης των καινοτομιών 

στο δημοτικό σχολείο. Ο ερευνητής για το λόγο αυτό εξέτασε τη βιβλιογραφία που έχει 

σχέση με την καινοτομία, τη διαχείριση ομάδων και την ηγεσία. Ο σκοπός της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να βρεθούν έρευνες, θεωρίες, ιδέες και να 

εντοπιστούν κενά της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκε 

επίσης για να οριοθετήσει τα ερευνητικά ερωτήματα και για να προσδιορίσει 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την απάντησή τους (Hart, 1998, σ. 24). Τα ερευνητικά 

ερωτήματα καθοδήγησαν την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το 

Google Scholar, το HEAL-Link, το Eric.ed.gov, και το Taylor & Francis Online, 

χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών 

συνεδρίων, διδακτορικών διατριβών και βιβλίων. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

λέξεις κλειδιά: ηγεσία, καινοτομία, εκπαίδευση, ρόλος διευθυντή, δημοτικό σχολείο. 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας παρουσιάζονται σε τρία 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει μια ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την 

καινοτομία και τις φάσεις της καινοτομίας. Η έρευνα για την ηγεσία και την καινοτομία 

παρουσιάζονται στο δεύτερο και η έρευνα για τη διαχείριση των ομάδων και της 

καινοτομίας στο τρίτο κεφάλαιο. 

 

1.2 Ορισμός και είδη καινοτομίας 

 

Η καινοτομία ως έννοια αναφέρεται στη χρήση ευρηματικών ιδεών, νέων τρόπων 

δράσης και δημιουργίας λύσεων (Lindfors, Hilmola, 2016, σ. 374). Ο ορισμός της 

καινοτομίας εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο έχει μελετηθεί (Janssen, van de 

Vliert, & West, 2004, Bantel & Jackson, 1989). Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα 

καινοτομίας: ατομική, ομαδική, οργανωτική και η βιομηχανική (Ones, Anderson, 

Viswesvaran, & Sinangil, 2017, σσ. 381-382). Επειδή η έρευνα επικεντρώθηκε στο 

ρόλο που παίζει η ηγεσία στην εφαρμογή καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο, 

μελετήθηκε η καινοτομία σε επίπεδο ομάδας. Οι (West and Wallace, 1991, σ. 303) 
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ορίζουν την ομαδική καινοτομία ως «Η σκόπιμη εισαγωγή και εφαρμογή νέων ιδεών, 

διαδικασιών, προϊόντων ή διαδικασιών που έχουν σκοπό να ωφελήσουν σημαντικά το 

άτομο, την ομάδα, την οργάνωση ή την ευρύτερη κοινωνία.». Επιπλέον, η καινοτομία 

έχει επίσης εξεταστεί από τρεις άλλες οπτικές γωνίες - εισροή (ατομική, οργανωτική 

δομή), διαδικασία και αποτελέσματα (το τελικό προϊόν ή τα αποτελέσματα μιας 

καινοτομίας) (Harden, 2009, σ. 14). 

Οι (Kamal, Singh, 2013, σ. 3) διακρίνουν δύο είδη καινοτομιών στην 

εκπαίδευση: καινοτομίες στις υποδομές και καινοτομίες στα μέσα διδασκαλίας. Οι 

(Stukalenko, Zhakhina, Kukubaeva, Smagulova & Kazhibaeva, 2016, σ. 6613) 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο είδη καινοτομιών στην εκπαίδευση. Οι καινοτομίες 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι καινοτομίες στη διδασκαλία και μάθηση. 

Το περιεχόμενο της καινοτομίας αναφέρεται σε πρακτικές (νέα διδακτική ή 

παιδαγωγική μέθοδος), σε δομές (τροποποίηση της οργάνωσης ενός συστήματος σε 

περιφερειακό επίπεδο), σε τεχνικές (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, 

χρήση λογισμικών, πολυμέσων), σε άτομα (αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών, ανάπτυξη του επαγγελματισμού και εισαγωγή νέων μεθόδων 

ανάπτυξης του προσωπικού στο σχολείο) (Παπακωνσταντίνου, 2008, σ. 234). 

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της διαδικασίας εισαγωγής και 

εφαρμογής της καινοτομίας και στο ρόλο που έχει ο διευθυντής του σχολείου στην 

επιτυχία ή αποτυχία καινοτόμων προγραμμάτων. 

 

1.3 Ιστορικό πλαίσιο της καινοτομίας 

 

Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις σχετικά με την καινοτομία ξεκινούν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 (Fagerberg, and Verspagen, 2009, σ. 220). Ελάχιστες μελέτες 

διεξήχθησαν κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Οι βασικές αρχές των θεωριών 

της διαδικασίας της καινοτομίας μπορούν γενικά να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες 

κοσμοθεωρίες: την «υπερβατική» και τη «μηχανιστική» (Robertson, 1967, σ. 14). Η 

«υπερβατική» παγκόσμια αντίληψη, δημιουργήθηκε κυρίως από οικονομολόγους. Η 

καινοτομία είναι το αποτέλεσμα μια δημιουργικής ιδιοφυΐας και είναι απρόβλεπτη. Σε 

αντίθεση, η μηχανιστική θεωρία από κοινωνιολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 

καινοτομία δημιουργήθηκε από την προσπάθεια πολλών ατόμων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Robertson, 1967, σ. 14). 
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Μία από τις πρώτες θεωρίες της καινοτομίας συνδυάζει τόσο την «υπερβατική» 

όσο και την «μηχανιστική» κοσμοθεωρία. Η θεωρία της καινοτομίας του 

οικονομολόγου Abbott Usher (1954) περιλάμβανε τέσσερα βασικά μέρη: 1. Η 

αντίληψη του προβλήματος: Σε αυτήν τη φάση αναγνωρίστηκε ένα υπάρχον πρόβλημα. 

2. Ρύθμιση του προβλήματος: Σε αυτήν τη φάση, μια αλληλουχία γεγονότων έγινε 

πρωταρχικός στόχος για την εξεύρεση μοναδικών λύσεων. 3. Η διορατικότητα: σε 

αυτήν τη φάση, ο καινοτόμος "είδε" τη λύση του προβλήματος και χρησιμοποιώντας 

οργανωμένες πληροφορίες και ένα μοτίβο κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. 4. Η 

κρίσιμη αναθεώρηση: Σε αυτήν τη φάση, η λύση που βρέθηκε δοκιμάστηκε για 

πρακτική χρήση. Η αναγνώριση προβλημάτων, η διορατικότητα, η δοκιμή μιας ιδέας 

εξακολουθούν να αποτελούν και σήμερα βασικά συστατικά των σημερινών μοντέλων 

καινοτομίας. 

Ένας άλλος σημαντικός ερευνητής που επηρέασε την κατανόηση της διαδικασίας 

καινοτομίας ήταν ο οικονομολόγος Joseph Schumpeter. Ο Schumpeter (1934) 

ισχυρίστηκε ότι οι καινοτομίες δεν έπρεπε απαραίτητα να είναι νέες εφαρμογές, 

τεχνολογίες και ανακαλύψεις. Υποστήριξε ότι οι καινοτομίες θα μπορούσαν να είναι 

νέοι συνδυασμοί και εφαρμογές των υφιστάμενων τεχνολογιών. Δήλωσε επίσης ότι οι 

καινοτομίες έπρεπε να είναι δημιουργικές αλλά και επικερδείς. Αυτές οι έννοιες έχουν 

γίνει ευρέως αποδεκτές από τους ερευνητές. Οι τρέχοντες ορισμοί της καινοτομίας 

περιλαμβάνουν όχι μόνο επικερδείς ή χρήσιμες καινοτόμες λύσεις αλλά και νέες 

εφαρμογές ή συνδυασμούς υφιστάμενων τεχνολογιών. 

Τα θεωρητικά μοντέλα έχουν εξελιχθεί από τη θεωρία της καινοτομίας των 

(Usher, A. P., Grantham, G., Usher, A. P., & Happens, 1954). Στην ιστορική 

ανασκόπηση της διαδικασίας καινοτομίας, ο (Rothwell 1994) προσδιόρισε πέντε 

μοντέλα για να καταγράψει τις προοπτικές της διαδικασίας καινοτομίας από τα μέσα 

του 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τα πέντε μοντέλα με επίκεντρο την 

καινοτομία που σχετίζεται με το προϊόν και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, π. χ. υλικό 

και λογισμικό, τεχνολογία, ανάπτυξη και κατασκευή. Τα μοντέλα του (Rothwell, 1994) 

βασίστηκαν σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά άρθρα σχετικά με την καινοτομία στις 

μεταποιητικές και κερδοσκοπικές εταιρείες. Αυτά τα μοντέλα εφαρμόζονται 

περισσότερο στην καινοτομία προϊόντων στον ιδιωτικό τομέα. Η πρώτη γενιά, 

Technology Push Model, περιγράφει τα μοντέλα καινοτομίας της δεκαετίας του 1950 

και των αρχών της δεκαετίας του 1960. Ήταν ένα γραμμικό μοντέλο όπου η καινοτομία 

πραγματοποιήθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια και τα προϊόντα καινοτομίας 



 

15 
 

πωλήθηκαν στις αγορές. Η προοπτική των ερευνητών ήταν ότι περισσότερη έρευνα 

στα εργαστήρια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα νέα προϊόντα. Ελάχιστη προσοχή 

δόθηκε στη διαδικασία της καινοτομίας (Rothwell, 1994). Σύμφωνα με το μοντέλο 

Technology Push η καινοτομία ήταν αποτέλεσμα των εξελίξεων στο πλαίσιο της 

προσφοράς στην αγορά. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και στα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, οι ιδιωτικές εταιρίες αντιμετώπιζαν σκληρό ανταγωνισμό και υπήρξε πίεση 

για διαφοροποίηση για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Ως 

αποτέλεσμα, προέκυψε το μοντέλο Market Pull. Ο ερευνητής Clark (1979) υποστήριξε 

ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα εταιρειών που προσπαθούσαν να 

επεκταθούν και να διαφοροποιηθούν. Σύμφωνα με το μοντέλο Market Pull, η 

καινοτομία ήταν αποτέλεσμα της πίεσης από την πλευρά της ζήτησης της αγοράς. Οι 

Mowery και Rosenberg (1978) υποστήριξαν ότι η καινοτομία ήταν αποτέλεσμα τόσο 

των απαιτήσεων της αγοράς όσο και των τεχνολογικών απαιτήσεων. Ο Rothwell (1994) 

αναφέρθηκε σε αυτό ως την τρίτη γενιά των μοντέλων στη διαδικασία της καινοτομίας. 

Τα μοντέλα της τρίτης γενιάς είναι γραμμικά. Κατά τα μέσα της δεκαετίας 1980 - 1990, 

η διαδικασία καινοτομίας δεν θεωρήθηκε πλέον ως γραμμική διαδικασία, κυρίως λόγω 

εμπειρικών μελετών που διεξήχθησαν σε ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εντόπισαν 

δύο κρίσιμες διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν από αυτές για την ανάπτυξη των 

προϊόντων (την ολοκλήρωση και την παράλληλη ανάπτυξη). Ενώ τα τμήματα της 

επιχείρησης εργάζονταν ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη ενός έργου (παράλληλη 

ανάπτυξη), ενσωμάτωσαν επίσης τους προμηθευτές στα αρχικά στάδια της 

αναπτυξιακής διαδικασίας. Όλες αυτές οι μελέτες έδειξαν την αξία της καινοτομίας. 

Συνοπτικά, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα παρουσιάστηκε μια αύξηση των ερευνών 

σχετικά με τη διαδικασία καινοτομίας (Fagerberg, Verspagen, 2009, σ. 219). Τα 

μοντέλα της διαδικασίας καινοτομίας προχώρησαν από γραμμικά μη 

αλληλεπικαλυπτόμενα μοντέλα σε μη γραμμικά και λειτουργικά επικαλυπτόμενα 

μοντέλα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν 

παρατηρήθηκε μόνο άλμα στις ερευνητικές εργασίες για τη διαδικασία της καινοτομίας 

(Fagerberg, Verspagen, 2009, σ. 229), αλλά και μια αλλαγή στο τρόπο μελέτης της. Η 

καινοτομία έπαψε πλέον να εξετάζεται ως μέσο για την απόκτηση κέρδους, αλλά 

θεωρήθηκε ως μια κοινωνική διαδικασία (Nystrom, 2000, σ. 112). Ενώ υπήρξαν μικρές 

αποκλίσεις στις θεωρίες της διαδικασίας καινοτομίας, ορισμένα από τα κοινά στοιχεία 

σε αυτά τα μοντέλα ήταν τα εξής: παραγωγή ιδεών, οριοθέτηση ιδεών, πρωτότυπα, 

επίδειξη, ανάπτυξη και έναρξη / εμπορευματοποίηση (Cooper, 2014, σ. 27). Το 
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μοντέλο καινοτομίας (Dubberly, 2007) χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των 

φάσεων της καινοτομίας. Εκτός από την πολύ καλή κατανόηση του μη γραμμικού και 

επαναληπτικού χαρακτήρα της καινοτομίας, το μοντέλο (Dubberly, 2007) θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί ευρέως σε οποιοδήποτε τομέα. 

 

1.4 Μοντέλο καινοτομίας 

 

Το μοντέλο καινοτομίας Dubberly δημιουργήθηκε από το προσωπικό της 

Dubberly Design Office στο Ινστιτούτο Δημιουργικής Διαδικασίας στο Κολλέγιο 

Τέχνης και Σχεδιασμού της Αλμπέρτα. Το προσωπικό σχεδιασμού εξέτασε τα πρότυπα 

και τις διαδικασίες καινοτομίας που ορίζουν οι οργανισμοί και τα άτομα, για να 

προσδιορίσουν το πλαίσιο της καινοτομίας, δηλαδή πώς, ποιος, τι, πότε, πού και γιατί. 

Πάνω από 50 μοντέλα εξετάστηκαν για να προσδιοριστούν οι συνθήκες της 

καινοτομίας. Η ομάδα σχεδιασμού χρησιμοποίησε εννοιολογικό χάρτη για να συνθέσει 

και να απεικονίσει καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Οι εννοιολογικοί 

χάρτες απεικονίζουν γραφικά τις βασικές έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ των βασικών 

εννοιών. Ο χάρτης ιδεών DDO "βασίστηκε στην ιδέα ότι η καινοτομία αφορά την 

εξέλιξη των παραδειγμάτων" (Dubberly, 2007, σελ. 4). Κατά συνέπεια, για το μοντέλο 

DDO, η καινοτομία σπανίως θα μπορούσε να παρατηρηθεί ενώ συνέβη και 

αναγνωρίστηκε συνήθως μετά από μια αλλαγή. Το μοντέλο DDO απεικονίζει γραφικά 

τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή από τη μία 

διαδικασία στην άλλη. 

Το μοντέλο DDO εμφάνισε τους παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία σε 

οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Ο κύκλος καινοτομίας έχει οκτώ στοιχεία στον 

κατακόρυφο άξονα. Τα στοιχεία της καινοτομίας περιλάμβαναν τα εξής: αλλαγή, 

προσαρμογή, αποτυχία, αναγνώριση, διορατικότητα, διάρθρωση, επίδειξη και 

υιοθεσία. Στον οριζόντιο άξονα αποτυπώνονται τα στοιχεία που προωθούν την 

καινοτομία σε ατομικό επίπεδο. Ένας από τους περιορισμούς του μοντέλου DDO είναι 

ότι δεν περιγράφει λεπτομερώς τη φάση υιοθέτησης. 

Το μοντέλο DDO κρίθηκε το καταλληλότερο για να μελετηθεί ο ρόλος της 

ηγεσίας στην εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση. 

 

1.5 Καινοτομία και εκπαίδευση 
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Η σημασία της καινοτομίας στη σύγχρονη εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη. Η 

καινοτομία παρουσιάζεται σήμερα ως κάποια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για 

την ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο κάθε βαθμίδας της 

εκπαίδευσης, ενώ θεωρείται υψηλής προτεραιότητας θέμα για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Η εκπαίδευση είναι ένας 

τομέας στον οποίο η συνεχής καινοτομία είναι υποχρεωτική (De Luna, 2015, σ. 265). 

Η εισαγωγή των καινοτομιών στην εκπαίδευση πραγματοποιείται με οργανωτικά και 

τεχνικά μέσα που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη αποτελεσμάτων στις 

διδακτικές δραστηριότητες (Khairova, Toktarova, 2016, σ. 2257). Η καινοτομία στον 

τομέα της εκπαίδευσης είναι γενικά αντιληπτή ως μια τεχνολογική ιδέα και μια έννοια 

η οποία κυρίως σχετίζεται με τον εξοπλισμό. Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στη διαδικασία της καινοτομίας, αλλά η καινοτομία ουσιαστικά σημαίνει 

δημιουργία ή εκτέλεση κάτι καινούριου μέσω μιας νέας πορείας (Smith, Brand, & 

Kinash, 2013, σ. 66). 

Ο Παπακωνσταντίνου (2008, σσ. 232-233) υποστηρίζει ότι εισαγωγή 

καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι στην ουσία μια προσπάθεια να αλλάξουν 

οι συνθήκες και οι παράμετροι παροχής του εκπαιδευτικού έργου, να αντιμετωπιστούν 

τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν ο 

διευθυντής και να προκαλέσει την αλλαγή της καθημερινής πρακτικής στο σχολείο. Οι 

καινοτομίες στην εκπαίδευση αποτελούνται από δύο μεγάλες κατηγορίες: τις 

εκπαιδευτικές - παιδαγωγικές καινοτομίες και τις διοικητικές - οργανωτικές 

καινοτομίες. Στην πρώτη κατηγορία γίνονται αλλαγές στη διδασκαλία, τα μέσα, τους 

στόχους, το περιεχόμενο και την αξιολόγηση. Στη δεύτερη εφαρμόζονται μέθοδοι που 

έχουν σχέση με την οργάνωση και διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την 

τοπική κοινωνία. Τον πιο σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα διαδραματίζει η διεύθυνσή του (Λαζάρου, 

Παπαγεωργάκης, Φούζας, 2017, σ. 505). Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί βλέπουν την 

εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο θετικά, έχουν διάθεση να τις υιοθετήσουν. Κάποιες 

φορές όμως αρνούνται να τις εφαρμόσουν και να τις εκτελέσουν, γιατί φοβούνται το 

αποτέλεσμα (Σιακοβέλη, 2011, σ. 49). Οι λόγοι του φόβου αυτού είναι η μικρή 

εμπειρία στη διαχείριση καινοτομιών και η ελλιπής κατάρτιση στην εφαρμογή τους 

(Κολέζα, 2013, σ. 33). Για να είναι λοιπόν επιτυχής η διαδικασία εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική 

κατάρτιση και να δίνονται σ’ αυτούς κίνητρα (Gorozidis, Papaioannou, 2016, σ. 55). 



 

18 
 

Καλό θα είναι να γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και όχι υποχρεωτικά (Kunnari, & 

Ilomäki, 2016, σ. 176). Το σχολείο με την εφαρμογή καινοτομιών μπορεί να προσφέρει 

καλύτερη παιδεία στους μαθητές και να λειτουργήσει πιο εποικοδομητικά. Για να γίνει 

αυτό απαιτείται σωστή προετοιμασία των εκπαιδευτικών, η οποία θα τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ενισχύσουν τόσο την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη όσο και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές (Erstad, Eickelmann & Eichhorn, 

2015, σ. 652). 

Οι Hofman, De Boom, Meeuwisse & Hofman (2013, σ. 850) υποστηρίζουν ότι 

οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας σωστά τις καινοτομίες μπορούν να βελτιώσουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους, να γίνουν καλύτεροι δάσκαλοι και να μεγαλώσουν τον 

ενθουσιασμό τους για το έργο το οποίο επιτελούν. Η συνετή χρήση των καινοτομιών 

μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλον τον κόσμο είναι σε μια φάση ανάπτυξης 

όπου οι διαφορές ανάμεσα στα παλαιότερα και στα νεότερα μοντέλα εκπαίδευσης είναι 

όλο και πιο εμφανείς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις στους εκπαιδευτικούς για την 

εισαγωγή αλλαγών και καινοτομιών στα σχολεία (Erstad, Eickelmann, Eichhorn, 2015, 

σ. 648). 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται η σημαντικότητα του ρόλου των 

καινοτομιών στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων χωρών του κόσμου.
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Κεφάλαιο 2: Ηγεσία και καινοτομία 

 

2.1 Ηγεσία 

 

Η ηγεσία είναι μια λειτουργία σε επίπεδο ομάδας και εμφανίζεται όταν δύο ή 

περισσότεροι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι ηγέτες με τον τρόπο τους 

προσπαθούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των υφισταμένων τους (Αθανασούλα - 

Ρέππα, 2012). Ο (Bush, 2008, σ. 273) ορίζει την ηγεσία ως τον επηρεασμό των 

ενεργειών των άλλων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Οι ηγέτες είναι 

άνθρωποι που διαμορφώνουν τους στόχους, τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων. 

Συχνά δρομολογούν αλλαγές για να επιτύχουν υπάρχοντες και νέους στόχους. Η ηγεσία 

απαιτεί πολλή εφευρετικότητα, ενέργεια και επιδεξιότητα. «Η ηγεσία είναι μια σχέση 

επιρροής μεταξύ των ηγετών και των οπαδών τους, που προτίθενται να 

πραγματοποιήσουν πραγματικές αλλαγές που αντανακλούν τους αμοιβαίους σκοπούς» 

(Rost, 1993, σ.102). Ο χαρακτηρισμός της ηγεσίας του Rost είχε ως τέσσερα βασικά 

συστατικά ηγέτες και οπαδούς, σχέσεις, πραγματικές αλλαγές και αμοιβαίους σκοπούς. 

Σύμφωνα με τον (Rost, 1993), οι οπαδοί πρέπει να είναι ενεργοί και να υπάρχουν 

περισσότεροι από ένας. Η σχέση μεταξύ ηγέτη και οπαδού είναι πολύπλευρη και μη 

καταναγκαστική. Όταν ο ηγέτης και οι οπαδοί επιθυμούσαν κάποιες αλλαγές, δεν 

χρειαζόταν να αλλάξουν την ηγεσία, αλλά έπρεπε να έχουν την πρόθεση να 

δημιουργήσουν αλλαγές. Η σχεδιαζόμενη αλλαγή αντικατόπτριζε τον αμοιβαίο σκοπό 

τους. Επειδή ήταν μια μη καταναγκαστική σχέση, η αμοιβαιότητα δημιουργήθηκε από 

τον ηγέτη και τους οπαδούς του. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα και πλαίσια, που 

κατατάσσουν τα στυλ ηγεσίας. Σύμφωνα με τον (Bass, 1985) μοντέλο ηγεσίας Full 

Range Leadership έχει χρησιμοποιηθεί για να μελετήσει την ηγεσία στο πλαίσιο της 

καινοτομίας. Το μοντέλο Full Range Leadership αναγνώριζε τρεις μορφές ηγεσίας - 

μετασχηματιστική, συναλλακτική και τη μορφή laissez-faire (Bass, 1985). Ειδικότερα, 

η μετασχηματιστική και η συναλλακτική ηγεσία στυλ έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

εξετάσουν το στυλ ηγεσίας και τη συμπεριφορά του ηγέτη κατά τη διαδικασία της 

καινοτομίας (Bass, 1985). 

Ο (Stewart, 2013) υποστηρίζει ότι ποιότητα της εκπαίδευσης είναι 

αναμφισβήτητα ένα σημαντικό ζήτημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 
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ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας καινοτόμου σχολείου συνδέεται άμεσα με τις 

ηγετικές ικανότητες και τα προσόντα του διευθυντή του σχολείου. 

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες των σχολείων είναι αυτοί που μπορούν να λαμβάνουν 

αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένων αποφάσεων, ασκούν την ηγεσία με τέτοιον τρόπο 

ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να βοηθήσουν όλους τους μαθητές τους να πετύχουν 

στο σχολείο και να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στις σχολικές αποφάσεις (Ζιάκα, 2014, σ. 50). Οι 

σχολικοί ηγέτες που παρέχουν στο προσωπικό τους ευκαιρίες να συμμετάσχουν στη 

λήψη αποφάσεων καταφέρνουν οι υφιστάμενοί τους να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από την εργασία τους (Schleicher, 2015, σ. 9). 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα βρέθηκε ότι δύο μορφές ηγεσίας φαίνεται ότι είναι 

οι καταλληλότερες για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η 

συναλλακτική και η μετασχηματιστική ηγεσία. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική 

άποψη. Οι (Kesting, Ulhøi, Song & Niu, 2016, σ. 34) υποστηρίζουν ότι εκτός από τη 

μετασχηματιστική και τη συναλλακτική ηγεσία, υπάρχουν και άλλες μορφές ηγεσίας 

που σχετίζονται θετικά με τις καινοτομίες. 

 

2.2 Συναλλακτική ηγεσία 

 

Ο Burns (1978, σ. 4) χαρακτήρισε τους συναλλακτικούς ηγέτες ως ηγέτες που 

προσεγγίζουν τους οπαδούς τους με σκοπό να ανταλλάξουν ένα πράγμα με κάτι άλλο 

π.χ.  θέσεις εργασίας για ψήφους ή επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση μιας 

εκστρατείας. Ο Παπαντωνίου (όπως αναφέρεται στο Δεληλίγκα, Ταρατόρη, & 

Μπεκιάρη, 2017, σ. 30) υποστηρίζει ότι η συναλλακτική ηγεσία στον εκπαιδευτικό 

χώρο μοιάζει με διαδικασία διεκπεραίωσης και φαίνεται ότι βασίζεται σε μια σχέση 

ανταλλαγής μεταξύ του ηγέτη και των οπαδών του. Οι ηγέτες και οι οπαδοί 

διαπραγματεύονταν τους πόρους που θα ανταλλάσσονταν για να ολοκληρώσουν ένα 

σύνολο στόχων (Αθανασούλα - Ρέππα, 2012, Sergiovanni, 1990). Η σχέση μεταξύ 

ηγέτη και οπαδών ήταν μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης, όπου οι συνεισφορές των δύο 

αναγνωρίζονταν και ανταμείβονταν (Kellerman, 1984).Ο (Πασιαρδής 2012) όπως 

αναφέρεται στο (Ρεντζελά, 2013, σ. 808) υποστηρίζει ότι στη συναλλακτική ηγεσία 

υπάρχει μια πρακτική αμοιβών που προσφέρει ο ηγέτης στους εργαζόμενους, οι οποίοι 

προσφέρουν έργο ή κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Στη συναλλακτική ηγεσία, ο 

ηγέτης επηρεάζει τους υφισταμένους του με κάποια συναλλαγή. Υπάρχει κάποιο είδος 
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ανταμοιβής το οποίο μπορεί να είναι κρυφό ή φανερό και δίνεται με σκοπό να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε ο ηγέτης για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού 

(Τσαπατσάρης, 2015). Η συναλλακτική ηγεσία είχε δύο σημαντικές διαστάσεις (Bass, 

1985). Πρώτον, οι ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποσαφηνίσουν τις απαιτήσεις 

σχετικά με το στόχο και τις εργασίες και ταυτόχρονα να παράσχουν τις υλικές ή άυλες 

ανταμοιβές μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό αναφέρεται ως συμπεριφορά 

ηγεσίας ανταμοιβής. Δεύτερον, οι ηγέτες θα πρέπει να καθορίσουν πρότυπα για την 

απόδοση και να παρακολουθήσουν τις αποκλίσεις από αυτά τα πρότυπα. Αυτό 

αναφέρεται ως διαχείριση κατ’ εξαίρεση (Bass, 1985). 

Οι αποτελεσματικοί συναλλακτικοί ηγέτες ανταποκρίνονται τακτικά στις 

προσδοκίες των οπαδών τους. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της συναλλακτικής 

ηγεσίας εξαρτάται από τον ηγέτη και την ικανότητά του να προβλέπει, να 

ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των οπαδών του. 

(Κέλερμαν, 1984). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα των 

συναλλαγών και ότι όλες οι συναλλαγές δεν ήταν ίσες (Kuhnert και Lewis, 1987 σ. 

653). Οι συναλλαγές υψηλής ποιότητας συνδέονταν με τον ηγέτη που παρείχε 

συναισθηματικούς πόρους και στήριξη στους εργαζόμενους. Οι συναλλαγές χαμηλής 

ποιότητας συνεπάγονταν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων όπως η εργασία 

σε συγκεκριμένο αριθμό ωρών (Graen, Novak, Sommerkamp, 1982, σ. 115). Οι 

συναλλαγές υψηλής ποιότητας βασίστηκαν στη διαπροσωπική σχέση μεταξύ ηγέτη και 

οπαδού. Ορισμένες από τις συναλλαγές υψηλού επιπέδου βασίστηκαν στη σχέση 

εμπιστοσύνης και σεβασμού (Bass, 1985). Οι συναλλαγές χαμηλής ποιότητας 

βασίστηκαν στην ανταλλαγή πόρων. Οι συναλλαγές χαμηλής ποιότητας εξαρτώνται 

από την ικανότητα του ηγέτη να διαπραγματεύεται και να αποκτά πόρους. Οι 

(Goodwin, Wofford & Whittington, 2001, σ. 765) διαπίστωσαν ότι οι συναλλαγές 

υψηλής ποιότητας σχετίζονταν περισσότερο θετικά με την οργανωτική ικανότητα του 

ηγέτη και τη δέσμευση των οπαδών από ό, τι οι χαμηλής ποιότητας συναλλακτικές 

συμπεριφορές. Οι συναλλαγές υψηλής ποιότητας συνδέονταν θετικά με την 

ικανοποίηση και την απόδοση των οπαδών (Bycio, Hackett, & Allen, 1995, σ. 471). 

Εάν αυτά που είχε υποσχεθεί ο ηγέτης δεν ήταν υπό τον άμεσο έλεγχό του, τότε αυτό 

μείωνε τη διαπραγματευτική του δύναμη. Από την άλλη πλευρά, οι συναλλαγές υψηλής 

ποιότητας δεν εξαρτώνται από την διαπραγματευτική δύναμη του ηγέτη, δεδομένου ότι 

ο ηγέτης πρόσφερε άυλες ανταμοιβές. 
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Ο (Johnston, 1996, σ. 214) υποστήριξε ότι το σταθερό περιβάλλον ήταν 

ευνοϊκότερο για την συναλλακτική ηγεσία. Σε σταθερό περιβάλλον, υπήρχε χαμηλή 

αβεβαιότητα, συμφωνημένοι στόχοι και καθιερωμένες σχέσεις. Αυτά το περιβάλλον 

ήταν ιδανικό για τη συναλλακτική ηγεσία, τόσο πολύ, ώστε η ανταλλαγή παροχών 

θεωρούνταν δεδομένη και σπάνια υποβαλλόταν σε σοβαρή εξέταση. Επιπλέον, σε 

σταθερό περιβάλλον, οι κανόνες έχουν οριστικοποιηθεί. Τα πρότυπα απόδοσης τόσο 

για τους ηγέτες όσο και για τους οπαδούς όχι μόνο είναι αναγνωρισμένα, αλλά και 

τηρούνται ακριβώς. Οι ηγέτες και οι οπαδοί τους είχαν τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και εμπειρία για να εκτελέσουν τα οργανωτικά τους καθήκοντα. Ο 

σημαντικότερος περιορισμός της συναλλακτικής ηγεσίας ήταν η έλλειψη ικανότητας 

των ηγετών να ενθαρρύνουν και να επηρεάσουν τους οπαδούς να κάνουν κάτι 

διαφορετικό από αυτό που είχαν μάθει μέχρι σήμερα. Η μετασχηματιστική ηγεσία ήταν 

απαραίτητη όταν οι ηγέτες έπρεπε να παρακινήσουν τους οπαδούς να ακολουθήσουν 

μια καινούρια τακτική που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πριν (Kuhnert, Lewis, 1987, σ. 

651). 

 

2.3 Μετασχηματιστική ηγεσία 

 

Μετασχηματιστική ηγεσία είναι η ικανότητα του ηγέτη να «επηρεάσει τις αξίες, 

τις συμπεριφορές, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των άλλων, 

συνεργαζόμενος μαζί τους για να επιτύχουν την αποστολή και τον σκοπό της 

επιχείρησης» (Rouche, Baker and Rose, 1989, σ. 3). Οι (Δεληλίγκα, Ταρατόρη, & 

Μπεκιάρη, 2017, σ. 30) υποστηρίζουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία στηρίζεται στη 

διάθεση του ηγέτη για αλλαγή και στη δημιουργία οράματος για τον οργανισμό. 

Σύμφωνα με τον (Πασιαρδή 2012) όπως αναφέρεται στο (Ρεντζελά, 2013, p. 808) οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες δεσμεύονται μεταξύ τους ενεργώντας σε ανώτερα επίπεδα 

όσον αφορά τα κίνητρα και την ηθική. Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 1. Χάρισμα, είναι η ικανότητα του ηγέτη να κερδίσει το σεβασμό των 

υφισταμένων και να τους παρέχει ένα όραμα. 2. Διανοητική υποκίνηση, είναι η 

προσεκτική επίλυση των προβλημάτων και η ενθάρρυνση των υφισταμένων. 3. 

Εξατομικευμένη εκτίμηση, είναι το ενδιαφέρον που δείχνει ο ηγέτης για κάθε 

εργαζόμενο και η βοήθεια που του προσφέρει (Δελλατόλας, 2016, σσ. 20-21). Ο (Burns 

1978) έκανε σαφή διάκριση μεταξύ της μετασχηματιστικής και της συναλλακτικής 

ηγεσίας. Ισχυρίστηκε ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης δεσμεύεται με τους οπαδούς του 
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με τέτοιον τρόπο ώστε να αυξήσει το κίνητρό τους (Αθανασούλα - Ρέππα, 2012). 

Αντίθετα, ο συναλλακτικός ηγέτης αντάλλασσε κάτι που είχε αξία για τον οπαδό του 

για να ολοκληρώσει έναν στόχο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συναλλακτική και η 

μετασχηματιστική ηγεσία αποτελούν μέρος μιας συνεχούς ηγεσίας και δεν είναι μόνες 

τους ξεχωριστές κατηγορίες (Bass, 1985). 

O (Mulford 2006 σσ. 50-51), ο οποίος πραγματοποίησε μια μελέτη για την ηγεσία 

μέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγής και διαπίστωσε ότι τα έξι βασικά στοιχεία ενός 

μετασχηματιστικού ηγέτη ήταν να παρέχει ατομική υποστήριξη στο προσωπικό, να 

αναπτύξει μια φροντίδα εμπιστοσύνης στον πολιτισμό, να δημιουργήσει μια 

συμμετοχική δομή στο σχολείο, να αναπτύξει ένα κοινό όραμα και τους συναφείς 

στόχους, να θεσπίσει υψηλές προσδοκίες και να προωθήσει ένα πνευματικά διεγερτικό 

περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό. Ομοίως o (Fullan, 2010, σσ. 12-13) 

προσδιορίζει έξι χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ηγετών. Πρώτον, να έχουν 

ισχυρό κίνητρο για δράση, αλλά θα πρέπει να προσέχουν τις σχέσεις με του 

υφισταμένους τους καθώς προχωρούν. Δεύτερον, να διατηρούν μια θέση 

εκπαιδευόμενου παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς τους, αντί να τοποθετούν τον 

εαυτό τους στην κορυφή της ιεραρχίας. Επίσης, να έχουν μια σταθερή προσπάθεια για 

τη βελτίωση της διδασκαλίας προς όφελος όλων των μαθητών του σχολείου. Να είναι 

προσεκτικοί και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη ικανότητας για την 

επίλυση σύνθετων προβλημάτων, να είναι δικτυωμένοι και πέρα από το σχολείο. 

Τέλος, να έχουν έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο ηθικό σκοπό που να οδηγεί σε συνεπή 

δράση με την πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και στη συνέχεια 

βοηθούν ενεργά τους εκπαιδευτικούς για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. 

Οι (Antonakis, 2001, Avolio, Bass & Jung 1999) προσδιόρισαν τέσσερις τύπους 

μετασχηματιστικής ηγεσίας: ιδεαλιστική επιρροή, εμπνευσμένα κίνητρα, πνευματική 

διέγερση και εξατομικευμένη σκέψη. Η ιδεαλιστική επιρροή αναφέρεται στις ηγετικές 

συμπεριφορές που ενσταλάζουν την υπερηφάνεια, την πίστη και την αίσθηση της 

αποστολής. Οι ηγέτες είχαν σε υψηλή αίσθηση του καθήκοντός τους και προκάλεσαν 

την αφοσίωση των οπαδών τους. Οι ηγέτες μοιράστηκαν επίσης κινδύνους με τους 

οπαδούς τους. Τα εμπνευσμένα κίνητρα αναφέρθηκαν στο όραμα του ηγέτη για το 

μέλλον με βάση τις αξίες του. Περιλάμβανε επίσης την ικανότητα του ηγέτη να 

εμπνεύσει τους οπαδούς του, να ενστερνιστούν το όραμά του με την τόνωση του 

ενθουσιασμού τους και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες 

ενθάρρυναν επίσης τους οπαδούς τους να οραματιστούν ελκυστικούς μελλοντικούς 
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στόχους. Τα εμπνευσμένα κίνητρα και η εξιδανικευμένη επιρροή είχαν υψηλή 

συσχέτιση και μερικές φορές συλλογικά αναφέρονται ως «χάρισμα» στη βιβλιογραφία 

(Bass, 1998). 

Η πνευματική διέγερση αναφέρεται σε συμπεριφορές ηγεσίας που προωθούσαν 

την αποκλίνουσα σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αμφισβήτηση του status quo. Οι 

ηγέτες ενθάρρυναν τους οπαδούς να αμφισβητούν τις υποθέσεις, να αντιμετωπίζουν τα 

καινούρια προβλήματα και να βρίσκουν νέες προσεγγίσεις στα ήδη υπάρχοντα 

προβλήματα. Οι ηγέτες δεν τιμωρούν ή δεν προσβάλλουν τους εργαζόμενους όταν 

κάνουν λάθη. Οι εξατομικευμένη σκέψη αναφερόταν στις συμπεριφορές ηγεσίας που 

αναγνώριζαν τις μοναδικές ανάγκες των οπαδών και παρείχαν υποστήριξη με βάση τις 

μοναδικές ανάγκες τους (Avolio, Bass & Jung 1999). Οι ηγέτες δημιουργούν νέες 

ευκαιρίες μάθησης για τους υπαλλήλους τους και τους βοηθούν να αναπτύξουν τις 

ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες που κατέχουν. 

Οι συμπεριφορές της μετασχηματιστικής ηγεσίας βρέθηκαν να 

ευθυγραμμίζονται στενά με τους παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργικότητα 

(Shin, Zhou, 2003, σ. 704). Η μετασχηματιστική ηγεσία επηρέασε τη δημιουργικότητα 

τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο ατόμων, γιατί οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

δίνουν κίνητρα στους εργαζόμενους. Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να 

επικεντρωθεί σε πειραματισμούς για την ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών ή οι 

ενέργειές του να αποσκοπούν στην επίτευξη πολύ συγκεκριμένων και σαφών στόχων 

(Zacher, Rosing, 2015, σσ. 55-56). Οι (Jung, Sosik, 2002) διενήργησαν μια τυχαία 

μελέτη για να διερευνήσουν την επιρροή της ηγεσίας στην παραγωγή ιδεών και 

διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες με επικεφαλής τον μετασχηματιστικό ηγέτη 

δημιούργησαν περισσότερες ιδέες από τους συμμετέχοντες που είχαν ανατεθεί σε 

ομάδα υπό την ηγεσία ενός συναλλακτικού ηγέτη. Οι ομάδες με επικεφαλής τους 

μετασχηματιστικούς ηγέτες όχι μόνο ανέφεραν ότι ήταν δημιουργικοί (Reuvers, Van 

Engen, Vinkenburg, & Wilson-Evered, 2008), αλλά είχαν και υψηλές επιδόσεις. Οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες εξουσιοδότησαν τους οπαδούς τους (Jung and Sosik, 2002) 

και δημιούργησαν ευνοϊκό κλίμα για τη δημιουργικότητα. Οι (Elkins, Keller, 2003) 

υποστήριξαν ότι οι βασικές συμπεριφορές μετασχηματιστικής ηγεσίας 

ευθυγραμμίστηκαν με τους καθοριστικούς παράγοντες της δημιουργικότητας στο χώρο 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του οράματος, της υποστήριξης της καινοτομίας, της 

αυτονομίας, της ενθάρρυνσης, της αναγνώρισης και της πρόκλησης. (Tierney, Farmer 

& Graen 1999) διαπίστωσαν ότι το εμπνευσμένο κίνητρο ενός ηγέτη σχετίζεται με το 
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ενδογενές κίνητρο των εργαζομένων και αποτέλεσε σημαντική πηγή 

δημιουργικότητας. Οι (Yoshida, Sendjaya, Hirst, & Cooper, 2014, σ. 1402) 

υποστήριξαν ότι οικοδόμηση ψυχολογικών σχέσεων με τους υπαλλήλους είναι 

σημαντική προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η δημιουργικότητα των εργαζομένων και η 

ομαδική καινοτομία. Η δημιουργία ενός κλίματος στην ομάδα που δίνει προτεραιότητα 

στην καινοτομία και παρέχει τις συνθήκες που ευνοούν την δημιουργικότητα των 

εργαζομένων και ως εκ τούτου καθίσταται το πιο ισχυρό μέσο για τη βελτίωση των 

δημιουργικών αποτελεσμάτων. 

Ενώ οι συμπεριφορές της μετασχηματιστικής ηγεσίας έχουν συσχετιστεί στενά 

με την ατομική και ομαδική δημιουργικότητα, μόνο οι συμπεριφορές 

μετασχηματιστικής ηγεσίας δεν επαρκούν για την καινοτομία. Για την (Amabile 1998, 

σ. 131), η καινοτομία περιλάμβανε έναν επαναληπτικό κύκλο ανάπτυξης και 

εφαρμογής ιδεών. Ως εκ τούτου, απαιτούσε συμπεριφορά ηγεσίας που θα τονώσει τη 

δημιουργία ιδεών και ταυτόχρονα θα διευκόλυνε τη συστηματική εφαρμογή μιας ιδέας. 

Οι καινοτόμοι ηγέτες έπρεπε να έχουν τόσο μετασχηματιστικές όσο και συναλλακτικές 

ιδιότητες ηγεσίας. Η μετασχηματιστική ηγεσία συσχετίζεται έντονα με την αρχική 

φάση παραγωγής και εξερεύνησης ιδεών (Rosing, Frese & Bausch, 2011 σ. 958). Η 

συναλλακτική ηγεσία συσχετίστηκε με τα μεταγενέστερα στάδια της καινοτομίας 

(Rosing, Frese & Bausch, 2011 σ. 958). Οι (Hunter, Thoroughgood, Tyler & Ligon, 

2011) το περιέγραψαν ως το «παράδοξο της πρωτοποριακής προσπάθειας καινοτομίας». 

Τα στοιχεία των περισσότερων ερευνών δείχνουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία 

συμβάλλει περισσότερο στην εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας. Οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες που εμπνέουν την επιτυχία στην ομάδα τους και 

αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των σχέσεων που βασίζονται σε 

κοινούς στόχους, επιτρέπουν στον οργανισμό να μεταβάλλει τις πρακτικές, τις 

διαδικασίες και τις δομές διαχείρισης. Θεωρεί τα μέλη του οργανισμού είναι άτομα με 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά, μπορούν να δημιουργήσουν με μεγαλύτερη προδιάθεση 

και να πειραματιστούν με την αλλαγή οργανωτικών στόχων, λειτουργιών και 

διαδικασιών. Η ηγεσία  μπορεί επίσης να συμβάλλει στην κατανόηση όλων των τύπων 

καινοτομίας σε κάποιους από τους οποίους οι στόχοι και τα αποτελέσματα μπορεί να 

μην είναι τόσο σαφείς. 

 

2.4 Καινοτομία και Κοινότητα 
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Η κοινότητα είναι ένα σύστημα ανθρώπων που συνδέονται είτε με κοινή 

τοποθεσία είτε με κοινό συμφέρον. Τα άτομα σε μια κοινότητα συνδέονται μέσω 

οικογενειακών, κοινωνικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων. Στο πλαίσιο της 

ομαδικής καινοτομίας, τα άτομα συγκροτούν ομάδες που εκτελούν καθήκοντα σε έναν 

οργανισμό ή σε ένα σύστημα (Hackman, Wageman, 2005, σ. 271). Ως εκ τούτου αυτές 

οι ομάδες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κοινωνικά συστήματα με όρια. Ενώ τα μέλη 

είχαν διαφορετικούς ρόλους μέσα στις ομάδες, υπήρξε αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

μελών για την ολοκλήρωση των καθηκόντων (Alderfer, 1977). 

Η καινοτομία παρουσιάζει και ένα παράδοξο σε επίπεδο ομάδας. Τα άτομα 

πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλα μέλη για την αποτελεσματική 

άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είναι σε θέση να κάνουν 

αποκλίνουσες σκέψεις και καθήκοντα που απαιτούσαν να σκεφτούν, να 

αμφισβητήσουν τις τρέχουσες μεθόδους και να δοκιμάσουν νέες επιλογές (Bledow, 

Frese, Anderson, Erez, & Farr, 2009 σ. 328). Οι καινοτόμες ομάδες ήταν λειτουργικά 

και μεταγνωστικά ετερογενείς (Miron-Spektor, Erez & Naveh, 2011, σ. 742). Οι 

λειτουργικές ετερογενείς ομάδες αντανακλούσαν ποικίλες εμπειρίες, πληροφορίες, 

εμπειρίες και προοπτικές (Drach-Zahavy, Somech, 2001, σ. 121). Οι (Spektor, Erez & 

Naveh 2011, σ. 750) διαπίστωσαν ότι οι καινοτόμες ομάδες αποτελούνταν τόσο από 

δημιουργικούς ανθρώπους όσο και από διαμορφωτές. Οι δημιουργικοί άνθρωποι ήταν 

συχνά ριψοκίνδυνοι, ανεκτικοί σε λάθη και πρόθυμοι να διερευνήσουν νέες επιλογές. 

Οι διαμορφωτές ήταν άνθρωποι που εφάρμοζαν μια ιδέα μέσα στα αποδεκτά όρια και 

την ενσωμάτωναν μέσα στις οργανωτικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι η καινοτομία 

απαιτούσε τόσο τη δημιουργία όσο και την εφαρμογή των ιδεών, για να επιτευχθεί 

χρειαζόταν στυλ παράδοξης σκέψης (εκτός σκέψης και συμμόρφωσης με το πλαίσιο). 

Οι ηγέτες των ομάδων χρειάστηκε να είναι σε θέση να διαχειριστούν και να 

προωθήσουν την ανάπτυξη τόσο των δημιουργικών όσο και των διαμορφωτών μελών 

της ομάδας. 

 

2.5 Καινοτομία και Ιδιοκτησία 

 

Σε αυτή την έρευνα, η ιδιοκτησία νοείται ως πνευματική ή ψυχολογική 

κατάσταση αισθήματος του ιδιοκτήτη μιας καινοτομίας. Η καινοτομία αναπτύσσεται 

μέσω της πνευματικής ή και της σωματικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού σε αυτήν 

(Brown, Crossley & Robinson, 2014, σ. 318). Οι εκπαιδευτικοί συχνά έχουν το 
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αίσθημα της ιδιοκτησίας προς μια καινοτομία είναι συχνά αυτό αναφέρεται ως 

σημαντικό μέσο για την επιτυχία εισαγωγής της καινοτομίας. Η ιδιοκτησία φαίνεται να 

είναι μια υπό μελέτη αντίληψη στο πλαίσιο εισαγωγής των εκπαιδευτικών καινοτομιών 

στο σχολείο. Υπάρχει η αίσθηση ότι το αίσθημα της ιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει 

στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στην καθημερινή διδακτική πρακτική (Smit, 2015, 

σ. 10) και στη συνέχιση της διαδικασίας της αλλαγής στο μέλλον, ακόμη και όταν 

αυτός που πρότεινε την καινοτομία  ή οποιοδήποτε άλλο εξωγενές κίνητρο δεν υπάρχει 

πλέον. Μόνο αν οι εκπαιδευτικοί υποστηρίξουν τις ιδέες της καινοτομίας, και 

αισθανθούν την επιθυμία ή την ανάγκη για αλλαγή, είναι πρόθυμοι να επενδύσουν 

χρόνο και ενέργεια σ' αυτήν (Schaap, & de Bruijn, 2015, σ.33). Επενδύοντας στη 

δημιουργία και την ανάπτυξη της καινοτομίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ταυτιστούν μ' αυτή. Σύμφωνα με τους (Pierce, Kostova & Dirks, 2001 σ. 300), «οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν την ιδιοκτησία για να καθορίσουν τον εαυτό τους, εκφράζοντας 

την αυτογνωσία τους σε άλλους και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του εαυτού τους 

διαχρονικά». Οι δάσκαλοι που αισθάνονται υψηλό βαθμό ιδιοκτησίας προς μια 

καινοτομία επικοινωνούν και εκφράζουν την ταυτότητά τους. Με λίγα λόγια, η 

αίσθηση της ιδιοκτησίας προς μια καινοτομία μπορεί να αναγνωριστεί από τη στήριξη 

των εκπαιδευτικών για την καινοτομία, την αίσθηση της αναγκαιότητας και της 

επικοινωνίας τους. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι το αίσθημα ιδιοκτησίας της 

καινοτομίας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία εφαρμογής της στο σχολείο. Όσο πιο 

έντονο είναι το αίσθημα τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν να επιτύχει η 

καινοτομία. Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό οι 

αποφάσεις για την εισαγωγή καινοτομιών παίρνονται από την κορυφή της ιεραρχίας 

(υπουργείο παιδείας), χωρίς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν καμία 

γνώμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καινοτομίες που εισάγονται στην εκπαίδευση να 

μην έχουν την αναμενόμενη επιτυχία. 

 

2.6 Κατανόηση καινοτομίας και λήψη αποφάσεων 

 

Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εκπαιδευτική καινοτομία, 

την κατανοούν με γνώμονα τις δικές τους γνώσεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το σχεδιασμό και το μήνυμα της πολιτικής για την 

εφαρμογή της καινοτομίας (Spillane, Reiser & Reimer 2002 σ. 393). Η έννοια της 
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καινοτομίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών μπορεί να οριστεί ως «η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του πλαισίου αναφοράς τους και της αντίληψης των απαιτήσεων 

της κατάστασης που είναι εγγενείς στις καινοτομίες, με αποτέλεσμα την προσωπική 

ερμηνεία των καινοτομιών» (Luttenberg, Imants & Van Veen 2013, σ. 296). Είναι μια 

ενεργή γνωστική και συναισθηματική διαδικασία στην οποία ένα άτομο επιχειρεί να 

προσαρμόσει τις νέες πληροφορίες σε υπάρχουσες γνώσεις και πεποιθήσεις. Οι 

(Luttenberg, Imants, Van Veen & Carpay, 2009, σ. 445) περιγράφουν τέσσερις τύπους 

λήψης αποφάσεων, οι οποίοι καθορίζονται από (α) από την αντιστοιχία μεταξύ του 

πλαισίου αναφοράς του εκπαιδευτικού και των περιστασιακών απαιτήσεων της 

καινοτομίας και (β) από την κυριαρχία είτε του πλαισίου αναφοράς του εκπαιδευτικού 

είτε των καταστάσεων της καινοτομίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης 

απόφασης. 

Ο πρώτος τύπος είναι η αφομοίωση, που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί το δικό του πλαίσιο αναφοράς στη διαδικασία τού νοήματος και 

προσαρμόζει τις νέες ιδέες με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν στο υπάρχον πλαίσιο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια παραλλαγή μέσα στο πλαίσιο αναφοράς του. Ο δεύτερος 

τύπος είναι η αίσθηση επιλογής, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός μετατρέπει το δικό 

του πλαίσιο αναφοράς με τέτοιον τρόπο ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις της 

καινοτομίας. Οι απαιτήσεις της καινοτομίας κυριαρχούν σε αυτόν τον τύπο. Ο τρίτος 

τύπος που ορίζεται είναι η ανοχή, όπου ο εκπαιδευτικός αποδέχεται τις νέες απαιτήσεις 

κατάστασης της καινοτομίας, διατηρώντας παράλληλα το δικό του πλαίσιο αναφοράς, 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές αντιλήψεις στον εσωτερικό κόσμο του 

εκπαιδευτικού. Ο τελευταίος τύπος νοήματος είναι η αποστασιοποίηση, όπου ο 

εκπαιδευτικός απορρίπτει εντελώς τις νέες καταστάσεις και συνεχίζει να χρησιμοποιεί 

το αρχικό του πλαίσιο αναφοράς. Διαφορετικοί συνδυασμοί των τεσσάρων τύπων 

νοήματος μπορούν να βρεθούν σε έναν εκπαιδευτικό. 

 

2.7 Έλεγχος καινοτομίας 

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία στο σχολείο τους, αισθάνονται τον έλεγχο 

των επιλογών που κάνουν στο έργο τους και ότι οι επιλογές αυτές βασίζονται στους 

δικούς τους στόχους, ενδιαφέροντα και κίνητρα. Το σχολικό περιβάλλον 

διαμορφώνεται έτσι τόσο από το δάσκαλο όσο και από το σχολικό πλαίσιο (Lasky, 

2005, σ. 900), καθώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βιώνουν μια ορισμένη αυτονομία και 



 

29 
 

χώρο εργασίας στο σχολείο τους για να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Είναι 

σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τον έλεγχο μέσα στο έργο τους 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, καθώς παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της 

επαγγελματικής τους ταυτότητας. Όταν οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μια 

εκπαιδευτική καινοτομία αναμένεται να προσαρμόσουν τις λειτουργικές τους 

συνήθειες σύμφωνα με την καινοτομία. Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν τον έλεγχο στο πλαίσιο της εργασίας τους θα επηρεάσει πιθανώς την 

ανταπόκρισή τους στην καινοτομία. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη 

εμπειρία και πεποιθήσεις αντίθετες με εκείνες της καινοτομίας μπορεί να 

χρησιμοποιούν τον έλεγχο τους για να αντιδράσουν στην καινοτομία. Από την άλλη 

πλευρά, όταν οι στόχοι και οι αξίες των εκπαιδευτικών αντιστοιχούν με τους στόχους 

της καινοτομίας, μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα η εφαρμογή της. Με λίγα λόγια, για 

να προσδιοριστούν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εργασίας τους, 

πρέπει να καταστεί σαφές ποιοι είναι οι στόχοι τους, πώς και πόσο διαφέρουν από τους 

στόχους του σχολείου τους και πώς και γιατί κάνουν επιλέγουν ορισμένους στόχους.
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Κεφάλαιο 3: Διαχείριση ομάδων και καινοτομίας 

 

3.1 Ηγεσία και διοίκηση 

 

Η διαφορά μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης δεν ήταν ξεκάθαρη. Συχνά ηγέτες ήταν 

επίσης διαχειριστές και αντίστροφα. Η ερευνητική βιβλιογραφία διαιρέθηκε όταν 

άρχισε να διαφοροποιεί τη διοίκηση και την ηγεσία. Ορισμένοι μελετητές υποστήριξαν 

ότι υπήρχε σαφής διαφορά μεταξύ ηγεσίας και διαχείρισης (Kotterman, 2006, Perloff, 

2004, Macooby, 2000). Σύμφωνα με αυτούς τους μελετητές, η ηγεσία ήταν μια σχέση 

μεταξύ του ηγέτη και ενός οπαδού, και η διοίκηση ήταν μια λειτουργία που πρέπει να 

συμβεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Αντίθετα, κάποιοι μελετητές πίστευαν ότι υπήρξε 

σημαντική αλληλοεπικάλυψη με αποτέλεσμα η ηγεσία και η διαχείριση να είναι 

αλληλένδετες (Hay & Hodgkinson, 2006, Bateman & Snell, 1999, Conger and 

Kanungo, 1992). Σύμφωνα με αυτούς τους μελετητές, τόσο η ηγεσία όσο και η 

διοίκηση μπορούν να εξηγηθούν από τις ίδιες διαδικασίες και μοντέλα. Η ηγεσία ήταν 

μια πτυχή της διαχείρισης και όχι μια εντελώς διαφορετική λειτουργία. Ο (Rost, 1998, 

σ. 99) υποστήριξε ότι ενώ η ηγεσία και η διοίκηση βασίζονταν στη σχέση, η διοίκηση 

διέθετε μια επίσημη σχέση εξουσίας. Η ηγεσία ήταν μια σχέση βασισμένη στην 

επιρροή και μπορούσε να είναι αμφίδρομη. Οι ηγέτες θα μπορούσαν να είναι οπαδοί 

και αντίστροφα. Η διαχείριση ήταν μονής κατεύθυνσης, με έναν διαχειριστή που είχε 

εξουσία πάνω από τους υφισταμένους του. Οι διαχειριστές έγιναν ηγέτες όταν ήταν σε 

θέση να επηρεάσουν τους υπαλλήλους του οργανισμού να εργαστούν προς έναν 

αμοιβαία συμφωνημένο σκοπό. Στο πλαίσιο της ερευνητικής βιβλιογραφίας για την 

καινοτομία, συχνά δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διαχειριστών και ηγετών. Οι ηγέτες 

των ομάδων ήταν άτομα που «ήταν πρωταρχικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό των 

στόχων της ομάδας, για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ομάδας και για την 

πραγματοποίηση αυτών των αποστολών» (Zaccaro, Rittman & Marks, 2002, σ. 452). 

Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα εξέτασε τις ηγετικές συμπεριφορές που συμβάλλουν 

στην εφαρμογή καινοτομιών, ερευνώντας τους διευθυντές για την διοίκηση και τη 

διαχείριση ομάδων. Η έρευνα στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι η διοίκηση και η ηγεσία 

δεν είναι αλληλένδετες (Αθανασούλα - Ρέππα, 2012). Ο συμμετέχων στη μελέτη 

συμπεριέλαβε άτομα με την επίσημη αρμοδιότητα να εποπτεύουν το έργο της ομάδας 

τους και να είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο. 
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Η κατανόηση των γενικών ευθυνών μιας ομάδας εκπαιδευτικών καθώς και η 

καθοδήγηση των ομάδων ήταν απαραίτητη για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

αυτοί οι ηγέτες καινοτομούσαν ενώ συνέχιζαν να διαχειρίζονται την ομάδα 

εκπαιδευτικών του σχολείου. 

 

3.2 Αποτελεσματική ηγεσία στο σχολείο 

 

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία με τους 

ερευνητές να έχουν διάφορες γνώμες σχετικά μ' αυτήν. Με την πάροδο των ετών, μια 

πληθώρα ερευνών έχει διεξαχθεί σχετικά με την αποτελεσματική ηγεσία στην 

εκπαίδευση και τι κάνει ένας αποτελεσματικός ηγέτης σε διάφορες περιπτώσεις όπως 

για παράδειγμα η εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο. 

Στην τρέχουσα βιβλιογραφία περιγράφονται μορφές ηγεσίας από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες και υπάρχει μια μετατόπιση από το παρελθόν της αυθεντικής ηγεσίας 

σε μια πιο συμμετοχική και ομαδική προσέγγιση (Eaker, DuFour, 2009, σ.15). Οι πιο 

πρόσφατες έρευνες δίνουν περισσότερη έμφαση στην ηγεσία που είναι συνδεδεμένη 

με την επίτευξη των στόχων των μαθητών και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών (Reeves, 2012, σ. 7). Οι επιπτώσεις των κυριότερων τύπων ηγεσίας 

στην επιτυχία των μαθητών έχουν τεκμηριωθεί από τους ερευνητές για περισσότερες 

από τέσσερις δεκαετίες ( Hitt, Tucker, 2015, σσ. 531-532). Τα τελευταία χρόνια η 

επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και ο τομέας της εκπαίδευσης, διοικείται από ένα 

άτομο που ως ηγέτης που ελέγχει τη λειτουργία του οργανισμού με τον δικό του τρόπο. 

Λειτουργεί δηλαδή ως μια αυθεντία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι οργανισμοί έχουν 

μετατραπεί σε μια κοινότητα μάθησης και εκμάθησης μαζί (Darling-Hammond, 2006, 

σ. 304). Οι (Kelley, Thornton & Daugherty, 2005, σ. 3) βρήκαν στην έρευνά τους ότι 

οι διευθυντές έχουν τη δύναμη, την εξουσία, και τη θέση τους να επηρεάσουν το κλίμα 

του σχολείου. Επιπλέον, εξειδικευμένοι διευθυντές ανέπτυξαν με το προσωπικό 

αισθήματα εμπιστοσύνης, ανοικτή επικοινωνία, υποστήριξη και συνεργασία. 

Οι επιτυχημένοι ηγέτες λειτουργούν σαν πρότυπα για τους άλλους, μοιράζονται 

ένα όραμα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γνωρίζουν καλά τους ανθρώπους που 

εργάζονται σε μια υπηρεσία και είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον, ένας επιτυχημένος διευθυντής 

ενθαρρύνει και τους άλλους εργαζόμενους (Σαγρή, Βουρνούκα, 2015,  σσ. 1183-1184). 

Όταν ο διευθυντής έχει ένα όραμα πρέπει να μπορεί να το μεταδώσει στους υπόλοιπους 
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εργαζόμενους και η πραγματοποίηση του οράματός του πρέπει να γίνει κοινή 

προσπάθεια για όλα τα μέλη του οργανισμού. 

Αποτελεσματική ηγεσία είναι μια διαδικασία πειθούς κατά την οποία ένα άτομο 

ή μια ηγετική ομάδα προσπαθεί να οδηγήσει μια ομάδα στην επίτευξη των στόχων που 

ορίστηκαν από τον ηγέτη ή από την κοινή προσπάθεια του ηγέτη και των εργαζόμενων 

(Fullan, 2013, σ. 20). Οι αυξημένης ικανότητες στη διοίκηση είναι απαραίτητες για μια 

ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία. Οι διευθυντές χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξει 

τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και να οικοδομήσουν συλλογικότητα. Η 

συλλογικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη του προσωπικού στο σχολείο 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και προσεγγίζουν την εργασία τους ως επαγγελματίες. Η 

αποτελεσματική ηγεσία περιλαμβάνει την ομαδική εργασία, την ενίσχυση της 

συνεργασίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. 

Ερευνητικές μελέτες και ανασκοπήσεις ερευνών έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι στο σχολείο οι διευθυντές έχουν σημαντικές άμεσες επιπτώσεις στην 

απόδοση των εκπαιδευτικών και σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις στην εκπαίδευση των 

μαθητών (Gordon, Oliver & Solis, 2016, σ. 52, Haelermans, Blank, 2012, σ. 891). Ένας 

αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά όπως όραμα 

για το σχολείο, ικανότητα μετάδοσης του οράματός του στους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές, τους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να μπορεί να δημιουργεί θετικό 

κλίμα και να προάγει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Να είναι σε θέση να 

οργανώνει, να συντονίζει και να χειρίζεται με επιτυχία όλες τις καταστάσεις. Να 

εκμεταλλεύεται τις ατομικές ικανότητες των εκπαιδευτικών, να ανακαλύπτει γρήγορα 

τις ατομικές ανάγκες των μαθητών και να αναπτύξει στο σχολείο ένα κλίμα σύμπνοιας 

και συνεργασίας. Επίσης πρέπει να μελετά τακτικά πορίσματα σχετικών ερευνών και 

να υιοθετεί καινούριες τεχνικές και χαρακτηριστικά για να είναι το έργο του όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματικό (Σάχου, 2016, σ. 519, Σαγρή, Βουρνούκα, 2015, σσ. 

1183-1190). 

 

3.3 Διαχείριση καινοτομίας 

 

Η διαχείριση της καινοτομίας έχει οριστεί ως η «δημιουργία και εφαρμογή μιας 

πρακτικής, μιας διαδικασίας, μιας δομής ή μιας τεχνικής διαχείρισης που να είναι νέα 

κατάσταση για τον οργανισμό και προορίζεται για περαιτέρω οργανωτικούς στόχους» 

(Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008 σ. 829). Αναφέρεται στις αλλαγές που κάνουν τα 
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στελέχη του οργανισμού και με όποιο τρόπο το κάνουν (Hamel, 2006, σ. 3), οι οποίες 

έχουν αναφερθεί ότι είναι πολύ ασαφείς και δύσκολο αναπαράγονται, άρα υπάρχουν 

περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει τον οργανισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και αυξημένη ανταγωνιστικότητα (Teece, 2007, σ. 1338). Η διαχείριση της 

καινοτομίας, στη συνέχεια, σχετίζεται με αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη 

καθορίζουν κατευθύνσεις, λαμβάνουν αποφάσεις, συντονίζουν δραστηριότητες και 

παρακινούν τους ανθρώπους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται μέρος του οργανισμού, καθώς 

η διαχείριση της καινοτομίας  εκδηλώνεται μέσω νέων πρακτικών, διαδικασιών ή νέων 

δομών διαχείρισης. Περιγράφοντας τη διαχείριση της καινοτομίας, οι (Birkinshaw, 

Hamel & Mol, 2008, σ. 826) προσδιορίζουν τέσσερις διαφορετικές προοπτικές 

σχετικές με τη διαχείριση της καινοτομίας: θεσμική, μόδα, πολιτιστική και ορθολογική 

προοπτική. Η ορθολογική προοπτική προϋποθέτει ότι νέες πρακτικές, διαδικασίες ή 

δομές έχουν εισαχθεί σκόπιμα από τα άτομα-κλειδιά μέσα στον οργανισμό, 

προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή του. 

Οι (Birkinshaw, Hamel & Mol, 2008, σ. 828) αναφέρονται σε «δύο εξίσου 

έγκυρες απόψεις» σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών, δηλαδή «νέες δυνατότητες 

τεχνολογίας» και «νέα οργάνωση». Στην πρώτη περίπτωση το επίπεδο ανάλυσης είναι 

η γενική διαχείριση. Στη δεύτερη περίπτωση το επίπεδο ανάλυσης είναι η επιχείρηση. 

Εστιάζοντας σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης μας δίνεται η δυνατότητα να 

δοκιμάσουμε εμπειρικά μια σειρά υποθέσεων στο σταθερό επίπεδο ανάλυσης και να 

αντλήσουμε από ένα δυνητικά πολύ μεγαλύτερο δείγμα καινοτομιών διαχείρισης. Ενώ 

η ανάπτυξη της διαχείρισης της καινοτομίας, που είναι νέα στον οργανισμό 

συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας, η εισαγωγή της διαχείρισης της 

καινοτομίας, που είναι νέα για τον οργανισμό δεν είναι αβέβαιη. Οι οργανισμοί, για 

παράδειγμα, μπορεί να αξιοποιήσουν τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν 

αλλού, αλλά η επιτυχία των νέων πρακτικών μπορεί επίσης να εξαρτηθεί από την 

προσαρμογή τους στο ιδιότυπο πλαίσιο του οργανισμού στον οποίο εισάγονται (Ansari, 

Fiss & Zajac, 2010, σ. 68). Ενώ προϋπόθεση για τον οργανισμό είναι η καινοτομία, η 

αλλαγή από μόνη της δεν συνιστά διαχείριση της καινοτομίας. Για παράδειγμα, η 

συρρίκνωση που μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε έναν οργανισμό, δεν σχετίζονται με τη 

διαχείριση της καινοτομίας, αν αντιπροσωπεύει μια αμετάβλητη συνέχιση των 

διαχειριστικών εργασιών. 

Ένα παράδειγμα διαχείρισης της καινοτομίας, είναι οι αυτοδιαχειριζόμενες 

ομάδες, η οποία περιλαμβάνουν την εισαγωγή ομάδων που είναι υπεύθυνες για τη δική 
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τους εσωτερική λειτουργία, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και τη λήψη 

αποφάσεων μέσα σε έναν οργανισμό (Bunderson & Boumgarden, 2010, σ. 610). Η 

εφαρμογή της αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αλλαγής σε τρεις πτυχές της διαχείρισης της καινοτομίας, δηλαδή, πρακτικές, 

διαδικασίες και δομές. Οι πρακτικές διαχείρισης αναφέρονται σε αυτό που κάνουν οι 

διευθυντές ως μέρος της δουλειάς τους σε καθημερινή βάση: (ο καθορισμός στόχων 

και συναφών διαδικασιών, η οργάνωση καθηκόντων και λειτουργιών, η ανάπτυξη 

ταλέντων και η ικανοποίηση διαφορετικών αιτημάτων από τους εργαζόμενους). Η 

εισαγωγή αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων σε έναν οργανισμό αλλάζει το έργο των 

διευθυντών καθώς οι εργαζόμενοι γίνονται πιο υπεύθυνοι για τον καθορισμό των δικών 

τους στόχων και για να αποφασίσουν πότε και πώς θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. 

Οι διαδικασίες διαχείρισης αναφέρονται στις εργασίες που έχουν σχέση το έργο των 

διευθυντών, αντλώντας ιδέες και μετατρέποντάς τες σε εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, τα οποία περιλαμβάνουν συνήθως στρατηγικό σχεδιασμό, 

διαχείριση έργου και αξιολόγηση απόδοσης. 

 

3.4 Ηγεσία και διαχείριση καινοτομίας 

 

Φαίνεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαχείριση της καινοτομίας. Μεγάλη σημασία για τη διαχείριση της καινοτομίας 

έχουν συγκεκριμένες ηγετικές συμπεριφορές από άτομα που βρίσκονται μέσα στον 

οργανισμό (Ράπτης, 2006, σ. 34). Λόγω του εξέχοντος ρόλου τους στους οργανισμούς, 

οι ηγέτες επηρεάζουν τις οργανωτικές συνθήκες από τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί 

και να εφαρμοστεί η διαχείριση της καινοτομίας (Crossan & Apaydin, 2010, σ. 1156). 

Σύμφωνα με τον (Bel, 2010, σ. 53), διαφορετικοί τύποι ηγεσίας είναι πιθανό να έχουν 

διαφορετικές επιδράσεις στην εμπλοκή, συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων, οι 

οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το κλίμα για τη διαχείριση της καινοτομίας. Ο 

(Deschamps, 2005, σσ. 35-37) προχωράει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι η αποτυχία 

εισαγωγής καινοτομιών οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε αναποτελεσματικές 

ηγετικές ικανότητες. Η διαχείριση της καινοτομίας, μπορεί να μην αναπτύσσεται 

αναγκαστικά από τον διευθυντή ή από άλλα στελέχη της ανώτατης ομάδας διαχείρισης, 

ωστόσο ο ρόλος τους μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός οργανωτικού πλαισίου 

που να ευνοεί τον πειραματισμό και την εισαγωγή νέων διαδικασιών, πρακτικών ή 

δομών. Έχει αποδειχθεί ότι οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τα οργανωτικά 
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αποτελέσματα, όπως η απόδοση και η επιλογή (Ψαράς, 2016, σσ. 109-110). Διάφορες 

μελέτες έχουν θεωρήσει την ηγεσία ως μία από τις οργανωτικές ιδιότητες που 

αποτελούν τη βάση της αλλαγής και της καινοτομίας (Kanter, 1984). Οι ( Elenkov, 

Judge & Wright, 2005, σ. 678) περιγράφουν εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους 

οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν την καινοτομία μέσα στον οργανισμό λόγω της 

εξέχουσας θέσης τους. Με τον ίδιο τρόπο, οι ηγέτες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη 

διαχείριση της καινοτομίας μειώνοντας την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα που 

σχετίζονται με την επιδίωξή της, μεταφέροντας ένα κοινό όραμα, στηρίζοντας την 

αλλαγή και αναπτύσσοντας ένα ορισμένο είδος οργανωτικής νοοτροπίας (Birkinshaw, 

Hamel & Mol, 2008, σ. 830). Οι (Marion & Uhl-Bien, 2001, σ. 394) υποδεικνύουν ότι 

οι ηγέτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απλοποίηση μιας 

σύνθετης δυναμικής μέσα στους οργανισμούς. Δηλαδή, οι ηγέτες ενδέχεται να είναι σε 

θέση να βοηθήσουν τους υφιστάμενούς τους να κατανοήσουν το νόημα των αλλαγών 

και να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη, όταν οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται 

διφορούμενες.  

Σε κάθε οργανισμό ο διευθυντής είναι αυτός που διαχειρίζεται τις αλλαγές και 

τις καινοτομίες. Έχει λοιπόν καθοριστική σημασία για τον εντοπισμό νέων τάσεων στο 

περιβάλλον και τις ανάγκες του οργανισμού, για τις οποίες μπορεί να είναι επιθυμητή 

η διαχείριση της καινοτομίας. Η συμβολή του θα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για 

τη στήριξη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες πρακτικές, διαδικασίες 

ή δομές (Kesting, Ulhøi, Song & Niu, 2016, σσ. 25-26). Ο ρόλος του διευθυντή είναι 

πολύ σημαντικός, γιατί μπορεί να γίνει παράδειγμα και πρότυπο για τους 

εκπαιδευτικούς. Μπορεί να δημιουργήσει αξίες και πεποιθήσεις αυξημένης απόδοσης, 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών, συλλογικότητας και προσδοκιών. Για την 

επιτυχημένη πραγματοποίηση των καινοτομιών στο σχολείο, ο διευθυντής ενθαρρύνει 

τους εκπαιδευτικούς να έχουν προθυμία για την εφαρμογή καινοτομιών, διάθεση για 

συνεργασία, επιθυμία ανάληψης ρόλων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και διάθεση 

για προγραμματισμό και βελτιώσεις στο διδακτικό τους έργο. Έτσι μπορεί ο διευθυντής 

να καταφέρει να αυξήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των εκπαιδευτικών. 

Για την επιτυχία εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο ο διευθυντής ηγέτης είναι 

απαραίτητο να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποδομών στο οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι 

εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και ικανοτήτων, μέσα από την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 
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μπορεί να είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Σούλα & 

Χατζηπαναγιώτου, 2015, σ. 842). 

Ο ρόλος της ηγεσίας έχει επίσης βρεθεί ότι είναι σχετικός με την προθυμία των 

εργαζομένων να εκφράσουν ιδέες που αποσκοπούν στη βελτίωση της οργάνωσης και 

του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού (Detert & Burris, 2007, σ. 869). Για να 

εξετάσουμε πώς οι συγκεκριμένες συμπεριφορές ηγεσίας επηρεάζουν την επιδίωξη 

νέων πρακτικών, διαδικασιών ή δομών διαχείρισης, εστιάσαμε τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση στη συναλλακτική και τη μετασχηματιστική ηγεσία. Αντλώντας στοιχεία 

από τα έργα των (Burns, 1978, Bass, 1985) σχετικά με τις ηγετικές συμπεριφορές, η 

μετασχηματιστική και η συναλλακτική ηγεσία παρουσιάστηκαν σε διάφορες μελέτες 

για να καταγράψουν το βαθμό στον οποίο οι ηγέτες ασχολούνται με τους υφισταμένους 

τους, βάζοντας νέους στόχους ή αποκομίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από την 

επίτευξη των στόχων που είχαν θέσει. 

 

3.5 Ηγεσία και οργάνωση καινοτομίας 

 

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα της ηγετικής 

συμπεριφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως το στάδιο της 

οργανωτικής ανάπτυξης και την ομοιογένεια της ηγετικής ομάδας (Alexiev, Jansen, 

Van den Bosch & Volberda, 2010, σ. 1344), το οργανωτικό κλίμα και τον τρόπο με τον 

οποίο ασκείται η ηγεσία. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν αντικρουόμενα στοιχεία 

σχετικά με την οργάνωση των καινοτομιών στους οργανισμούς. Κάποιοι υποστηρίζουν 

σε μεγαλύτερους και πιο περίπλοκους οργανισμούς είναι ευκολότερη η οργάνωση και 

διαχείριση καινοτομιών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι μικρότεροι οργανισμοί είναι 

καταλληλότεροι. Το μέγεθος του οργανισμού σίγουρα είναι μια μεταβλητή πολύ 

σημαντική για τη μελέτη οργάνωσης της καινοτομίας καθώς σχετίζεται με τη βασική 

προστιθέμενη πολυπλοκότητα της οργάνωσης καινοτομίας σε οργανισμούς 

διαφορετικών μεγεθών. Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας υποστηρίζεται εδώ και 

καιρό ότι εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού (Hambrick, 1989, σ. 13). Οι 

(Koene, Vogelaar & Soeters, 2002, σ. 197) διαπιστώνουν ότι σε μικρότερες οργανώσεις 

η ηγεσία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Ενώ οι άμεσες και 

τακτικές επαφές μεταξύ ηγετών και εργαζομένων μπορεί να είναι αρκετές για να 

τεθούν στόχοι και να επηρεαστεί αποτελεσματικά η συμπεριφορά των μελών του 

οργανισμού, όταν οι οργανισμοί είναι μικροί, ενώ όταν αυξάνεται το μέγεθος του 
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οργανισμού, οι ηγέτες δυσκολεύονται να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο δέσμευσης 

από τους εργαζόμενους. Πρώτον, η πολυπλοκότητα της επικοινωνίας αυξάνεται σε 

μεγαλύτερους οργανισμούς και η δυσκολία της ικανότητας των μελών να εκφράζουν 

τις απόψεις τους μπορεί να μειώσει την επίδραση του αντίκτυπου του ηγέτη (Bass, 

1994). Επιπλέον, οι μελετητές έχουν μελετήσει την έννοια της δεκτικότητας, η οποία 

αναφέρεται στο πόσο δεκτικά μέλη μιας οργάνωσης είναι σε διαδικασίες αλλαγής  και 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με κάποιους παράγοντες όπως το οργανωτικό μέγεθος. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι απλές οργανωτικές δομές θα είναι 

πιο δεκτικές στη μετασχηματιστική ηγεσία, ενώ οι μεγαλύτερες, πιο εξειδικευμένες και 

σύνθετες οργανώσεις θα αποδειχθούν λιγότερο δεκτικές. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι το 

μέγεθος του οργανισμού επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της μετασχηματιστικής 

και συναλλακτικής ηγεσίας στην οργάνωση της καινοτομίας.
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια, και 

διεθνείς έρευνες δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή στην 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών να εισάγουν και να εφαρμόσουν αλλαγές και 

καινοτομίες στο σχολείο. Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης απαιτούν 

ένα σχολείο το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της 

κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια έρευνες έδειξαν ότι το σχολείο για να πετύχει πρέπει 

να εισάγει καινοτομίες. Οι καινοτομίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του σχολείου, 

προσφέρουν ευελιξία, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τις προσαρμόσει στις 

απαιτήσεις του και να συνεργαστεί καλύτερα με τους μαθητές, τους γονείς, την τοπική 

κοινωνία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η κοινωνία σήμερα έχει πολλές απαιτήσεις από το σχολείο, γι' αυτό οι διευθυντές 

των σχολείων πρέπει να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό ρόλο με έμφαση στην αλλαγή, 

την καινοτομία, τη δημιουργία οράματος και τη μετασχηματιστική ηγεσία αφήνοντας 

στην άκρη το ρόλο που είχαν μέχρι σήμερα ενός απλού διοικητικού υπαλλήλου και 

γραφειοκράτη. Για να γίνει αυτό οι διευθυντές πρέπει να υιοθετήσουν ένα ρόλο φορέα 

αλλαγής και να κάνουν αλλαγές στο στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν (Χριστοφίδου, 

Πασιαρδής, 2006, σ. 554). 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες 

σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στην εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση των 

καινοτομιών στην εκπαίδευση. Οι περισσότερες απ' αυτές αφορούν σχολικές μονάδες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά το 

«προφίλ» του διευθυντή και το ρόλο που παίζει αυτό στην εφαρμογή καινοτομιών στο 

δημοτικό σχολείο. Φιλοδοξία της έρευνας είναι να δείξει εάν το «προφίλ» του 

διευθυντή έχει σχέση με την επιτυχία ή αποτυχία εισαγωγής καινοτομιών στο δημοτικό 

σχολείο και να δείξει ποιοι διευθυντές εισάγουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν 

περισσότερες καινοτομίες στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν. 
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Ο βασικός προβληματισμός αυτής της έρευνας, είναι να προσδιορίσει από τις 

απαντήσεις των διευθυντών, τη σημαντικότητα του ρόλου τους και τη σημασία που 

έχει το προφίλ τους στην εφαρμογή καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο. 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις, και οι αντιλήψεις των 

διευθυντών σχετικά με την εισαγωγή ,εφαρμογή και αξιολόγηση των καινοτομιών, 

καθώς και ο ρόλος των διευθυντών  στην επιτυχία ή αποτυχία των καινοτόμων δράσεων 

στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα έχει σκοπό να 

ανιχνεύσει τη διαφορά, εάν υπάρχει, ανάμεσα στους διευθυντές που έχουν πολλά 

αντικειμενικά προσόντα (διδασκαλείο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο) σε σχέση 

μ’ αυτούς που έχουν μόνο τον απαιτούμενο τίτλο για το διορισμό τους στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

4.2 Στόχοι της έρευνας 

 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

 Οι πηγές ενημέρωσης, τα κριτήρια επιλογής, η αξιολόγηση των καινοτομιών του 

Υπουργείου και η συμμετοχή στο σχεδιασμό τους. 

 Οι προτάσεις βελτίωσης της κατάρτισης των διευθυντών, των εκπαιδευτικών σε 

θέματα καινοτομιών 

 Η δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και ο 

εντοπισμός των παραγόντων που οδηγούν σε αποτυχία κάποιες απ’ αυτές. 

 Τα οφέλη για εκπαιδευτικούς μαθητές και τοπική κοινωνία. 

 Αποτελεσματικότητα σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης για τις 

καινοτομίες. 

 Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις καινοτόμες δράσεις και αντιμετώπιση αυτών 

που αντιδρούν. 

 Υποχρεωτικά και προαιρετικά καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στα 

σχολεία. 

 Ωφέλειες από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο. 

 

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα 
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1. Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, 

οι πηγές ενημέρωσης, τα κριτήρια επιλογής και η αξιολόγησή τους; 

2. Ποιες ενέργειες, κατάρτιση και υλικοτεχνική υποδομή είναι απαραίτητες για την 

εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών ,των μαθητών, της τοπικής κοινωνίας και 

της εκπαιδευτικής διοίκησης στην εισαγωγή καινοτομιών; 

4. Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για την αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητα των καινοτομιών και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν για να 

τις υλοποιήσουν; 

5. Ποιες είναι οι στάσεις, δράσεις και στρατηγικές των διευθυντών για την εισαγωγή 

καινοτομιών και με ποιους τρόπους αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που 

παρουσιάζονται; 

6. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των διευθυντών για τις ωφέλειες των καινοτομιών, τα 

λάθη και οι παραλείψεις τους στη διαδικασία εφαρμογή τους και οι μελλοντικές 

προοπτικές; 

 

4.4 Ερευνητική μέθοδος 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, γιατί αποτελεί την 

καταλληλότερη για να παρουσιάσει τις απόψεις των διευθυντών για την εισαγωγή 

καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο. Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα μαζί με τη χρήση 

της συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών, καθώς θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη, αφού η ποιοτική έρευνα στοχεύει, στην περιγραφή, ανάλυση και 

ερμηνεία των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν. 

Επιλέχθηκε «ποιοτική έρευνα», διότι ταυτίζεται με την θετική έννοια της 

ποιότητας, αντιπαρατιθέμενη με την περιορισμένου βάθους και ουσίας «ποσοτική 

έρευνα». 

Οι Denzin & Lincoln (όπως αναφέρεται στο (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σσ. 12-

13) υποστηρίζουν «Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα 

(situated activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε 

ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. 

Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο. Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά 

από αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των 

συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των 
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σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια 

ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί 

ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν 

νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν 

σε αυτά». 

Η ποιοτική  προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση 

των κοινωνικών φαινομένων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει 

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

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

φαινομένων που ερμηνεύουμε» (Ιωσηφίδης, 2003). 

 Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων είναι η ευελιξία που 

χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία. 

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

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

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

της, δεν γενικεύει, αλλά έχουν σημασία τα βιώματα των ανθρώπων. 

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

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

ποιοτικής διερεύνησης είναι η ολιστική κατανόηση του φαινομένου που 

διερευνάται. «Στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη 

στατιστική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η προσοχή τους εστιάζεται στη 

μελέτη περιπτώσεων και στη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής μικρού 

δείγματος υποκειμένων. Η ετερογένεια των πληροφοριών και η εξατομικευμένη 

εκδήλωσή τους είναι συστατικό στοιχείο αυτού του τύπου έρευνας» (Πουρκός & 

Δαφέρμος, 2010, σ. 154). 

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να 

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

καθώς και τα συναισθηματικά δεδομένα και δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων. 

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

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

των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, εστιάζοντας πάντα στο 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται. Χαρακτηριστικά 
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της ποιοτικής προσέγγισης είναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, η ανάλυση λόγου και 

κειμένων. (Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου, n.d.) 

Ο Eisner (όπως αναφέρεται στο (Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008, σ. 3) 

υποστηρίζει «Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει 

συνεντεύξεις, κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως ακριβώς 

έχουν. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί 

οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο 

ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται µε το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος 

παρατηρεί, ακόμα και τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν». 

Η ποιοτική έρευνα οδηγεί στη συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για 

πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα περιπτώσεων διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία 

ανάπτυξης και αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών (Κυριαζή, 1999, σ. 52). 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003, σ. 4) «Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε 

ερευνητικά εγχειρήματα και προσεγγίσεις που έχουν ως βασικό στόχο την διερεύνηση 

ποιοτήτων και πιο συγκεκριμένα κοινωνικών ποιοτήτων. Με άλλα λόγια έχουν στόχο την 

αποκάλυψη σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές 

ομάδες, την περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, την 

διατύπωση ή αναδιατύπωση υποθέσεων και θεωρητικών θέσεων για το κοινωνικό 

γίγνεσθαι και την διακρίβωση κοινωνικών σχέσεων, θέσεων και ρόλων. Η ποιοτική 

έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών 

φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα (πως) και 

(γιατί)». 

Όπως επισημαίνει η Κυριαζή, με την επιλογή της ποιοτικής μεθόδου 

προσφέρεται η δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει τα κοινωνικά φαινόμενα με 

βάση την ερμηνεία που αποδίδουν στις κοινωνικές καταστάσεις τα δρώντα υποκείμενα, 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ερμηνεία αυτή επηρεάζει κατόπιν τη συμπεριφορά 

τους. Έτσι ο ερευνητής τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του υποκειμένου και εξετάζει 

και κατανοεί τον κόσμο μέσα από τα μάτια και την αντίληψη των κοινωνικών 

υποκειμένων (Κυριαζή, 1999, σ. 246). 

Οι (Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008, σ. 3) υποστηρίζουν ότι οι ποιοτικές 

μέθοδοι έχουν μια φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι 

κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή το δείγμα αποτελείται μόνο από 

διευθυντές δημοτικών σχολείων, η ποιοτική έρευνα κρίθηκε καταλληλότερη για τη 
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συγκέντρωση του υλικού. Μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης οι διευθυντές 

μπορούν να εκφράσουν καλύτερα τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους για την εφαρμογή 

καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο. 

 

4.5 Ημιδομημένη συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής δεδομένων στις 

ποιοτικές έρευνες. Είναι μια συζήτηση με τη μορφή προφορικών ερωτήσεων που 

απευθύνονται από τον ερευνητή προς το υποκείμενο της έρευνας. Χρησιμοποιείται 

ευρέως και μας προσφέρει πολύτιμα στοιχεία τα οποία δε θα είχαμε τη δυνατότητα να 

ανακαλύψουμε με άλλους τρόπους έρευνας. Με την προσωπική συνέντευξη ο 

ερευνητής συγκεντρώνει δεδομένα από τους ερωτώμενους, κάνει ερωτήσεις και 

καταγράφει τις απαντήσεις από έναν μόνο συμμετέχοντα κάθε φορά (Creswell, 2011, 

σ. 483). Η συνέντευξη δεν έχει τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα από πολλά άτομα, 

όπως έχει το ερωτηματολόγιο. Αυτό όμως που χάνει σε ποσότητα το κερδίζει σε 

ποιότητα. 

Το συγκεκριμένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων, έχει όμως πολύ μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη 

σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου της ερώτησης ανάλογα με 

τους ερωτώμενους και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων για συζήτηση 

(Ιωσηφίδης, 2003, σσ. 35-36). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη παρόλο που έχει τον ίδιο σκοπό με τα άλλα είδη, δεν 

έχει αυστηρή μορφή. Χρησιμοποιώντας τη ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

ερευνήσει πολλές προεκτάσεις των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι ο ερευνητής έχει άμεση επικοινωνία με τον 

ερωτώμενο. 

Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν την ημιδομημένη συνέντευξη έχουν 

δημιουργήσει ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων. Το είδος αυτό της 

συνέντευξης έχει μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη σειρά 

των ερωτήσεων, να τροποποιήσει το περιεχόμενό τους ανάλογα με τον ερωτώμενο και 

να προσθέσει ή να αφαιρέσει ερωτήσεις και θέματα προς συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2003 

σσ. 35-36). 

Ο  (Robson, 2007, σ. 321) υποστηρίζει ότι η ημιδομημένη συνέντευξη βασίζεται 

σ' ένα σύνολο ερωτήσεων, που έχει δημιουργήσει ο ερευνητής ο οποίος μπορεί να τις 
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τροποποιήσει ανάλογα με τον τρόπο που θεωρεί καταλληλότερο. Ο (Ιωσηφίδης, 2003, 

σ. 36) αναφέρει ότι ο ερευνητής χρησιμοποιώντας την ημιδομημένη συνέντευξη μπορεί 

να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα σε βάθος ή να αναδείξει θέματα που δεν είχαν 

προκαθοριστεί. 

Ο τρόπος διατύπωσης της ερώτησης μπορεί να αλλάξει, ο ερευνητής μπορεί να 

δώσει εξηγήσεις και να παραλείψει ή να προσθέσει ερωτήσεις εάν κρίνει ότι αυτό είναι 

απαραίτητο. Το κύριο χαρακτηριστικό των ερωτήσεων της ημιδομημένης συνέντευξης 

είναι το γεγονός ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές και δεν μπορούν να απαντηθούν 

μονολεκτικά, αλλά μπορούν να αναλυθούν και να σχολιαστούν από τους 

συνεντευξιαζόμενους (Καλλινικάκη, 2010, σ. 115). 

Σύμφωνα με την (Κανδυλάκη, 2008, σ. 155) ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

προσαρμόζει τη συζήτηση ανάλογα με την αντιληπτική ικανότητα των ερωτώμενων. 

Στην ημιδομημένη συνέντευξη ο ερευνητής έχει σαν στόχο να ακολουθήσει την 

πορεία σκέψης του ερωτώμενου και να αναλύσει επιπλέον ζητήματα που ενδεχομένως 

να προκύψουν. Κατά τη διάρκειά της ο ερευνητής ακολουθεί το πρωτόκολλο της 

συνέντευξης μπορεί όμως και να το αλλάξει, υπάρχει δηλαδή ευελιξία. Ο ερευνητής 

μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία της συνέντευξης εάν έχει το χαρακτηριστικό του 

καλού ακροατή. 

Στην παρούσα έρευνα το είδος της συνέντευξης επέτρεψε στους ερωτώμενους να 

απαντούν με το δικό τους τρόπο, να αισθάνονται πιο άνετοι και να εκφράζουν τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους, καθώς ένιωθαν ότι συζητούσαν με κάποιον 

άνθρωπο στον οποίον μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη. Επιλέχθηκαν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις επειδή ανταποκρίνονταν καλύτερα στον τύπο και στο θέμα της έρευνας. 

Ο ερευνητής όπου έκρινε ότι έπρεπε παρέμβαινε για να ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες ή για να αλλάξει το θέμα της συζήτησης. 

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλες τις συνεντεύξεις δεν παραλήφθηκε 

καμία ερώτηση, καθώς κρίθηκε από τον ερευνητή ότι όλες ήταν αναγκαίο να 

απαντηθούν. 

 

4.5.1 Πρωτόκολλο συνέντευξης 

 

Ο ερευνητής αφού έλαβε υπόψη του το σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, στηρίχθηκε σ' ένα πρωτόκολλο συνέντευξης που δημιουργήθηκε με βάση 

τους ερευνητικούς άξονες. Το πρωτόκολλο στηρίχθηκε στους εξής άξονες: 
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1. Νοηματοδότηση των απόψεων για το ρόλο τους στην εισαγωγή καινοτομιών 

2. Ενέργειες, κατάρτιση και υλικοτεχνική υποδομή. 

3. Σχέσεις, συνδέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπική κοινωνία. 

4. Απόψεις για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των καινοτομιών. 

5. Στάσεις, δράσεις, στρατηγικές για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο. 

Κριτήρια αποτελεσματικότητας των στρατηγικών. Δυσκολίες. 

6. Εντοπισμός αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα των καινοτομιών. Οφέλη για 

το σχολείο. 

 

Πίνακας 1 Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

Ερευνητικά 

ερωτήματα 

Θεματικοί άξονες Ερωτήσεις συνέντευξης 

  Πόσα χρόνια εργάζεστε 

ως εκπαιδευτικός/ διευθυντής; 

Πόσα χρόνια εργάζεστε 

στο σχολείο που είστε σήμερα; 

Ποιες είναι οι σπουδές 

σας; 

Τι είδους επιμορφώσεις 

έχετε κάνει; 

Α. Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για το ρόλο 

τους στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

στη σχολική μονάδα 

και κατά πόσο 

πιστεύουν στην 

αποτελεσματικότητά 

τους; 

Νοηματοδότηση 

των απόψεων για το 

ρόλο τους στην 

εισαγωγή καινοτομιών. 

1.1 Πώς αντιλαμβάνεστε 

το όρο καινοτομία; Μπορείτε 

να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

1.2 Ποια πιστεύετε ότι 

είναι η κύρια πηγή 

ενημέρωσης για τις καινοτόμες 

δράσεις; Θεωρείτε ότι είναι 

ικανοποιητική; 

1.3 Ποια, κατά τη γνώμη 

σας, πρέπει να είναι τα 

κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας; 
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1.4 Πώς θα 

αξιολογούσατε τις καινοτομίες 

που σχεδιάζονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και ποιοι 

πιστεύετε ότι θα έπρεπε να 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό 

τους; 

Β. Ποιες είναι οι 

ενέργειες των 

διευθυντών στη 

διαδικασία εισαγωγής, 

εφαρμογής και 

υιοθέτησης των 

καινοτομιών στη 

σχολική μονάδα; 

Ενέργειες, 

κατάρτιση και 

υλικοτεχνική υποδομή. 

2.1 Σε ποιες ενέργειες, 

κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει 

να προβεί ένας διευθυντής από 

τη στιγμή που θα εισαχθεί μια 

καινοτομία στο σχολείο; 

2.2 Κρίνετε επαρκή την 

κατάρτιση των διευθυντών 

πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; 

Αν όχι, τι θα μπορούσε να 

γίνει; 

2.3 Νομίζετε ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι 

καταρτισμένοι σε θέματα 

καινοτομιών; Ποιανού 

αρμοδιότητα πρέπει να είναι η 

κατάρτιση τους; 

2.4 Θεωρείτε ότι στα 

ελληνικά σχολεία υπάρχει το 

κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν 

όχι, ποιος είναι ο 

ανασταλτικότερος 

παράγοντας; 

2.5 Πιστεύετε ότι, από 

υλικοτεχνικής απόψεως, τα 
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ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα 

να δεχτούν καινοτόμα 

προγράμματα; Αν όχι, ποιες 

βελτιωτικές αλλαγές θα 

προτείνατε; 

Γ. Ποιος είναι ο 

ρόλος των 

εκπαιδευτικών, των 

μαθητών και της 

τοπικής κοινωνίας στην 

εφαρμογή των 

καινοτομιών; 

Σχέσεις, συνδέσεις 

ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς, μαθητές 

και τοπική κοινωνία. 

3.1 Ποιος πιστεύετε ότι 

θα πρέπει να είναι ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών από την στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία 

μέχρι και την ολοκλήρωση 

της; 

3.2 Πώς θα κρίνατε το 

ρόλο της τοπικής κοινωνίας 

και της εκπαιδευτικής 

διοίκησης στην όλη 

διαδικασία; 

3.3 Θεωρείτε ότι 

υπάρχουν οφέλη από την 

εφαρμογή καινοτομιών για το 

σχολείο, τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς και την τοπική 

κοινωνία; 

Δ. Ποια είναι η 

άποψη διευθυντών για 

την αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητα 

των καινοτομιών στο 

δημοτικό σχολείο; 

Απόψεις για την 

αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητα 

των καινοτομιών. 

4.1 Θεωρείτε ότι ο 

διευθυντής του ελληνικού 

σχολείου έχει τα περιθώρια να 

κινηθεί ελεύθερα και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες; 

4.2 Γιατί ένας 

διευθυντής καλείται να εισάγει 

καινοτομίες στο σχολείο του; 

Ε. Ποιες είναι οι 

στάσεις των διευθυντών 

στη διαδικασία 

Στάσεις, δράσεις, 

στρατηγικές για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

5.1 Παρακολουθήσατε 

σεμινάρια ή προγράμματα 

επιμόρφωσης για την 
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εισαγωγής καινοτομιών 

στο δημοτικό σχολείο, 

ποιες δυσκολίες 

συνάντησαν και με ποιο 

τρόπο αντιμετωπίζουν 

τους εκπαιδευτικούς 

που αντιδρούν ή 

διαμορφώνουν 

αρνητικό κλίμα; 

στο σχολείο. Κριτήρια 

αποτελεσματικότητας 

των στρατηγικών. 

Δυσκολίες. 

εισαγωγή των καινοτομιών 

στη σχολική μονάδα; Αν ναι, 

ήταν αποτελεσματικά; 

5.2 Με ποιον τρόπο 

γίνεται η διαδικασία 

ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο 

καινοτομίας; (Παροτρύνετε 

τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση 

των καινοτομιών ή περιμένετε 

να εκφράσουν οι ίδιοι κάποιο 

ενδιαφέρον); 

5.3 Συναντάτε δυσκολίες 

στο να πείσετε τους 

εκπαιδευτικούς να εμπλακούν 

σε αυτήν τη διαδικασία; 

5.4 Πώς χειρίζεστε τους 

εκπαιδευτικούς που αντιδρούν 

ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

5.5 Τα καινοτόμα 

προγράμματα που 

εφαρμόζονται στο σχολείο σας 

τα επέβαλλε υποχρεωτικά το 

Υπουργείο ή ορισμένα από 

αυτά είναι προαιρετικά; 

ΣΤ. Ποιες είναι οι 

αντιλήψεις τους για την 

αποτελεσματικότητα 

των καινοτομιών, του 

ρόλου τους σ’ αυτή τη 

Εντοπισμός 

αντιλήψεων για την 

αποτελεσματικότητα 

των καινοτομιών. 

Οφέλη για το σχολείο. 

6.1 Εντοπίσατε στη 

σχολική σας μονάδα ωφέλειες 

από την εισαγωγή και 

εφαρμογή των καινοτόμων 

δράσεων; Αν ναι ποιες; 
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διαδικασία και τα 

οφέλη που προκύπτουν 

για το σχολείο; 

6.2 Κάνοντας μια 

αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι 

ήταν τα λάθη σας ή οι 

παραλείψεις σας στη 

διαδικασία εισαγωγής 

καινοτομιών και τι άλλο 

πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

6.3 Θεωρείτε ότι αξίζει 

όλη αυτή η διαδικασία και 

μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

 

4.6 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

 

Η επιλογή των διευθυντών στην έρευνα έγινε με βασικό γνώμονα το διαφορετικό 

τους προφίλ, τις διαφορετικές τους παραστάσεις και τη διαφορετική καθημερινή 

σχολική τους πραγματικότητα. 

Βασικό μέλημα τη επιλογής ήταν να εξασφαλιστεί ότι θα ακουστούν πολλές 

διαφορετικές απόψεις, έτσι ώστε να αποτελούν χαρακτηριστικές αντιπροσωπευτικές 

περιπτώσεις. Βασικός σκοπός ήταν η συλλογή πολλών απαντήσεων σχετικά με το υπό 

διερεύνηση θέμα. Για καλύτερη κατανόηση του θέματος το δείγμα επιλέχθηκε με τη 

μέθοδο της σκόπιμης ποιοτικής δειγματοληψίας. 

Ο ερευνητής που χρησιμοποιεί την ποιοτική έρευνα δεν έχει πρόθεση να 

γενικεύσει τα αποτελέσματα σε έναν πληθυσμό, αλλά να διερευνήσει ένα φαινόμενο 

σε βάθος. Γι' αυτό και ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει σκόπιμα κάποια άτομα. 

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην έρευνά μας επιλέχθηκαν 12 

διευθυντές (9 άντρες και 3 γυναίκες), που υπηρετούν σε σχολεία του νομού Καστοριάς 

τα τελευταία χρόνια. Το προφίλ των διευθυντών που πήραν μέρος στην έρευνα 

φαίνεται στο παράρτημα 4. 

 

4.7 Μεθοδολογικός σχεδιασμός 
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Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2017 σε σχολεία του 

νομού Καστοριάς και είχαν διάρκεια 20 έως 25 λεπτά. Κανένας από τους διευθυντές 

δεν γνώριζε το θέμα και τις ερωτήσεις της συνέντευξης, γιατί επιθυμία του ερευνητή 

ήταν οι απαντήσεις τους να είναι αυθόρμητες, δικές τους και να μην έχει προηγηθεί 

κάποιου είδους προετοιμασία πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. 

Οι 12 συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των 

συνεντευξιαζόμενων, αφού προηγουμένως υπέγραψαν το παραχωρητήριο της 

συνέντευξης. Ο λόγος που προτιμήθηκε η ηχογράφηση των συνεντεύξεων έναντι των 

γραπτών σημειώσεων είναι η ακριβής καταγραφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον ερευνητή να επανεξετάσει τα πρωτογενή δεδομένα σε 

μελλοντικό χρόνο (Καλλινικάκη, 2010, σ. 147). 

 

4.7.1 Προσέγγιση των συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή διεξαγωγή μιας 

συνέντευξης είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο συνεντευκτή και 

το συνεντευξιαζόμενου, καθώς και η αναλυτική περιγραφή της όλης διαδικασίας που 

θα ακολουθηθεί. Η πρώτη προσέγγιση των συμμετεχόντων στην έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στα σχολεία που υπηρετούν. 

Στην πρώτη επαφή του ερευνητή με τους διευθυντές δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά 

με το σκοπό της έρευνας και με τον τρόπο που θα διεξαγόταν η συνέντευξη. Επίσης 

παρατέθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο ερευνητής τους επέλεξε για τη διαδικασία της 

συνέντευξης, τους γνωστοποίησε ότι η συνέντευξη θα καταγραφεί και τους δόθηκαν 

διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους εφόσον το επιθυμούσαν. 

 

4.7.2 Διεξαγωγή συνέντευξης 

 

Ύστερα από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε 

τόπο και χρόνο που ορίστηκαν από αυτούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Ως 

χώρος της συνέντευξης επιλέχθηκε το γραφείο του διευθυντή του σχολείου τους σε 

κάποιες περιπτώσεις τις απογευματινές ώρες και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τις ώρες 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα μετά το τέλος των 

συνεντεύξεων δέχθηκαν τις ευχαριστίες του ερευνητή και τη διαβεβαίωσή του για την 
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εμπιστευτικότητα των απαντήσεών τους. Σε κάποιους διευθυντές που το επιθυμούσαν 

στο τέλος της συνέντευξης έγινε μία σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

4.7.3 Δυσκολίες κατά την διαδικασία 

 

Κατά τη διάρκεια συλλογής των συνεντεύξεων δεν εντοπίστηκαν δυσκολίες σε 

κανένα στάδιο. Όλη η διαδικασία κύλησε ομαλά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκτός 

από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έγιναν μικρής διάρκειας διακοπές από μαθητές 

και εκπαιδευτικούς που μπήκαν στο γραφείο του διευθυντή. 

 

4.8 Ανάλυση δεδομένων 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο των διευθυντών στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο. Για να διασφαλιστεί η 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο ο διευθυντής πρέπει να είναι 

ανοιχτός σε καινούριες ιδέες και πρακτικές (Παπακωνσταντίνου, 2008, σ. 236). Όπως 

φαίνεται ο ρόλος του διευθυντή μπορεί να μην είναι καθοριστικός, όπως συμβαίνει στα 

αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα είναι όμως σημαντικός σ’ όλη τη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών. 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψαν έξι ερευνητικά ερωτήματα και με βάση 

αυτά διαμορφώθηκαν οι θεματικοί άξονες και οι ερωτήσεις της ημιδομημένης 

συνέντευξης. 

Πριν από την ανάλυση των απόψεων κάθε συνεντευξιαζόμενου δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στα εξής σημεία: 

 Οι απαντήσεις κάθε συνεντευξιαζόμενου είναι προσωπικές, υποκειμενικές και τα 

αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν. 

 Τα ονόματα των διευθυντών δεν αναφέρονται. Κάθε διευθυντής χαρακτηρίζεται 

από την ένδειξη Δ π.χ. Δ1 (Διευθυντής 1). 

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων από τις συνεντεύξεις, 

ακολούθησε η ανάλυσή τους για να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί το φαινόμενο που 

διερευνήθηκε. Όλες οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν 

επακριβώς όσα ειπώθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενος, χωρίς να παραληφθεί 

οτιδήποτε. Στη συνέχεια έγινε προσεκτική μελέτη όλων των καταγεγραμμένων 
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δεδομένων, προκειμένου ο ερευνητής να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη 

ως προς τα λεγόμενα αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Όλες οι απαντήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, ώστε ο ερευνητής να μπορέσει να τις 

κατανοήσει καλύτερα. Οι απαντήσεις κατανεμήθηκαν σε κατηγορίες 

αντιπροσωπευτικών κωδικών των 6 7 και 8 χαρακτήρων και οι αντίστοιχοι 

λειτουργικοί ορισμοί τους. Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε κάθε κωδικός να δείχνει με 

συντομία την ουσία αυτών που είπε κάθε συνεντευξιαζόμενος. Επίσης 

δημιουργήθηκαν 12 ατομικοί πίνακες με κωδικούς και λειτουργικούς ορισμούς και 

ένας συγκριτικός πίνακας για όλους τους διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα. 

Στη συνέντευξη Σ2 για παράδειγμα στην ερώτηση: «Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο 

καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα;» η απάντηση του διευθυντή 

ήταν: «Καινοτομία είναι κάτι νέο που εισάγεται στο χώρο του σχολείου, κάτι νέο το οποίο 

έρχεται να αλλάξει τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της γενικότερης 

λειτουργίας του σχολείου. Κάποια παραδείγματα μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα 

Μελίνα που είχε εφαρμοστεί πριν από αρκετά χρόνια, την ευέλικτη ζώνη, την εισαγωγή 

της ευέλικτης ζώνης στο αναλυτικό πρόγραμμα, τα προγράμματα τα καινοτόμα 

προγράμματα τα τότε καινοτόμα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο κομμάτι της διοίκησης μπορούμε να πούμε ότι 

το myschool ή παλαιότερα το survey και γενικότερα κάθε νέο που προσπαθεί και ο ίδιος 

ο σύλλογος των εκπαιδευτικών, κάποιος εκπαιδευτικός o ίδιος ο διευθυντής να εισάγει 

στο σχολείο». Από την απάντηση αυτή προέκυψαν οι κωδικοί και οι λειτουργικοί 

ορισμοί: ΟΚΑΚΚΠΕ: Αντίληψη του όρου καινοτομία, ΚΑΣΣΔΜΜ: Τι περιλαμβάνει 

η καινοτομία, ΠΚΧΝΤΔΜ: Παραδείγματα καινοτομιών. Στη συνέχεια οι κωδικοί 

ελέγχθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους για να εντοπιστούν ομοιότητες στους 

κωδικούς και στα νοήματά τους. Οι κωδικοί με τη σειρά τους ταξινομήθηκαν σε 

ευρύτερες κατηγορίες και στους θεματικούς άξονες. 

Με βάση τα αποτελέσματα των κατηγοριών δημιουργήθηκαν πίνακες με δύο 

στήλες για κάθε διευθυντή. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η κατηγορία και στη 

δεύτερη οι κωδικοί και οι λειτουργικοί ορισμοί. Στο επόμενο στάδιο δημιουργήθηκε 

ένας συγκριτικός πίνακας δεδομένων, που περιλάμβανε όλους τους κωδικούς και τις 

κατηγορίες ανά θεματικό άξονα απ’ όλους τους διευθυντές. Τα αποτελέσματα 

οργανωμένα ανά θεματικό άξονα παρουσιάζονται στον συγκριτικό πίνακα του 
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παραρτήματος 5. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται η παρουσίαση και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα της έρευνας 

 

5.1 Αποτελέσματα θεματικής ανάλυσης των συνεντεύξεων 

 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων των διευθυντών προέκυψαν 50 κωδικοί οι 

οποίοι εντάχθηκαν σε 22 κατηγορίες και έξι θεματικούς άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

Α. Νοηματοδότηση των απόψεων για το ρόλο τους στην εισαγωγή καινοτομιών. 

Β. Ενέργειες, κατάρτιση και υλικοτεχνική υποδομή. 

Γ. Σχέσεις, συνδέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπική κοινωνία. 

Δ. Απόψεις για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των καινοτομιών. 

Ε. Στάσεις, δράσεις, στρατηγικές για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, κριτήρια 

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, δυσκολίες. 

ΣΤ. Εντοπισμός αντιλήψεων για αποτελεσματικότητα των καινοτομιών και οφέλη για 

το σχολείο. 

Σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και τους κωδικούς σχεδιάστηκαν οι 

ατομικοί πίνακες για κάθε εκπαιδευτικό. 

 

5.1.1 Πρώτος θεματικός άξονας: Νοηματοδότηση των απόψεων για το ρόλο τους 

στην εισαγωγή καινοτομιών 

 

Ο πρώτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τη νοηματοδότηση των απόψεων για το ρόλο των διευθυντών 

στην εισαγωγή καινοτομιών. 

Στον πίνακα 3 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του πρώτου θεματικού άξονα με τις 

κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 

 

Πίνακας 2 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Νοηματοδότηση των απόψεων για το ρόλο τους στην 
εισαγωγή καινοτομιών" 

ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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1. Αντίληψη του 

όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παράδειγμα καινοτομίας 

12 

 

10 

10 

2. Πηγή 

ενημέρωσης για 

τις καινοτομίες - 

αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

12 

 

11 

3. Κριτήρια 

επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ - Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ  = Αποτελέσματα καινοτομίας 

ΑΝΤΜΑΘΑ = Ανταπόκριση μαθητών 

12 

9 

3 

4. Αξιολόγηση 

καινοτομιών του 

Υπουργείου – 

Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

ΠΡΠΔΗΕΚ = Προβλήματα που δημιούργησε 

η εφαρμογή καινοτομιών 

11 

 

12 

 

2 

 

4 

 

5.1.1.1 Αντίληψη του όρου καινοτομία και παραδείγματα 

 

Στην ερώτηση που αφορά την αντίληψη του όρου ‘καινοτομία’ και 

παραδείγματα, από την πλειοψηφία των απαντήσεων, φαίνεται ότι η καινοτομία στην 

καθημερινή πραγματικότητα του δημοτικού σχολείου έχει εντυπωθεί και κατανοηθεί 

καλά από τους διευθυντές, δεδομένου ότι όλοι περιγράφοντάς έδωσαν ορισμούς που 

περιείχαν τα περισσότερα χαρακτηριστικά της. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο, επειδή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων κανένας δεν ένιωσε αμηχανία 

ή εκνευρισμό από τις σχετικές ερωτήσεις για την αποσαφήνιση του όρου, αλλά και από 

τις συγκεκριμένες απαντήσεις των περισσότερων. Πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι 

διευθυντές έδωσαν ορισμούς οι οποίοι πλησιάζουν πολύ στο όρο «καινοτομία», όπως 

αυτό ορίστηκε στο θεωρητικό μέρος της έρευνας. Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ2: 

«Καινοτομία είναι κάτι νέο που εισάγεται στο χώρο του σχολείου, κάτι νέο το οποίο 
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έρχεται να αλλάξει τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της γενικότερης 

λειτουργίας του σχολείου. Κάποια παραδείγματα μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα 

Μελίνα που είχε εφαρμοστεί πριν από αρκετά χρόνια, την ευέλικτη ζώνη, την εισαγωγή 

της ευέλικτης ζώνης στο αναλυτικό πρόγραμμα, τα προγράμματα τα καινοτόμα 

προγράμματα τα τότε καινοτόμα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο κομμάτι της διοίκησης μπορούμε να πούμε ότι 

το myschool ήτο παλαιότερα το survey και γενικότερα κάθε νέο που προσπαθεί και ο 

ίδιος ο σύλλογος των εκπαιδευτικών, κάποιος εκπαιδευτικός, o ίδιος ο διευθυντής να 

εισάγει στο σχολείο». 

Υπήρξαν και διευθυντές οι οποίοι περιόρισαν την εννοιολογική οριοθέτηση του 

ορισμού σε κάποιες από τις διαστάσεις της καινοτομίας, δίνοντας πολύ σύντομες 

απαντήσεις. Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις των Δ9 και Δ12 που παρατίθενται 

παρακάτω: «Η καινοτομία είναι κάτι καινούργιο, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην 

αρχή και είναι κάποια νέα προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχολικές 

μονάδες, πάντα σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών», «Τον όρο καινοτομία 

τον αντιλαμβάνομαι σαν κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το καινούργιο, που ανοίγει νέους 

ορίζοντες. Παράδειγμα είναι η Ευέλικτη Ζώνη, η οποία εφαρμόζεται εδώ βέβαια και 15 

χρόνια και ότι άλλο καινούργιο έρχεται στην εκπαίδευση». 

Τα πιο συχνά παραδείγματα καινοτομιών που αναφέρουν αφορούν τις νέες 

τεχνολογίες, τα καινοτόμα προγράμματα του υπουργείου (Ευέλικτη Ζώνη, Αγωγή 

Υγείας, Πολιτιστικά), τοπική ιστορία, υλικά και μέσα (διαδραστικός πίνακας), 

λογισμικά, θεσμούς (ΕΔΕΑΥ), προγράμματα μετάβασης (από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο), προγράμματα συνεκπαίδευσης (μεταξύ 

σχολείων ειδικής και γενικής αγωγής). 

 

5.1.1.2 . Πηγή ενημέρωσης για τις καινοτομίες - αξιολόγηση 

 

Οι διευθυντές καλούνται να εισάγουν στα σχολεία τους υποχρεωτικές 

καινοτομίες (αυτές που επιβάλλονται από το υπουργείο και έχουν σχέση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια) και προαιρετικές 

καινοτομίες όπως προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Αειφόρο Ανάπτυξη, 

Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά). Και στις δύο περιπτώσεις 

ο διευθυντής, οφείλει να υιοθετήσει χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη και 

να φροντίσει για την προσωπική του πληροφόρηση, αλλά και για την πληροφόρηση 
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των εκπαιδευτικών. Δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστική πηγή ενημέρωσης τις 

εγκυκλίους που στέλνει το υπουργείο, αλλά να ερευνήσει και άλλες πηγές ενημέρωσης. 

Ενδεικτική είναι η απάντηση της Δ7: «Καταρχάς πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος. 

Καλύτερα από όλους και πρώτος από όλους. Άρα πρώτη ενέργεια να βρίσκεται σε 

εγρήγορση και να είναι άμεσα ενημερωμένος. Στη συνέχεια θα πρέπει πιστεύω, ο 

διευθυντής να κατατοπίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό και να εμψυχώνει πραγματικά και 

να τους ενθαρρύνει για να μπορέσει να εφαρμοστεί η οποιαδήποτε καινοτομία. Ο ρόλος 

του είναι καταλυτικός. Αυτό εάν το προσωπικό βλέπει ότι ο διευθυντής τραβάει μπροστά 

και έχει τη σχετική κατάρτιση, τη σχετική διάθεση και είναι πρόθυμος, σίγουρα θα 

ακολουθήσει». 

Οι κύριες πηγές ενημέρωσης που αναφέρονται από τους διευθυντές είναι: οι 

εγκύκλιοι του υπουργείου, το διαδίκτυο, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, σχολικοί 

σύμβουλοι και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οι 

διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ο Δ2 τονίζει: «H κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες 

δράσεις είναι το ίδιο το Υπουργείο και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Πέρα από το χώρο 

τον καθαρά το διοικητικό, θεωρώ ότι είναι τα οι πανεπιστημιακοί χώροι, τα ερευνητικά 

κέντρα, αλλά νομίζω ότι μία κύρια πηγή επιμόρφωσης είναι και το ίδιο το ενδιαφέρον 

του εκπαιδευτικού». 

Όσον αφορά το αν η ενημέρωση είναι ικανοποιητική. Μόνο οι Δ4 και Δ12 τη 

χαρακτήρισαν ικανοποιητική, οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι η ενημέρωση δεν είναι 

ικανοποιητική. Ο Δ10 υποστηρίζει «Η ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου δεν είναι 

αυτή που θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης». Η Δ7 

έχει μια διαφορετική άποψη από τους υπόλοιπους διευθυντές: «Εξαρτάται από τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό, από τη διάθεση που έχει, τις προσλαμβάνουσες που έχει, από το 

υπόβαθρο που έχει ίδιος, από την πνευματική του ωριμότητα. Μπορεί αν θέλει, μπορεί, 

να είναι ενημερωμένος, να βρίσκεται σε εγρήγορση και να είναι αρκετά ικανοποιητικά 

καταρτισμένος αυτά τα θέματα». 

Φαίνεται ότι οι διευθυντές όσον αφορά την προσωπική τους πληροφόρηση, δεν 

επαναπαύονται στις εγκυκλίους του υπουργείου, αλλά αναζητούν και άλλους τρόπους 

για να ενημερωθούν οι ίδιοι και για να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς. 

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, κατατάσσοντας τους εαυτούς τους στο 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας και απ’ ότι φαίνεται ξεφεύγουν από την ιεραρχική 

δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και το διεκπεραιωτικό στυλ ηγεσίας. 
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5.1.1.3 Κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας 

 

Αφού ενημερωθεί ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου από 

τα σχετικά έγγραφα που προτείνουν καινοτόμες δράσεις, ακολουθεί συζήτηση και 

λήψη απόφασης για την εισαγωγή στο σχολείο ή την απόρριψή τους. Η τελική 

απόφαση λαμβάνεται μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Εδώ πρέπει 

να τονίσουμε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτοί 

αποφασίζουν ποιες καινοτομίες θα εισαχθούν στο σχολείο, εκτός από τις υποχρεωτικές 

που επιβάλλει το υπουργείο. 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών φαίνεται ότι υπάρχει μια ποικιλία κριτηρίων, 

που σε κάποιες περιπτώσεις, εκφράζουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε σχολείο. Ο Δ11 υποστηρίζει: «Νομίζω ότι είναι αρκετά τα κριτήρια για την 

επιλογή, την εισαγωγή μιας καινοτομίας. Ενδεχομένως από την πειραματική της 

εφαρμογή σε κάποιες άλλες σχολικές μονάδες περίπου με τα ίδια κριτήρια. Επίσης η 

δυνατότητα προσαρμογής της στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, η αποτελεσματικότητα 

της καινοτομίας, αν πράγματι προάγει, ας πούμε και ανταποκρίνεται στα ενδιαφέρον των 

μαθητών και γενικότερα τη μάθηση. Αν επίσης είναι εύληπτη από τους συναδέλφους και 

μπορεί επομένως αυτοί να αξιοποιηθεί από αυτούς». Είναι σημαντικό να προσέξουμε 

την άποψη του Δ11, ο οποίος προτείνει «…πειραματική εφαρμογή σε κάποιες σχολικές 

μονάδες, προσαρμογή της καινοτομίας με διορθώσεις και βελτιώσεις και στη συνέχεια 

εισαγωγή της στο σχολείο. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των καινοτομιών 

έχουν σχέση κυρίως με τους μαθητές και λιγότερο με τους εκπαιδευτικούς, την 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και την τοπική κοινωνία». Τα κυριότερα κριτήρια 

για την επιλογή μιας καινοτομίας που αναφέρουν οι διευθυντές αφορούν: 

 Τους μαθητές 

 Τους εκπαιδευτικούς 

 Την ευκολία με την οποία η καινοτομία μπορεί να εισαχθεί στη διδακτική 

διαδικασία.  

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ10: «Λοιπόν θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα για τα 

παιδιά, θα πρέπει να είναι σύγχρονη και θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί με ευκολία στη 

διδακτική διαδικασία». 

 Την ίδια την καινοτομία ( αν στοχεύει σε κάποια σημαντική αλλαγή προς τα εμπρός 

και σε λύση προβλημάτων 
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 Την τοπική κοινωνία 

 Τη φύση της καινοτομίας 

 Την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το σχολείο. Ο Δ4 υποστηρίζει: «Θα πρέπει 

να είναι κάτι το οποίο είναι εύχρηστο και απαιτεί συγκεκριμένη υλικοτεχνική 

υποδομή από το σχολείο, την οποία μπορεί το σχολείο να διαθέσει». 

Οι περισσότεροι διευθυντές στις απαντήσεις τους έθεσαν το πολύ τρία κριτήρια 

για την επιλογή ή απόρριψη μιας καινοτομίας. Ενδεικτική η απάντηση του Δ9: «Να 

είναι η καινοτομία τέτοια που να ταιριάζει στο πνεύμα του σχολείου, στο επίπεδο της 

τάξης, τους στόχους και στους σκοπούς που θα θέσει οι μαθητές σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό». 

Από ένα μέρος της απάντησης της Δ7 φαίνεται ότι κάποιες καινοτομίες που 

εισάγονται στο σχολείο είναι πρόχειρα σχεδιασμένες και δεν έχουν καμία πιθανότητα 

επιτυχίας. «Επίσης ένα τρίτο κριτήριο πρέπει να είναι η το πόσο εφικτό είναι να 

εφαρμοστεί μία καινοτομία, γιατί υπάρχουν και κάποιες καινοτομίες που δεν μπορούν να 

περπατήσουν, δεν είναι, είναι πρόχειρα σχεδιασμένες και δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα». 

 

5.1.1.4 Αξιολόγηση καινοτομιών του Υπουργείου και συμμετοχή στο σχεδιασμό 

τους 

 

Στο σκέλος της ερώτησης για την αξιολόγηση των καινοτομιών του υπουργείου 

υπάρχει ποικιλία απαντήσεων. Υπάρχουν διευθυντές, (Δ2, Δ5, Δ7, Δ8, Δ9) που 

χαρακτηρίζουν τις καινοτομίες που σχεδιάζει το υπουργείο πρόχειρες, χωρίς καμία 

πιθανότητα επιτυχίας. Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις των Δ8, Δ5 και Δ2: «Νομίζω ότι 

είναι μέτρια η εικόνα που έχει το Υπουργείο. Αν και μερικές φορές στο θεωρητικό τους 

υπόβαθρο είναι καλά τεκμηριωμένες, αλλά στο σκέλος της υλοποίησης πάσχουν πάρα 

πολύ», «Στις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας δεν θα έβαζα ένα 

καλό βαθμό», «Κάποιες και τούτο γενικότερα θεωρώ ότι οι καινοτομίες που εισάγονται 

από το υπουργείο, θα τις χαρακτήριζα αποσπασματικές. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκινούν 

κάποια στιγμή και στην ουσία ή αφήνονται στην τύχη τους, δεν ολοκληρώνονται». 

Υπάρχουν διευθυντές που αξιολογούν ικανοποιητικά τις σχεδιασμένες από το 

υπουργείο καινοτομίες όπως οι Δ3 και Δ11. Ενδεικτική η απάντηση του Δ11: 

«Ορισμένες από τις καινοτομίες οι οποίες διαχρονικά εισήχθησαν από το Υπουργείο 
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Παιδείας, αλλά πραγματικά πιστεύω πως όταν οι ριζοσπαστικές. Όπως για παράδειγμα 

η Ευέλικτη Ζώνη». Ο Δ10 υποστηρίζει: «Υπάρχουν καινοτόμες δράσεις οι οποίες είναι 

αρκετά ενδιαφέρουσες, υπάρχουν κάποιες όμως που ίσως να μην ανταποκρίνονται στο 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών Δημοτικού». Τέλος υπήρξαν και διευθυντές οι οποίοι 

απέφυγαν να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Όσον αφορά το σκέλος της ερώτησης για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό τους όλοι 

συμφωνούν ότι εκτός από το υπουργείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά 

κέντρα, τα στελέχη της εκπαίδευσης, πρέπει να συμμετέχουν και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί. Ο Δ2 υποστηρίζει: «Θεωρώ ότι πέρα από τους καθ’ ύλην επιστήμονες 

που θα έπρεπε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της καινοτομίας θα έλεγα ότι και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού που δουλεύει στα σχολεία είναι πολύ σημαντικός, να δώσει βασικές 

κατευθύνσεις ως προς την υλοποίηση της κάθε καινοτομίας που σχεδιάζεται». Κάποιοι, 

όπως ο Δ6, υποστηρίζουν ότι όλα τα σχολεία δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, επομένως 

στο σχεδιασμό των καινοτομιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές 

ανάγκες και συνθήκες, που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και σε κάθε σχολείο. Η Δ6 είπε: 

«Θα έπρεπε για μένα να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, οι οποίοι θα έπρεπε 

να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα 

με τις ανάγκες που υπάρχουν στο καθένα σχολείο και γενικά έτσι όπως τα αξιολογούν οι 

ίδιοι». 

 

5.1.2 Δεύτερος θεματικός άξονας: Ενέργειες, κατάρτιση και υλικοτεχνική 

υποδομή 

 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τις ενέργειες, την κατάρτιση των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

Στον πίνακα 4 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του δεύτερου θεματικού άξονα με 

τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 

 

Πίνακας 3 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Ενέργειες, κατάρτιση και υλικοτεχνική υποδομή" 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

5. Ενέργειες 

διευθυντή για την 

εισαγωγή 

καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

39 

 

9 

 

5 

6. Κατάρτιση 

διευθυντών σε 

καινοτομίες και 

προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα προγράμματα 

καινοτομιών 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 

24 

24 

8 

 

5 

7. Κατάρτιση 

εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και 

αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα προγράμματα 

καινοτομιών 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 

24 

24 

8 

 

5 

8. Κλίμα για την 

υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος 

παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που εμποδίζουν 

την εφαρμογή καινοτομιών 

12 

 

10 

 

19 

 

12 

9. Υλικοτεχνική 

υποδομή και 

βελτιωτικές 

αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

ΒΟΕΞΥΛΥ = Βοήθεια για τον εξοπλισμό της 

υλικοτεχνικής υποδομής 

12 

 

 

12 

 

3 
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ΒΕΑΛΣΧΕ = Βελτιωτικές αλλαγές, εξέταση 

ανά σχολείο 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που εμποδίζουν 

την εφαρμογή καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

 

2 

 

12 

 

19 

 

5.1.2.1 Ενέργειες διευθυντή για την εισαγωγή καινοτομιών 

 

Ο διευθυντής, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των καινοτομιών, πρέπει να προβεί 

σε κάποιες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την 

εφαρμοζόμενη καινοτομία. Δεν είναι λίγες οι φορές, που όταν αποφασιστεί να 

εφαρμοστεί μια καινοτομία, τον αρχικό ενθουσιασμό τον διαδέχεται η απογοήτευση, 

με αποτέλεσμα η καινοτομία να εγκαταλείπεται στη μέση, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί. 

Στο σημείο αυτό ο ρόλος του διευθυντή είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πρέπει να 

επαγρυπνά συνεχώς, να εντοπίζει αμέσως τους ανασταλτικούς παράγοντες και τα 

προβλήματα και να προσφέρει όποια βοήθεια χρειάζεται στους εκπαιδευτικούς Οι Δ9 

και Δ2 υποστηρίζουν: «Ο συνάδελφος, που θα ξεκινήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, 

πρέπει να αισθανθεί ότι έχει έναν συμπαραστάτη, βοηθό, στυλοβάτη δίπλα του, έτσι ώστε 

οτιδήποτε και αν χρειαστεί να ξέρει ότι θα απευθυνθεί στο διευθυντή και θα βρεθεί λύση», 

«Ο ρόλος του είναι καταλυτικός. Αυτό εάν το προσωπικό βλέπει ότι ο διευθυντής τραβάει 

μπροστά και έχει τη σχετική κατάρτιση, τη σχετική διάθεση και είναι πρόθυμος σίγουρα 

θα ακολουθήσει». Ο Δ2 μας περιγράφει ορισμένες από τις ενέργειές του: «Καταρχήν να 

ενημερωθεί ο ίδιος ο διευθυντής να καταλάβει επακριβώς την καινοτομία και την 

προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο και εφόσον την πιστέψει ότι είναι όντως σε 

καινοτομία και ότι μπορεί να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία και την αλλαγή στο 

σχολείο, να ενημερώσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να προσπαθήσει να 

μεταλαμπαδεύσει στους εκπαιδευτικούς την πίστη του προς την καινοτομία. Και για να 

ξεκαθαρίσω για τους εκπαιδευτικούς ποια είναι η αναγκαιότητα η οποία οδηγεί στην 

υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας, να δώσει κίνητρα στους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς να την υιοθετήσουν, να την εφαρμόσουν και να τους δώσει γενικότερα να 

καταλάβουν πως θα βελτιώσει αυτή η καινοτομία την σχολική πραγματικότητα». 

Οι περισσότεροι από τους διευθυντές συμφωνούν ότι πρέπει να γίνεται 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σχεδιασμός και προγραμματισμός των δράσεων, 
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ενημέρωση των γονέων, εύρεση οικονομιών πόρων και προμήθεια κατάλληλης 

υλικοτεχνικής υποδομής. Ο Δ4 υποστηρίζει: «Θα πρέπει να προμηθεύσει την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο και κατά δεύτερο λόγο με επιμόρφωση τους 

εκπαιδευτικούς. Πάνω σε αυτήν την υλικοτεχνική υποδομή στις αρχές τις διδακτικές, τις 

μεθοδολογικές και τις παιδαγωγικές της καινοτομίας και να συζητήσει και με τους γονείς 

οι οποίοι γονείς θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν 

τα αποτελέσματα της καινοτομίας στο σπίτι». 

 

5.1.2.2 Κατάρτιση διευθυντών σε καινοτομίες και προτάσεις βελτίωσης 

 

Στην ερώτηση για την επάρκεια της κατάρτισης των διευθυντών πριν από την 

εισαγωγή μιας καινοτομίας όλοι οι διευθυντές συμφωνούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών. Ευθύνη γι’ αυτό έχει και το υπουργείο όπως 

φαίνεται από την απάντηση του Δ11: «Δυστυχώς και η κατάρτιση των διευθυντών δεν 

είναι επαρκής νομίζω, γιατί το Υπουργείο Παιδείας αρέσκεται, μάλλον να αιφνιδιάζει. Οι 

περισσότερες από τις καινοτομίες εισάγονται εν μέσω της σχολικής χρονιάς, με 

αποτέλεσμα να αιφνιδιάζονται τόσο ο διευθυντής όσο και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

προσωπικό». Στις προτάσεις τους για καλύτερη κατάρτιση οι διευθυντές αναφέρουν 

ότι πρέπει να γίνονται ημερίδες ή σεμινάρια, αποτελεσματική ενημέρωση από το 

υπουργείο, τους σχολικούς συμβούλους, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τα 

παιδαγωγικά τμήματα. Ο Δ11 υποστηρίζει: «Νομίζω ότι θα μπορούσαν έγκαιρα στο 

Υπουργείο Παιδείας με αυτά τα πράγματα αναρτώντας τα σε διαβούλευση και να τα θέτει 

επίσης υπόψη των διευθυντών και γενικότερα των σχολικών μονάδων, του εκπαιδευτικού 

προσωπικού όλου, έτσι ώστε να είναι καρπός μιας γενικότερης διαβούλευσης και στη 

συνέχεια όλα αυτά να γίνονται κάπου νομίζω στο καλοκαιράκι, δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, όπου θα μπορούσε το Υπουργείο 

Παιδείας αξιοποιώντας τον έναν από αυτούς τους μήνες, έτσι να προκαλεί αυτές τις 

συζητήσεις για ενημέρωση και μία έτσι αμφίδρομη ας πούμε αλληλοενημέρωση ανάμεσα 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους ηγέτες των καινοτομιών». 

Η Δ7 τονίζει: «Πολλές φορές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι οι διευθυντές. 

Εξαρτάται πάλι από την προσωπικότητα και από τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ίδιου 

του διευθυντή. Ένα πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι το εξής: Οι σχολικοί 

σύμβουλοι, οι διευθυντές εκπαίδευσης, τέλος πάντων, τα ανώτερα στελέχη των της 

εκπαίδευσης να ενημέρωναν πάρα πολύ καλά πρώτα τους διευθυντές ούτως ώστε να είναι 
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έτοιμοι οι άνθρωποι να κάνουν το σχεδιασμό τους, να ενημερωθούν οι ίδιοι, για να 

μπορέσουν να ενημερώσουν και να εμψυχώσουν και το προσωπικό. Διαφορετικά ο 

διευθυντής παρουσιάζεται στο σύλλογο διδασκόντων ανημέρωτος και αυτό είναι ένα 

μείον. Καινοτομία που πάει να εισαχθεί, ξεκινάει όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. 

Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέλεια καταρτισμένος σου διευθυντής όσο γίνεται 

καλύτερα». 

Οι διευθυντές, πιστεύουν ότι μια άρτια και ολοκληρωμένη κατάρτιση θα τους 

βοηθούσε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους, να κινητοποιήσουν και να 

ενισχύσουν τους εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την εισαγωγή και εφαρμογή μιας καινοτομίας στο σχολείο. Οφείλουν, κατά το πρότυπο 

του μετασχηματιστικού ηγέτη, να μεριμνήσουν τόσο για την προσωπική τους 

κατάρτιση και πληροφόρηση, όσο και γι’ αυτή των εκπαιδευτικών. 

 

5.1.2.3 Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε καινοτομίες και αρμοδιότητα κατάρτισης 

 

Οι διευθυντές, όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

καινοτομιών, όπως συμβαίνει και για τους ίδιους, κρίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

επαρκώς καταρτισμένοι. Ο Δ2 υποστηρίζει «Η εμπειρία μου μού έχει δείξει ότι η 

κατάρτιση, η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών μάλλον 

είναι ανεπαρκής σχετικά με τις σχεδιαζόμενες καινοτομίες Σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

εντελώς ανεπαρκής». 

¨Όσον αφορά την αρμοδιότητα κατάρτισης οι διευθυντές πιστεύουν ότι είναι του 

υπουργείου και των στελεχών εκπαίδευσης. Ο Δ10 υποστηρίζει: «Η αρμοδιότητα θα 

έπρεπε να είναι του υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, η οποία όμως να 

μεταβιβάζεται και να διευκρινίζεται στους διάφορους νομούς μέσω των σχολικών 

συμβούλων ή εκπαιδευτικών που έχουν εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα». 

Η Δ7 έχει μια διαφορετική άποψη και υποστηρίζει: «Κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι 

πάρα πολύ καταρτισμένοι και παρακολουθούν τα πάντα, την εξέλιξη στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα. Κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο καταρτισμένοι, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν πολύ 

όλα αυτά και θέλουν να κάνουν το μάθημα με τον κλασικό τρόπο, που έχουν, που ξέρουν 

από χρόνια και δυσκολεύονται στην εφαρμογή των καινοτομιών. Τώρα από κει και πέρα 

και οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές είναι αρμόδιοι να βοηθήσουν τον 

εκπαιδευτικό να ξεπεράσει τις αναστολές του, να γνωρίσει καλύτερα και ο ίδιος, να 

γνωρίσει το τη σκοπιμότητα της κάθε καινοτομίας, στη μεθοδολογία που πρέπει, να 
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ακολουθήσει για να την εφαρμόσει. Τέλος πάντων να μη νιώθει ότι είναι κάτι ξένο προς 

αυτόν, κάτι που δεν τον αφορά, κάτι αδύνατο να το εφαρμόσει». 

Οι διευθυντές, πιστεύουν ότι η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η 

έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης σε θέματα καινοτομιών μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην υλοποίηση της καινοτομίας. Πιστεύουν ότι η καλή ενημέρωση και 

κατάρτιση (όπως είπαν και για τους εαυτούς τους) μπορεί να κινητοποιήσει τους 

εκπαιδευτικούς και να ενισχύσει της διάθεσή τους για πιο ενεργή συμμετοχή στη 

διαδικασία εφαρμογής καινοτόμων δράσεων. 

 

5.1.2.4 Κλίμα για την υλοποίηση καινοτομιών και ανασταλτικότερος παράγοντας 

 

Οι απόψεις των διευθυντών για κατάλληλο κλίμα υλοποίησης καινοτομιών είναι 

περίπου μοιρασμένες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το κλίμα για την εισαγωγή και 

εφαρμογή καινοτομιών δεν είναι κατάλληλο (Δ4, Δ7, Δ10). Ενδεικτική είναι η 

απάντηση του Δ10: «Όχι, δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση των 

καινοτομιών». Άλλοι (Δ1, Δ2, Δ3, Δ8, Δ9, Δ11) υποστηρίζουν ότι το κλίμα είναι 

κατάλληλο ή βελτιώνεται. Η Δ6 υποστηρίζει: «Νομίζω πως είναι, δηλαδή, από  την 

εμπειρία μου, υπάρχει το κατάλληλο κλίμα, διότι οι συνάδελφοι είναι για μένα, πάλι με 

βάση την εμπειρία μου μιλάω, είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι παραπάνω και να 

εφαρμόσουν μία καινοτομία, μέσα βέβαια στις δυνατότητές τους». Υπάρχουν και δύο 

διευθυντές οι οποίοι αναφέρουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και σχολείου. 

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ4: «Υπάρχουν σε κάποια σχολεία, υπάρχει κατάλληλο 

κλίμα, σε κάποια άλλα σχολεία δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα». 

Σε κάθε σχολείο, όταν ξεκινά η υλοποίηση μια καινοτομίας, εμφανίζεται ένα 

πλήθος προβλημάτων, που οφείλεται τόσο στη διαδικασία εισαγωγής της καινοτομίας, 

όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε καθεμιά σχολική μονάδα. Η 

πραγματικότητα αυτή φαίνεται από τις απαντήσεις των διευθυντών, οι οποίοι 

αναφέρουν ένα μεγάλο αριθμό ανασταλτικών παραγόντων, που δυσκολεύουν ή 

αποθαρρύνουν την ενασχόληση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών με την 

εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρουν οι διευθυντές είναι: 

 Ωρολόγιο πρόγραμμα και πληθώρα ύλης 

 Η επιφύλαξη των εκπαιδευτικών όταν έχουν να εφαρμόσουν κάτι καινούριο 
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 Η χρήση νέων τεχνολογιών στις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί 

 Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε σχολείου 

 Η ελλιπής ενημέρωση για τις καινοτομίες 

 Η εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή κάποιων καινοτόμων 

προγραμμάτων 

 Η αδυναμία του υπουργείου να πείσει για την αξία των καινοτομιών που εισάγει 

 Η έλλειψη πόρων, χώρων και εμπειρίας 

 Η συντηρητική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

 Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου 

Οι περισσότεροι διευθυντές έδωσαν έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η δική τους σχολική μονάδα. Ο Δ8 υποστηρίζει: «Νομίζω, ότι δεν είναι ένας, είναι 

πολυπαραγοντικό το θέμα, σίγουρα, αλλά, νομίζω είναι: Πρώτον η ανακολουθία κυρίως, 

η αδυναμία μάλλον, του υπουργείου, να πείσει για την αξία μιας καινοτομίας τους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να την εφαρμόσουν και να την κάνουν αναπόσπαστο 

κομμάτι της διδακτικής τους πράξης». 

Κάποιοι διευθυντές αναφέρθηκαν και στις δυσκολίες που υπάρχουν από τη 

στάση ορισμένων εκπαιδευτικών απέναντι στις καινοτομίες. Ο Δ11 υποστηρίζει: «Τα 

ελληνικά σχολεία έχουν μία ιδιαιτερότητα. Οι περισσότεροι διδάσκουμε όπως οι ίδιοι 

διδαχτήκαμε από τους δικούς μας δασκάλους. Αισθάνομαι δηλαδή ότι γενικά το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι λιγάκι συντηρητικό. και αυτός νομίζω, είναι πιο 

ανασταλτικός παράγοντας». Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

μάθει να διδάσκουν με έναν παραδοσιακό τρόπο, να δυσκολεύονται να ξεφύγουν από 

αυτόν για να εισάγουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις. 

Όπως φαίνεται δίνεται έμφαση από τους διευθυντές στο είδος της καινοτομίας, 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη νοοτροπία των εκπαιδευτικών. 

 

5.1.2.5 Υλικοτεχνική υποδομή και βελτιωτικές αλλαγές 

 

Στην ερώτηση για την υλικοτεχνική υποδομή οι απαντήσεις των διευθυντών είναι 

μοιρασμένες. Κάποιοι αναφέρουν ότι τα σχολεία τους είναι εξοπλισμένα με την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να γίνουν τέτοιου είδους καινοτόμα 

προγράμματα (Δ1, Δ2, Δ7, Δ9, Δ10). Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ10: «Τα 
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τελευταία χρόνια και κρίνοντας από την περιοχή τη δικιά μας τα σχολεία είναι αρκετά 

εξοπλισμένα σε επίπεδο τεχνολογίας. Υπάρχουν δηλαδή ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

προτζέκτορες και όλα τα σχετικά». Άλλοι (Δ3, Δ4, Δ6, Δ8, Δ11, Δ12) υποστηρίζουν ότι 

τα σχολεία τους δεν είναι καθόλου εξοπλισμένα και δεν μπορούν να υλοποιήσουν 

κανένα καινοτόμο πρόγραμμα. Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ12: «Δεν νομίζω να 

είναι ότι πλήρως εξοπλισμένα με υλικοτεχνική υποδομή για τέτοια για τέτοιου είδους 

προγράμματα». Ο Δ5 υποστηρίζει ότι κάποια σχολεία είναι πάρα πολύ καλά 

εξοπλισμένα, από άποψη ηλεκτρική υλικοτεχνικών υποδομών, ενώ κάποια άλλα είναι 

πάρα πολύ αδικημένα. 

Οι βελτιωτικές αλλαγές που προτείνουν οι διευθυντές, έχουν σχέση κυρίως με 

τον εξοπλισμό των σχολείων, την ενημέρωση για τις καινοτόμες δράσεις και την 

οικονομική υποστήριξη της εφαρμογής των καινοτομιών στα σχολεία. Ο Δ11 

υποστηρίζει: «Επομένως θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να σχεδιάζει την 

οικοτεχνική υποδομή των σχολείων και τον εμπλουτισμό της, έτσι ώστε αυτή να γίνεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτό δεν θα πρέπει μόνο να αφορά μόνο τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για παράδειγμα τους διαδραστικούς πίνακες, αλλά ακόμα και 

λογισμικά, όπως επίσης και την γενικότερη υποδομή του σχολείου. Την κτιριακή, δηλαδή, 

υποδομή». 

Η Δ7 έχει την άποψη ότι οι βελτιωτικές αλλαγές πρέπει να εξετάζονται κατά 

σχολείο, γιατί άλλα σχολεία υπερτερούν στον ένα τομέα, σε χώρους, άλλα σε 

υλικοτεχνική υποδομή. 

Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου πριν από την εισαγωγή 

μιας συγκεκριμένης καινοτομίας, είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να οδηγήσει στην 

επιτυχία ή την αποτυχία εφαρμογής της. Οι διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα, 

έδειξαν ότι προσπαθούν να βελτιώσουν την υλικοτεχνική υποδομή, κάνοντας 

αναφορές σε αρμόδιες υπηρεσίες, εμπλέκοντας το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων σ’ 

αυτή την προσπάθεια, την τοπική κοινωνία και το σύλλογο διδασκόντων με τη 

δημιουργία ενός κατάλληλου σχολικού κλίματος. Όλες αυτές οι πρακτικές δείχνουν ότι 

έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στον μετασχηματιστικών ηγετών. 

 

5.1.3 Τρίτος θεματικός άξονας: Σχέσεις, συνδέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και τοπική κοινωνία 

 



 

68 
 

Ο τρίτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τις σχέσεις και τις συνδέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και τοπική κοινωνία. 

Στον πίνακα 5 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του τρίτου θεματικού άξονα με τις 

κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 

 

Πίνακας 4 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Σχέσεις, συνδέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και τοπική κοινωνία" 

ΤΡΙΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

10. Ρόλος των 

εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια 

της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ  = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

12 

 

19 

 

12 

11. Ρόλος τοπικής 

κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης στην 

εισαγωγή 

καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

13 

10 

12. Οφέλη από την 

εφαρμογή 

καινοτομιών για 

(σχολείο, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, 

τοπική κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

34 

 

20 

 

5.1.3.1 Ρόλος των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 
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Οι διευθυντές περιγράφοντας το ρόλο τους κατά τη διάρκεια εισαγωγής και 

εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο επισήμαναν: 

 Την καλή ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

 Την προσπάθεια που έκαναν για να αφαιρέσουν την αρχική αρνητική στάση των 

εκπαιδευτικών 

 Το όραμα που είχαν για το σχολείο τους 

 Την προσπάθειά τους για να αποτελέσουν πρότυπο για τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς 

 Τη δημοκρατική διοίκηση στο σχολείο 

 Την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 

 Τη επιδίωξη της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου 

 Την προσπάθειά τους να κερδίσουν το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων 

τους 

 Την εισαγωγή προαιρετικών καινοτομιών στη σχολική μονάδα 

Ο Δ11 υποστηρίζει: «Νομίζω ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί αυτή η αρχική αρνητική 

στάση που όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε. θα έπρεπε να γίνει πρώτα μελετήσουμε σε βάθος 

τις προτεινόμενες καινοτομίες». 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δείχνουν ότι οι διευθυντές 

σε έχουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό, στοιχεία του διευθυντή ηγέτη όπως αυτά 

αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος έρευνας. 

Όσον αφορά το ρόλο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών οι διευθυντές ανέφεραν: 

 Τη διαρκή ενημέρωσή τους για τις καινοτομίες που εισάγονται στο σχολείο 

 Το συμβουλευτικό και συμπαραστατικό ρόλο προς τους μαθητές  

 Το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να επιλέξουν οι ίδιοι την καινοτομία που θα 

εφαρμόσουν 

 Τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της καινοτομίας  

 Την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να αφαιρέσουν την αρχική αρνητική στάση 

που έχουν για τις καινοτομίες 

 Τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για την εισαγωγή καινοτομιών στο 

σχολείο 

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ8: «Από τη στιγμή που προτείνεται η 

καινοτομία ο εκπαιδευτικός θα πρέπει προφανώς να ενημερωθεί, για το σκοπό που 

εισάγεται αυτή η καινοτομία, για τις μεθόδους της υλοποίησης της, για το υλικό που 
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πρέπει να χρησιμοποιηθεί, για το πώς θα αξιολογηθεί όλη η δράση και για όλο το πλέγμα 

που τον αφορά». 

Οι διευθυντές, υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόσβαση σε όλες 

τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, γίνονται συμμέτοχοι στην όλη διαδικασία και 

πιο εύκολα αποφασίζουν να εμπλακούν σε καινοτόμες δράσεις. Η καλή ενημέρωση, 

όπως ανέφεραν οι διευθυντές, είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας στην εφαρμογή 

καινοτομιών και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν ο εκπαιδευτικός γίνεται βασικός 

συντελεστής της. Κατά συνέπεια μία καλή και οργανωμένη ενημέρωση, προετοιμάζει 

το έδαφος για την καλή εφαρμογή των καινοτομιών και συγχρόνως αναδεικνύει τις 

ικανότητες του διευθυντή στην άσκηση ηγεσίας. Οι διευθυντές που ενδιαφέρονται για 

την καλή ενημέρωση των εκπαιδευτικών τους, φαίνεται ότι υιοθετούν χαρακτηριστικά 

του μετασχηματιστή ηγέτη και κάνουν τους εαυτούς τους συμμέτοχους στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο. 

 

5.1.3.2 Ρόλος τοπικής κοινωνίας και εκπαιδευτικής διοίκησης στην εισαγωγή 

καινοτομιών 

 

Οι περισσότεροι διευθυντές (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11), που 

συμμετείχαν στην έρευνα, υποστηρίζουν ότι η τοπική κοινωνία είναι κοντά στο 

σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όταν εφαρμόζονται καινοτόμες 

δράσεις στη σχολική μονάδα και δρα υποστηρικτικά. Πιστεύουν ότι η τοπική κοινωνία 

μπορεί να παρέμβει και να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τις καινοτόμες δράσεις που 

πρόκειται να εφαρμοστούν στο σχολείο. Ο Δ11 υποστηρίζει: «Νομίζω, πως η τοπική 

κοινωνία (παρά το ότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε), ότι είναι η αντίθετη, τουναντίον, 

είναι πάρα πολύ ανοιχτή, όταν δηλαδή συνειδητοποιεί, ότι το σχολείο πραγματικά έχει 

μελετήσει την καινοτομία, είναι πάρα πολύ ανοιχτή στον να τη γνωρίσει και να δει τα 

αποτελέσματά της». Οι διευθυντές ανέφεραν ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να βοηθήσει 

στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων δρώντας υποστηρικτικά 

Οι Δ4, Δ6, Δ8 και Δ12 υποβάθμισαν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και 

τόνισαν ότι ο ρόλος της είναι αδιάφορος στην εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, 

λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ4: 

«Αυτήν την στιγμή είναι αδιάφορος, γιατί αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα». 

Οι Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ9, Δ10, Δ11 και Δ12 θεωρούν ότι η εκπαιδευτική διοίκηση 

έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, γιατί 
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κάποιες από αυτές επιβάλλονται υποχρεωτικά από το υπουργείο. Πιστεύουν ότι δρα 

υποστηρικτικά, ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει. Ο Δ11 μας είπε: «Σε ότι αφορά την 

εκπαιδευτική διοίκηση, νομίζω ότι εδώ λίγα και είναι θέμα προσωπικότητας του 

διευθυντή εκπαίδευσης. Είμαστε ευτυχείς, γιατί εμείς στον δικό μας ιδιαίτερα νομό, 

είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ηγούνταν και ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί σε τέτοια 

ενδεχόμενα. Ουσιαστικά, δηλαδή, αφήνοντας τη σχολική μονάδα να ενεργήσει κατά το 

δοκούν». 

Οι Δ4, Δ7 και Δ8 έχουν διαφορετική άποψη και υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της 

εκπαιδευτικής διοίκησης είναι αδιάφορος, γιατί αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα.  

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ8: «Ε, λοιπόν, αν κρίνω από το πώς επεμβαίνει η 

τοπική διοίκηση, όπως επεμβαίνει η τοπική κοινωνική εκπαιδευτική διοίκηση στην όλη 

διαδικασία αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι απλά να παρακολουθούν το πώς 

εφαρμόζεται η διαδικασία». 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι διευθυντές, συμφωνούν ότι η 

τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική διοίκηση, στο βαθμό που μπορούν, υποστηρίζουν 

την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στο σχολείο. 

 

5.1.3.3 Οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

τοπική κοινωνία 

 

Όλοι διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα, τονίζουν ένα μεγάλο αριθμό 

ωφελειών, σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής. Αναφέρονται στα κέρδη που 

αποκομίζουν οι μαθητές, καθώς ασχολούνται με δραστηριότητες που ξεφεύγουν από 

την καθημερινή πραγματικότητα και μαθαίνουν μέσα από αυτές. Πιστεύουν ότι οι 

καινοτόμες δράσεις, βοηθούν σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών και 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Ο Δ11 υποστηρίζει: «Τους κάνει να ξεφύγουν όπως 

είπα πριν από την παραδοσιακή μέθοδο, τους εισάγει σε καινούργιες στάσεις ζωής, σε 

καινούργιους τρόπους μάθησης και αλληλεπίδρασης, προκύπτουν νέα δεδομένα για 

περιοχές οι οποίες ήταν άγνωστες και δεν τις είχαν ανιχνεύσει. Επίσης και τη δυνατότητα 

στους συναδέλφους να εμβαθύνουν τις γνώσεις, να εμπλακούν σε άλλες διαδικασίες και 

λοιπά. Είναι, προφανώς, από όλα θα υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πτυχές, αλλά 

νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να δοκιμάσει, να τολμά». Ο Δ8 μας είπε: «Σε ότι 

αφορά τους μαθητές γνωρίζουν καινούργιους τρόπους να μάθουν να μαθαίνουν, να 

γνωρίζουν καινούρια πράγματα μέσα από μία νέα οπτική γωνία, ενώ για το σχολείο ως 
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οργανισμός είπαμε και πριν να είναι ότι διαμορφώνει μία κουλτούρα συνεργασίας και 

ένα πιο μοντέρνο πρόσωπο προς την κοινωνία». 

Στη συνέχεια αναφέρουν τις ωφέλειες των εκπαιδευτικών. Θεωρούν ότι 

ξεφεύγουν λίγο από την καθημερινή σχολική ρουτίνα. Αντιμετωπίζουν πιο θετικά 

οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Είναι πιο πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

Αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δείχνουν ότι έχουν 

περισσότερη διάθεση για εξειδίκευση και ενασχόληση με άλλων ειδών καινοτομίες. 

Συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους, με 

τους μαθητές και με το διευθυντή. Ο Δ2 μάς είπε: «Ναι πολλές. Καταρχήν η γενικότερη 

κινητοποίηση που υπήρξε, η δική μου και των εκπαιδευτικών με τους οποίους είχα 

συνεργαστεί. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε, οι γνώσεις που αν πήραμε, η εμπλοκή της 

τοπικής κοινωνίας στην  της εφαρμοζόμενης καινοτομίας ήτανε ένα μέρος από τα πολλά 

οφέλη της υλοποίησης της συγκεκριμένης καινοτομίας. Σε πλουτίζει σαν άνθρωπο, σαν 

εκπαιδευτικό με δεξιότητες, αναπτύσσει, σου δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστείς, να 

μάθεις καινούργια πράγματα, να αλλάξεις τη συνήθεια στο σχολικό χώρο και γενικότερα 

θεωρώ ότι προωθούνται τα εκπαιδευτικά πράγματα μέσα από τις καινοτομίες». 

Στην τοπική κοινωνία αναφέρθηκαν λίγοι διευθυντές, και επισήμαναν ότι 

υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από εφαρμογή των καινοτομιών στο σχολείο. Ενδεικτική 

είναι η απάντησή του Δ11: «Σε ότι αφορά την τοπική κοινωνία, θεωρώ ότι μονάχα 

θετικά θα υπάρχουν και θα συνειδητοποιήσουν πως το σχολείο εκσυγχρονίζεται και 

δεν έχει μείνει ουραγός με των εξελίξεων». 

Οι διευθυντές συμφωνούν ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή των 

καινοτομιών για τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία. 

 

5.1.4 Τέταρτος θεματικός άξονας: Απόψεις για την αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητα των καινοτομιών 

 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τις απόψεις των διευθυντών για την αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητα των καινοτομιών. 

Στον πίνακα 6 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του τέταρτου θεματικού άξονα με 

τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 
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Πίνακας 5 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Απόψεις για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα 
των καινοτομιών" 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

13. Λήψη 

πρωτοβουλιών 

από το διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

12 

 

12 

14. Αναγκαιότητα 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής καινοτομιών 

στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

ΜΗΕΙΚΑΑ = Αποτελέσματα μη εισαγωγής 

καινοτομιών 

12 

 

9 

 

12 

 

5.1.4.1 Λήψη πρωτοβουλιών από το διευθυντή 

 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών που πήραν μέρος στην έρευνα, οι μισοί 

πιστεύουν ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι προδιαγεγραμμένος και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την εισαγωγή και 

εφαρμογή καινοτομιών στα σχολεία τους, ενώ οι άλλοι μισοί, πιστεύουν ότι υπάρχουν 

κάποια περιθώρια ελευθερίας και μπορούν να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες για 

την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Κάποιοι διευθυντές κάνουν και αναφορές για τη 

συγκεντρωτική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφέρουν το 

διευθυντή εκπαίδευσης, τους σχολικούς συμβούλους και πιστεύουν ότι όλοι αυτοί 

αποτελούν μία τροχοπέδη στη λήψη πρωτοβουλιών από μέρους του διευθυντή. Οι Δ11 

και Δ8 υποστηρίζουν: «Δυστυχώς, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

συγκεντρωτικό. Άρα, δηλαδή, εκτός από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, υπάρχουν σχολικοί 

σύμβουλοι και λοιπά και ίσως όλα αυτά να αποτελούν μία τροχοπέδη», «Μόνο ελεύθερα 

δεν μπορεί να κινηθεί ο διευθυντής στο ελληνικό σχολείο. Να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

σίγουρα μπορεί στο σφιχτό πλαίσιο που του δίνεται. Αλλά ο ρόλος του είναι πάρα πολύ 

περιορισμένος, πάρα πολύ προδιαγεγραμμένος». Διαφορετικέ είναι οι απόψεις που 

έχουν οι Δ1 και Δ2: «Ναι, θεωρώ ότι ο διευθυντή της με το πλαίσιο που υπάρχει έχει 
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τη δυνατότητα να το κάνει αυτό», «Νομίζω ότι ως ένα βαθμό έχει κάποια περιθώρια 

ελευθερίας». 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι προδιαγεγραμμένος στο 

ελληνικό σχολείο. Υπάρχουν πολλοί θεσμοί, που τον εμποδίζουν να αναλάβει 

πρωτοβουλίες, όπως ο σύλλογος διδασκόντων, ο διευθυντής εκπαίδευσης, οι σχολικοί 

σύμβουλοι. 

 

5.1.4.2 Αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών 

 

Όλοι οι διευθυντές συμφώνησαν ότι εισαγωγή καινοτομιών είναι πολύ χρήσιμη 

για την εκπαίδευση και θεωρούν ότι στις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία από το 

σχολείο η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων είναι μια αναγκαιότητα. Ο Δ1 υποστηρίζει: 

«Ένας διευθυντής καλείται να εισάγει μια καινοτομία στο σχολείο του, για να έχει τους 

μαθητές του και το προσωπικό σε θέση ετοιμότητας για τις αλλαγές που γίνονται στην 

κοινωνία και που θα γίνουν στην κοινωνία και για να υποδεχθεί την κατανόηση της 

υπάρχουσας κατάστασης πιο εύκολα». 

Ως λόγους αναγκαιότητας εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα οι 

διευθυντές αναφέρουν: 

 Αναμόρφωση και εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας 

 Για να γίνει το σχολείο σύγχρονο των εξελίξεων και των απαιτήσεων της κοινωνίας 

 Γιατί είναι εκτελεστικό όργανο της διοίκησης 

 Για να καλύψει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών φαίνεται ότι καινοτομίες είναι μία 

αναγκαιότητα της εποχής. Οι διευθυντές αισθάνονται ότι είναι υποχρεωμένοι να τις 

εισάγουν στο σχολείο τους, για να μη μείνει πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις που 

συμβαίνουν στην κοινωνία. 

 

5.1.5 Πέμπτος θεματικός άξονας: Στάσεις, δράσεις, στρατηγικές για την εισαγωγή 

καινοτομιών στο σχολείο, κριτήρια αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, 

δυσκολίες 

 

Ο πέμπτος θεματικός άξονας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τις στάσεις, δράσεις, στρατηγικές για την εισαγωγή καινοτομιών 
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στα σχολεία που εφαρμόζουν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας των παραπάνω και τις δυσκολίες που συναντούν. 

Στον πίνακα 7 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του πέμπτου θεματικού άξονα με 

τις κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 

 

Πίνακας 6 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Στάσεις, δράσεις, στρατηγικές για την εισαγωγή 
καινοτομιών στο σχολείο, κριτήρια αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, δυσκολίες" 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

15. Παρακολούθηση 

σεμιναρίων 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

12 

 

5 

 

11 

16. Ενημέρωση 

εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους 

καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

7 

 

11 

12 

17. Δυσκολίες 

εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη 

διαδικασία 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

12 

 

9 

39 

 

10 
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18. Αντιμετώπιση 

των εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

12 

 

39 

19. Υποχρεωτικά, 

προαιρετικά 

καινοτόμα 

προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά καινοτόμα προγράμματα 

ΑΠΣΥΛΔΙ = Αποφάσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

 

12 

 

2 

 

39 

 

9 

 

5.1.5.1 Παρακολούθηση σεμιναρίων προγραμμάτων επιμόρφωσης – 

αποτελεσματικότητα αυτών 

 

Στην ερώτηση για την παρακολούθηση σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης οι απαντήσεις των διευθυντών ήταν μοιρασμένες. Οι Δ1, Δ2, Δ3, Δ7, Δ8, 

Δ9 δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια για τις καινοτομίες. Ο Δ2 

μας είπε: «Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια για την εισαγωγή καινοτομιών 

στα σχολεία». Οι Δ4, Δ5, Δ6, Δ10, Δ11, Δ12 είπαν ότι έχουν παρακολουθήσει ελάχιστα 

ή καθόλου σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης. Ο Δ11 απάντησε: «Χωρίς να 

έχω πολυσκεφτεί το θέμα, έχω την αίσθηση ότι η επιμόρφωση οποία υπήρχε, νομίζω ήταν 

μάλλον μηδαμινή». 

Οι απαντήσεις των διευθυντών δείχνουν ότι οργανωμένη προσπάθεια από μέρους 

του υπουργείου και των στελεχών εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των διευθυντών 

σε θέματα καινοτομιών δεν υπάρχει. Τα σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης που 

γίνονται είναι  ελάχιστα και αποσπασματικά. 

Φαίνεται ότι οι διευθυντές που παρακολούθησαν πολλά σεμινάρια και 

προγράμματα επιμόρφωσης το έκαναν επειδή ενδιαφέρονται για την εξέλιξή τους και 

είναι «ανήσυχα πνεύματα». Ενδεικτική είναι η απάντηση της Δ7: «Πιστεύω ότι ο 

εκπαιδευτικός καθημερινά πρέπει να ενημερώνεται και να αλλάζει τις απόψεις του και 

να βελτιώνει ο ίδιος τις τεχνικές του και τις πρακτικές του μέσα στην τάξη». Αυτοί που 
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παρακολούθησαν ελάχιστα ή καθόλου, δικαιολογούνται λέγοντας ότι δεν έγιναν πολλά 

από τα στελέχη της εκπαίδευσης και του Υπουργείου. 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων, οι διευθυντές 

συμφωνούν ότι τα εφόδια που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους αυτά ήταν λίγα. Ο 

Δ10 υποστήριξε: «Μου δώσαν κάποια εφόδια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα 

αποτελέσματα ήταν φανταστικά». 

Η αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

ήταν ελάχιστη, καθώς αυτά που έγιναν ήταν λίγα και μικρής διάρκειας. 

 

5.1.5.2 Ενημέρωση εκπαιδευτικών για εγκυκλίους καινοτομιών 

 

Πρώτη ενέργεια των διευθυντών μετά την προσωπική τους πληροφόρηση, είναι 

η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την καινοτομία. Τη σημασία της 

διαδικασίας αυτής αναγνώρισαν όλοι οι διευθυντές και ανέφεραν ότι είναι δική τους 

αρμοδιότητα και ευθύνη. Ο Δ8 είπε: «Με αυτή την έννοια ο ρόλος του διευθυντή είναι 

πρώτα από όλα να ενημερώσει, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά ή με όποιον άλλο τρόπο 

επιθυμεί την εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς του». 

Δεν ακολουθούν όλοι οι διευθυντές τον ίδιο τρόπο ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι: 

 Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκπαιδευτικούς τα σχετικά για την 

καινοτομία 

 Παρότρυνση των εκπαιδευτικών για επιπλέον ενημέρωση μέσω διαδικτύου 

 Ατομική προφορική ενημέρωση 

 Τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

 Ενημέρωση από τους σχολικούς συμβούλους 

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ11: «Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει μία 

πρόταση για μία καινοτομία ή κατά τη διάρκεια παιδαγωγικής συνεδρίασης ή σε μία 

έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου, η καινοτομία εκφράζεται από τον διευθυντή σχολικής 

μονάδας ή ίσως κάποιος από τους συναδέλφους εκφράζει την πρόθεση να ενημερώσει 

και το υπόλοιπο σώμα των συναδέλφων». 

Όσον αφορά τη διάθεση των εκπαιδευτικών για ενασχόληση με καινοτόμα 

προγράμματα, ορισμένοι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, τόνισαν ότι 

παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς όπως η Δ7: «Παρότρυνα τους εκπαιδευτικούς να 
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αναλάβουν τη διεκπεραίωση της καινοτομίας, των προγραμμάτων αγωγής, υγείας 

διαφόρων τέτοιων προγραμμάτων, καινοτόμων όπως λέγονται, πολιτιστικών και άλλων 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων γενικότερα. Δεν περίμενα να εκφράσουν οι 

ίδιοι κάποιο ενδιαφέρον τους παρότρυνα εγώ και στο βαθμό που εγώ ήμουν πειστική, 

εφαρμοζόταν αυτά τα προγράμματα» και κάποιοι άλλοι περιμένουν τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς να εκφράσουν κάποιο ενδιαφέρον για την εφαρμογή καινοτόμων 

δράσεων, όπως ο Δ5: «Μάλλον το δεύτερο, περιμένω να εκφράσουν οι ίδιοι κάποιο 

ενδιαφέρον». 

Η ενημέρωση που κάνει ο διευθυντής τους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι έχει 

μεγάλη επίδραση και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εφαρμογή καινοτομιών στο 

σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί όταν είναι ενημερωμένοι επαρκώς, είναι πιο εύκολα 

διαθέσιμοι να ασχοληθούν με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.  

Οι διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της 

ενημέρωσης των συναδέλφων υιοθετούν κάποια από τα χαρακτηριστικά του 

μετασχηματιστικού του ηγέτη, όπως αυτά αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας. 

 

5.1.5.3 Δυσκολίες εμπλοκής εκπαιδευτικών στη διαδικασία εισαγωγής 

καινοτομιών 

 

Όλοι οι διευθυντές ανέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τη στάση 

ορισμένων εκπαιδευτικών όταν εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις στο σχολείο. 

Τόνισαν ιδιαίτερα το φόβο που έχουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί προς οτιδήποτε 

καινούργιο έρχεται στο σχολείο. Η Δ3 είπε: «Ναι μερικές φορές είναι,  γιατί είναι πάντα 

επιφυλακτικοί στο νέο δεν, μπορούν να φανταστούν προτού τη δράση, νομίζουν ότι 

μπορεί να είναι αρνητική, πώς θα το κάνουνε, πώς θα ασχοληθούν και άλλα». Οι 

διευθυντές αναφέρουν ότι η απροθυμία των συναδέλφων να αναλάβουν ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα, μπορεί να οφείλεται και στην πληθώρα ύλης που υπάρχει και στο άγχος 

που έχουν ορισμένοι για την ολοκλήρωση της, το φόβο που έχουν κάποιοι 

εκπαιδευτικοί ότι θα επιφορτιστούν με περισσότερο όγκο εργασίας τόσο στο σχολείο 

όσο και στο σπίτι. Ο Δ8 είπε: «Είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν πείθονται με τίποτα 

και συστηματικά». 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να 

πειστούν οι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούν με κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα. Οι 
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διευθυντές αποδίδουν τη δυσκολία αυτή στο φόβο του καινούργιου και στην ελλιπή 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις καινοτομίες, στο φόβο για κάποιο επιπρόσθετο 

έργο και στη γραφειοκρατική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

5.1.5.4 Αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

 

Οι περισσότεροι διευθυντές ήταν αναλυτικοί και σαφείς, στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν και δημιουργούν προβλήματα, 

όταν εισάγονται καινοτομίες στο σχολείο. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε το γεγονός, 

ότι κανένας διευθυντής από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν ανέφερε ότι 

χρησιμοποίησε την ισχύ που του δίνει η θέση του, για να αντιμετωπίσει κάποιον 

εκπαιδευτικό, που αρνούνταν συστηματικά να συμμετέχει στη διαδικασία εισαγωγής 

και εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο. 

Η πλειοψηφία των διευθυντών ανέφερε ότι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι που 

χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ήταν: Η 

ενημέρωση, ο διάλογος και η συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων. Οι Δ8 και Δ7 είπαν: 

«Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που αντιδρούν είναι σαφέστατα μέσα στα πλαίσια 

ενός διαλόγου», «Προσπαθώ να μη δώσω έμφαση στα αρνητικά και να τονίσω 

περισσότερο τα θετικά». 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν 

είναι λίγοι και οι τρόποι αντιμετώπισης που εφαρμόζουν οι διευθυντές φαίνεται ότι 

έχουν αποτελέσματα. 

 

5.1.5.5 Υποχρεωτικά και προαιρετικά καινοτόμα προγράμματα 

 

Σχετικά με το είδος των καινοτόμων προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα 

σχολεία των διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα. Όλοι οι διευθυντές απάντησαν 

ότι στα σχολεία τους εφαρμόζονται και υποχρεωτικά προγράμματα, που τα έχει 

επιβάλει το υπουργείο και προαιρετικά που τα επιλέγει ο σύλλογος διδασκόντων και 

ατομικά οι δάσκαλοι των τάξεων. Ο Δ11 είπε: «Να υπάρχουν και τα δύο. Κάποια 

προφανώς είναι του υπουργείου, αλλά νομίζω τα περισσότερα είναι προαιρετικά». 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον εντάσσονται τα καινοτόμα προγράμματα 

στο σχολείο ενδεικτική είναι η απάντηση του Δ1 «Όλοι από την αρχή της χρονιάς είχαν 

εκφράσει τις απόψεις τους για το τι καινοτομίες θέλουμε να εισάγουμε στο φετινό 
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προγραμματισμό και η εγκύκλιος του υπουργείου θα μας βοηθήσει να συμπληρώσουμε 

κάτι από αυτά που σκεφτόμασταν είτε να βάλουμε και κάτι και μας ενδιαφέρει κυρίως». 

 

5.1.6 Έκτος θεματικός άξονας: Εντοπισμός αντιλήψεων για την 

αποτελεσματικότητα των καινοτομιών και οφέλη για το σχολείο 

 

Ο έκτος θεματικός άξονας, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης σχετικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών για την αποτελεσματικότητα 

εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο και επιχειρεί να κάνει μια ανακεφαλαίωση, για το 

αν τελικά υπάρχουν οφέλη για το σχολείο και ποια είναι αυτά. 

Στον πίνακα 8 υπάρχει μία συνοπτική εικόνα του έκτου θεματικού άξονα με τις 

κατηγορίες, τους κωδικούς και τους λειτουργικούς ορισμούς, καθώς επίσης και τις 

αναφορές που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς. 

 

Πίνακας 7 Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα "Εντοπισμός αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα 
των καινοτομιών και οφέλη για το σχολείο" 

ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

20. Ωφέλειες από 

την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

34 

 

20 

21. Λάθη και 

παραλείψεις 

διευθυντών στη 

διαδικασία 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

11 

 

39 

22. Αξία 

διαδικασίας και 

μελλοντικές 

προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

12 

34 
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5.1.6.1 Ωφέλειες από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο 

 

Οι ωφέλειες για τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία 

αναφέρθηκαν από τους διευθυντές σε προηγούμενη ερώτηση της έρευνας. Ο σκοπός 

της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να πείσει τους διευθυντές να κάνουν μία 

ανακεφαλαίωση σχετικά με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στα σχολεία 

τους. Ο Δ5 είπε: «Σαφώς και υπάρχουν οφέλη, αν δεν υπήρχαν οφέλη θα είχαμε μείνει 

σε ένα σχολείο το οποίο θα ήτανε έτσι εντελώς δασκαλοκεντρικό, με μία λογική 

πεπαλαιωμένη». 

Οι περισσότεροι διευθυντές τις απαντήσεις τους αναφέρθηκαν στη βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών. 

 

5.1.6.2 Λάθη και παραλείψεις διευθυντών στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

 

Όλοι οι διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα, παραδέχτηκαν ότι κατά τη 

διάρκεια της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο έκαναν οι ίδιοι λάθη 

και παραλείψεις. Οι Δ8 και Δ2 είπαν: «Θα μπορούσα να πω, ίσως, ότι κάποιες φορές 

δεν επέμενα τόσο στον να εφαρμοστούν κάποιες καινοτομίες, δεν συνέβαλα με όλες μου 

τις δυνάμεις σε αυτό το πράγμα, θεωρώντας ότι θα πιέσει υπερβολικά τους 

εκπαιδευτικούς ή θα τους επιφορτίσει με πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασίας από αυτόν που 

ήδη έχουν». «Σε προσωπικό επίπεδο τώρα μιλώντας, θεωρώ ότι επειδή ως άνθρωπος 

νομίζω με χαρακτηρίζει το να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, πολλές φορές 

ενθουσιάζομαι με την εφαρμογή μία καινοτομία χωρίς να βλέπω είτε το ίδιο το 

αποτέλεσμα της την αξία της ίδιας καινοτομίας είτε τις δυσκολίες που μπορούμε θα 

αντιμετωπίσουν στην κατά την πορεία της υλοποίησης της». 

Τα κυριότερα λάθη ή παραλείψεις που ανέφεραν οι διευθυντές ήταν: 

 Ο φόβος της επιπλέον εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. 

 Η αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέκυψαν. 

 Η μικρή εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία. 

 Η μικρή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και 

εξωτερικών φορέων. 
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5.1.6.3 Αξία διαδικασίας και μελλοντικές προοπτικές 

 

Παρότι υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

στα σχολεία, όλοι οι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι είναι 

χρήσιμη και απαραίτητη η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Ο Δ9 είπε: «Δεν υπάρχει 

περίπτωση να παραδεχτώ ότι ένα καινοτόμο πρόγραμμα δεν ωφελεί το σύνολο της 

σχολικής μονάδας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντή, γονείς». 

Ο Δ5 είπε: «Θεωρώ ότι η διαδικασία αξίζει, γιατί αν δεν υπήρχαν οι καινοτομίες 

το σχολείο μας ακόμη θα ήταν στον 18ο αιώνα. Μπορεί να μας βοηθήσουν στο μέλλον 

όλους». Όλοι οι διευθυντές τόνισαν την αξία της διαδικασίας και τα μελλοντικά οφέλη 

που μπορεί να έχει το σχολείο απ’ αυτήν. Οι διευθυντές τόνισαν: 

 Τα κέρδη που έχει ο εκπαιδευτικός, αναπτύσσοντας δεξιότητες και ικανότητα 

συνεργασίας 

 Την αλλαγή που γίνεται στο σχολικό περιβάλλον 

 Την εφαρμογή καινοτομιών στη διδασκαλία 

 Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου
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6. Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να καταγράψει τις αντιλήψεις των διευθυντών για 

την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο δημοτικό σχολείο. Έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο (Ιωάννου 2017, ΚΟΚΚΟΣΗΣ, 

2016, Βασιλάκη, 2012, Λουκόπουλος, 2008 & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2007). Η διερεύνηση των 

απόψεων των διευθυντών εστιάζεται κυρίως στο ρόλο τους στην εφαρμογή 

καινοτομιών στο σχολείο. 

Τα καινοτόμα προγράμματα έχουν μπει στην καθημερινή πραγματικότητα του 

δημοτικού σχολείου, και έχουν κατανοηθεί αρκετά καλά από τους διευθυντές, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα 

& Μπούρας, 2010, σσ. 92-93). Οι περισσότεροι διευθυντές, έδειξαν ότι έχουν 

κατανοήσει καλά τον όρο καινοτομία και φαίνεται ότι κινούνται με όραμα και 

προσανατολισμό προς αυτή την κατεύθυνση (Καραμπέτσου, 2017, σσ. 131-132). Όλοι 

τους ανέφεραν ποικιλία παραδειγμάτων υποχρεωτικών και προαιρετικών καινοτομιών, 

που εφαρμόζονται στα σχολεία τους (Τσαντάκης, 2014, σσ. 87-88). Αναφέρθηκαν στις 

καινοτομίες του εκπαιδευτικού συστήματος και στις καινοτομίες που έχουν σχέση με 

τη διδασκαλία και τη μάθηση (Stukalenko, Zhakhina, Kukubaeva, Smagulova & 

Kazhibaeva, 2016, σ. 6613). Η πηγή ενημέρωσης των διευθυντών για τις καινοτόμες 

δράσεις περιμέναμε ότι θα ήταν το Υπουργείο Παιδείας. Οι διευθυντές όμως ανέφεραν 

και άλλες πηγές, δείχνοντας ότι δεν αρκούνται στην ενημέρωση που τους παρέχει το 

Υπουργείο και αναζητούν και άλλους τρόπους από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

στελέχη της εκπαίδευσης και το διαδίκτυο. Μόνο δύο διευθυντές χαρακτήρισαν 

ικανοποιητική την ενημέρωση του υπουργείου. Η αναζήτηση και άλλων τρόπων για 

καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, δείχνει ότι οι διευθυντές ξεφεύγουν λίγο από 

το διεκπεραιωτικό στυλ ηγεσίας και υιοθετούν κάποια χαρακτηριστικά του 

μετασχηματιστικού του ηγέτη (Καραμπέτσου, 2017, σσ. 135), παρόλο που το 

εκπαιδευτικό σύστημα, κατευθύνει το διευθυντή στο ρόλο του διεκπεραιωτή και του 

διαμεσολαβητή (Μπελικαΐδη, 2011, σ. 16). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης δεσμεύεται 

με τους οπαδούς του με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσει το κίνητρό τους (Αθανασούλα 

- Ρέππα, 2012). Η τελική απόφαση για την επιλογή μιας καινοτομίας, γίνεται μετά από 

συνεδρίαση και συζήτηση του συλλόγου διδασκόντων. Φαίνεται ότι και εδώ οι 

διευθυντές, υιοθετούν χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, φροντίζοντας 
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για αλλαγές, για τη δημιουργία οράματος στο σχολείο (Δεληλίγκα, Ταρατόρη, & 

Μπεκιάρη, 2017, σ. 30) και αναβαθμίζοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί 

αποφασίζουν ποιες καινοτομίες θα εισαχθούν στο σχολείο. Τα κριτήρια που αναφέρουν 

για την επιλογή μιας καινοτομίας αφορούν: τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την 

τοπική κοινωνία και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το σχολείο. 

Στην αξιολόγηση των καινοτομιών του υπουργείου οι απαντήσεις των 

διευθυντών είναι μοιρασμένες. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν, ότι κάποιες 

καινοτομίες που εισήγαγε το υπουργείο, ήταν προσεκτικά σχεδιασμένες και για αυτό 

πέτυχαν όταν εφαρμόστηκαν στο σχολείο. Άλλοι διευθυντές, τονίζουν ότι ορισμένες 

καινοτομίες του υπουργείου, ήταν πρόχειρα σχεδιασμένες και δεν είχαν καμία 

πιθανότητα επιτυχίας. Για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό των καινοτομιών, όλοι 

συμφωνούν, ότι θα πρέπει να εμπλέκονται πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, στελέχη 

της εκπαίδευσης καθώς και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. 

Τον πιο σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομιών 

στη σχολική μονάδα διαδραματίζει η διεύθυνσή του (Λαζάρου, Παπαγεωργάκης, 

Φούζας, 2017, σ. 505). Ο ρόλος του διευθυντή κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

καινοτομιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Ράπτης, 2006, σ. 34). Οι διευθυντές που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έδειξαν ότι έκαναν κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορούσαν 

να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την καινοτομία και να επαγρυπνούσαν συνεχώς 

εντοπίζοντας ανασταλτικούς παράγοντες, προβλήματα και βοήθεια που χρειάζονταν οι 

εκπαιδευτικοί (Καραμπέτσου, 2017, σσ. 133-134). Οι περισσότεροι διευθυντές 

ανέφεραν ότι οι ενέργειές τους είναι: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός 

και προγραμματισμός των δράσεων, η εύρεση οικονομικών πόρων και η προμήθεια 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Όλοι οι διευθυντές συμφώνησαν ότι η κατάρτισή 

τους σε θέματα καινοτομιών ήταν ελλιπής. Ευθύνη όπως φαίνεται για αυτό έχει το 

υπουργείο. Στις προτάσεις τους για καλύτερη κατάρτιση, αναφέρουν ότι πρέπει να 

γίνονται οι ημερίδες, σεμινάρια, επιμόρφωση και αποτελεσματική ενημέρωση από τους 

σχολικούς συμβούλους, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα παιδαγωγικά τμήματα και το 

υπουργείο. Εδώ φαίνεται ότι οι διευθυντές δεν μεριμνούν, κατά το πρότυπο του 

μετασχηματιστικού ηγέτη (Zacher, Rosing, 2015, σσ. 55-56), για την προσωπική τους 

κατάρτιση και πληροφόρηση και περιμένουν να τα κάνει όλα το υπουργείο. Όπως 

συμβαίνει με τους ίδιους, έτσι και για τους εκπαιδευτικούς, οι διευθυντές ανέφεραν ότι 

δεν είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών. Οι περισσότεροι διευθυντές 

πιστεύουν ότι η αρμοδιότητα κατάρτισης των εκπαιδευτικών είναι του υπουργείου και 
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των στελεχών εκπαίδευσης, εξαιρώντας εντελώς τους εαυτούς τους. Οι (Σούλα & 

Χατζηπαναγιώτου, 2015, σ. 842) υποστηρίζουν: Σημαντικός παράγοντας για την 

επιτυχία εισαγωγής των καινοτομιών μπορεί να είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι η ελλιπής κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και η έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης, μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 

βλέπουν την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο θετικά, έχουν διάθεση να τις 

υιοθετήσουν, κάποιες φορές όμως αρνούνται να τις εφαρμόσουν και να τις εκτελέσουν, 

γιατί φοβούνται το αποτέλεσμα (Σιακοβέλη, 2011, σ. 49). Πιστεύουν ότι η καλή 

ενημέρωση και η κατάρτιση, μπορεί να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, για μία πιο 

ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία εφαρμογής καινοτομιών. Οι απόψεις των 

διευθυντών για την υλοποίηση καινοτομιών είναι περίπου μοιρασμένες. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι το κλίμα είναι κατάλληλο στα σχολεία ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Όταν 

ξεκινά η υλοποίηση και μιας καινοτομίας στο σχολείο, εμφανίζεται ένα πλήθος 

προβλημάτων και ανασταλτικών παραγόντων. Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες 

που αναφέρουν οι διευθυντές είναι: Η ελλιπής ενημέρωση των εκπαιδευτικών, το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, ο φόβος να εφαρμόσουν κάτι καινούργιο, η εξειδικευμένη 

γνώση που απαιτείται, η έλλειψη χώρων και εμπειρίας, η γραφειοκρατική δομή του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου 

(Καραμπέτσου, 2017, σ. 133). Οι βελτιωτικές αλλαγές που προτείνουν οι διευθυντές 

για την εφαρμογή καινοτομιών, έχουν σχέση με τον εξοπλισμό των σχολείων, την 

ενημέρωση και την οικονομική υποστήριξη. Κάποιοι υποστηρίζουν, ότι οι βελτιωτικές 

αλλαγές πρέπει να εξετάζονται ανά σχολείο, γιατί κάθε σχολείο έχει διαφορετικές 

ανάγκες. 

Οι διευθυντές περιγράφοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

καινοτομιών ανέφεραν τα εξής: Την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις 

καινοτομίες, το συμβουλευτικό και συμπαραστατικό ρόλο προς τους μαθητές, το 

δικαίωμα επιλογής της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί και τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (Βασιλάκη, 2012, σ. 60). Η πλειοψηφία των 

διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστήριξε ότι η τοπική κοινωνία είναι 

κοντά στο σχολείο, όταν εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις. Για την εκπαιδευτική 

διοίκηση υποστήριξαν ότι έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την εισαγωγή 

καινοτομιών στο σχολείο, γιατί κάποιες από αυτές επιβάλλονται υποχρεωτικά από το 

υπουργείο. Οι απόψεις των περισσότερων διευθυντών συμφωνούν ότι η τοπική 
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κοινωνία και η εκπαιδευτική διοίκηση υποστηρίζουν την εφαρμογή καινοτομιών στο 

σχολείο. Όλοι οι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός ωφελειών για τους μαθητές, από την εφαρμογή καινοτομιών, 

υποστηρίζοντας ότι ξεφεύγουν από την καθημερινή πραγματικότητα και μαθαίνουν 

μέσα από αυτές. Για τους εκπαιδευτικούς είπαν ότι ξεφεύγουν από την καθημερινή 

σχολική ρουτίνα, αντιμετωπίζουν πιο θετικά τα γεγονότα που συμβαίνουν στο σχολείο, 

είναι πιο πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, και έχουν μεγαλύτερη διάθεση για 

εξειδίκευση. Στην τοπική κοινωνία αναφέρθηκαν λίγοι διευθυντές και είπαν ότι 

υπάρχουν οφέλη και για αυτήν χωρίς όμως να τα αναφέρουν. 

Οι απαντήσεις των διευθυντών όσον αφορά τα περιθώρια που έχουν, για λήψη 

πρωτοβουλιών στο σχολείο ήταν μοιρασμένες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο ρόλος του 

διευθυντή είναι προδιαγεγραμμένος, εξαιτίας του συντηρητικού ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ενώ κάποιοι άλλοι είπαν, ότι έχει περιθώρια ελευθερίας 

και μπορεί να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων 

στο σχολείο του. 

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι ο διευθυντής που είναι «ανήσυχο πνεύμα» και δεν 

επαναπαύεται στο διεκπεραιωτικό ρόλο του, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εισάγει 

επιτυχημένα καινοτομίες στο σχολείο του. Οι διευθυντές όταν ρωτήθηκαν γιατί 

καλούνται να εισάγουν καινοτομίες στο σχολείο είπαν: Για την αναμόρφωση και τον 

εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για να γίνει το σχολείο σύγχρονο των 

εξελίξεων και της κοινωνίας, για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και γιατί είναι εκτελεστικά όργανα της διοίκησης. Η 

εκπαίδευση είναι ένας τομέας στον οποίο η συνεχής καινοτομία είναι υποχρεωτική (De 

Luna, 2015, σ. 265). 

Οι απαντήσεις των διευθυντών έδειξαν, ότι οργανωμένη προσπάθεια από μέρους 

του υπουργείου και των στελεχών εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση των διευθυντών 

σε θέματα καινοτομιών δεν υπάρχει. Όποια προσπάθεια είχε γίνει, ήταν μικρή και 

αποσπασματική. Η αποτελεσματικότητα αυτών των προσπαθειών ήταν ελάχιστη. Όλοι 

οι διευθυντές αναγνώρισαν το σημαντικό ρόλο που έχει η καλή ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για θέματα καινοτομίας. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών είναι: αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικά με 

την καινοτομία, παρότρυνση των εκπαιδευτικών για επιπλέον ενημέρωση μέσω 

διαδικτύου, ατομική προφορική ενημέρωση, συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

και ενημέρωση από τους σχολικούς συμβούλους. Η ενημέρωση που κάνει ο διευθυντής 
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τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι έχει μεγάλη επίδραση στην επιτυχία εφαρμογής της 

καινοτομίας. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς ενημερωμένοι ,είναι πιο εύκολα 

διαθέσιμοι να ασχοληθούν με την εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο. Κατά τη 

διάρκεια της ενημέρωσης οι διευθυντές φαίνεται ότι υιοθετούν κάποια χαρακτηριστικά 

του μετασχηματιστικού ηγέτη. Όλοι οι διευθυντές τόνισαν ότι αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες, όταν προσπαθούν να πείσουν τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με 

κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα. Οι διευθυντές αναφέρουν ότι η δυσκολία αυτή 

οφείλεται στο φόβο του καινούργιου,  στην ελλιπή ενημέρωση για τις καινοτομίες, στο 

φόβο για επιπρόσθετο έργο και στη γραφειοκρατική δομή του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι λόγοι του φόβου αυτού είναι η μικρή εμπειρία στη 

διαχείριση καινοτομιών και η ελλιπής κατάρτιση στην εφαρμογή τους (Κολέζα, 2013, 

σ. 33). Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που αντιδρούν γινόταν κυρίως με 

ενημέρωση, με συζήτηση και διάλογο στο σύλλογο διδασκόντων και με τα ίδια τα 

αποτελέσματα της καινοτομίας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, καλείται να βρει 

και να διαχειριστεί τις δυνάμεις, που αντιστέκονται στην εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων και σε οτιδήποτε καινούριο και νεωτεριστικό εφαρμόζεται στο σχολείο 

(Βότση, 2017 σ. 521). Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία 

είναι υποχρεωτικά, που τα επιβάλλει το υπουργείο, προαιρετικά που τα επιλέγει ο 

σύλλογος διδασκόντων και ατομικά που τα επιλέγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 

Ο σκοπός της ερώτησης σχετικά με τις ωφέλειες από την εφαρμογή των 

καινοτομιών στο σχολείο, ήταν να πείσει τους διευθυντές να κάνουν μία 

ανακεφαλαίωση για την όλη διαδικασία. Το σχολείο με την εφαρμογή καινοτομιών 

μπορεί να προσφέρει καλύτερη παιδεία στους μαθητές και να λειτουργήσει πιο 

εποικοδομητικά. Για να γίνει αυτό απαιτείται σωστή προετοιμασία των εκπαιδευτικών, 

η οποία θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ενισχύσουν τόσο 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και τις παιδαγωγικές τους πρακτικές (Erstad, 

Eickelmann & Eichhorn, 2015, σ. 652). Οι περισσότεροι διευθυντές αναφέρθηκαν στη 

βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου και στη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές 

παραδέχτηκαν ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο έκαναν 

κάποια λάθη, αλλά περισσότερο στάθηκαν στις παραλείψεις τους. Τα κυριότερα λάθη 

και παραλείψεις που ανέφεραν, ήταν ο φόβος μήπως αναθέσουν περισσότερη εργασία 

στους εκπαιδευτικούς, ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπισαν τις δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν, η μικρή εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία και η ελάχιστη 
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συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και εξωτερικών φορέων. Παρόλο που υπήρξαν 

αρκετά προβλήματα στη διαδικασία εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο, όλοι οι 

διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη και απαραίτητη 

η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Όλοι τόνισαν την αξία της διαδικασίας και τις 

μελλοντικές προοπτικές που μπορεί να είναι: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ικανότητα 

συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς, οι αλλαγές που θα γίνουν στο σχολικό 

περιβάλλον και η εφαρμογή νέων μεθόδων στη διδασκαλία. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα της παρούσας εργασίας, οι διευθυντές υιοθετούν 

σε κάποιες περιπτώσεις, χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, ενώ σε καμία 

περίπτωση του συναλλακτικού. Τα ευρήματα συμφωνούν κατά ένα μέρος με αυτά των 

ερευνών, που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο θεωρητικό μέρος 

τονίστηκε ιδιαίτερα η αξία εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εφαρμογή 

καινοτομιών στο σχολείο. Η ευθύνη της μη εφαρμογής μετασχηματιστικής ηγεσίας στο 

σχολείο, δεν είναι μόνο των διευθυντών. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος τους 

κατευθύνει προς ένα διεκπεραιωτικό στυλ ηγεσίας. Εφαρμόζουν στα σχολεία πλήθος 

καινοτομιών υποχρεωτικών και προαιρετικών. 

Κάποιες δυσκολίες που ανέδειξε η έρευνα είναι η ελλιπής ενημέρωση και 

κατάρτιση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτομιών, η δυσκολία 

εύρεσης οικονομικών πόρων, η προμήθεια κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και ο 

φόβος και η άρνηση των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν κάτι νέο, που αλλάζει τον 

τρόπο με τον οποίο εργάζονταν. Στα θέματα αυτά θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες 

αλλαγές, που θα βοηθούσαν στην καλύτερη εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων. Η μεγαλύτερη αυτονομία στο διευθυντή, τα κατάλληλα κίνητρα στους 

εκπαιδευτικούς και η διαρκής επιμόρφωση θα τους έδινε τη δυνατότητα να είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι, να μην έχουν το φόβο του καινούριου και να μπορούν να 

εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα με μεγαλύτερη άνεση. Ταυτόχρονα το 

Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να σχεδιάζει πιο οργανωμένα τα καινοτόμα 

προγράμματα και να μην αιφνιδιάζει το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς με την 

εισαγωγή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα στο σχολείο και να μειώσει τους 

ανασταλτικούς παράγοντες που εμφανίζονται, όταν εφαρμόζεται ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα. 

Η έρευνα έδειξε ότι για να πετύχει η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο 

σχολείο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική 
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διοίκηση να είναι κοντά στο σχολείο και να δρουν επικουρικά, όταν εφαρμόζονται 

τέτοιου είδους προγράμματα. 

Η έρευνα έδειξε πως οι ωφέλειες από την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

στο σχολείο, είναι πολλές και σημαντικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Στο σημείο αυτό η τα αποτελέσματα συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα των 

ερευνών που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. 

Τέλος, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι κάποιες προτάσεις της παρούσας εργασίας 

θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα, ενώ κάποιες άλλες θα απαιτούσαν περισσότερο 

χρόνο και προετοιμασία. 

 

6.1 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δεν 

πρέπει να γενικευτούν και να θεωρηθεί ότι ισχύουν για το σύνολο των Ελλήνων 

διευθυντών. Η ημιδομημένη συνέντευξη κρίθηκε η καταλληλότερη μέθοδος από τον 

ερευνητή για να καταγράψει τις απόψεις των διευθυντών. 

Το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό, με αποτέλεσμα τα ευρήματα να μην 

μπορούν να γενικευτούν. Ένα μεγαλύτερο δείγμα διευθυντών, που θα κάλυπτε 

ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, θα ήταν ίσως πιο αντιπροσωπευτικό. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε ότι πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα μειονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου έρευνας. Παρατηρήσαμε ότι κατά τη διάρκεια ορισμένων 

συνεντεύξεων, άλλοτε οι διευθυντές ήταν αναλυτικότατοι και άλλοτε απαντούσαν 

μονολεκτικά με αποτέλεσμα να μη δίνουν τα στοιχεία που επιζητούσε ο ερευνητής. 

Μία δεύτερη παρατήρηση, είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ερευνητής 

δεν μπορούσε να γνωρίζει αν οι διευθυντές ψεύδονται ή λένε την αλήθεια. Η αξιοπιστία 

της συνέντευξης είναι μικρή, καθώς η έρευνα δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί με τον 

ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να γίνει επιβεβαίωση των δεδομένων. Η συνέντευξη είναι μία 

διαδικασία πολύ απαιτητική, καθώς ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της απαιτούν πολύ 

χρόνο, η επεξεργασία επίσης των συνεντεύξεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για να 

δημιουργηθούν οι ατομικοί και ο συγκριτικός πίνακας. Για τους λόγους αυτούς, 

πιστεύουμε ότι ένας συνδυασμός συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων ίσως να έδινε 

πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και αυτό, γιατί ο ερευνητής χρειάστηκε να παρέμβει, τόσο 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όσο και κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. 
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Για να γενικευτούν οι αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με τη διαδικασία 

εφαρμογής καινοτομιών στο σχολείο, πρέπει να γίνουν πιο συστηματικές και 

μεγαλύτερης κλίμακας έρευνες. Συνεπώς, τα ευρήματα της παρούσας διαδικασίας 

αφορούν μόνο τους 12 διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα.
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Παράρτημα 1 Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

ΑΞΟΝΕΣ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

1. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός/ διευθυντής; 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

3. Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

4. Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

 

Α. ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε το όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

2. Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

3. Ποια, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

4. Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1. Σε ποιες ενέργειες, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από 

τη στιγμή που θα εισαχθεί μια καινοτομία στο σχολείο; 

2. Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι, τι θα μπορούσε να γίνει; 

3. Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτιση τους; 

4. Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών; Αν όχι, ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

5. Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως, τα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα 

προτείνατε; 
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Γ. ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ , ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

1. Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από την στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

2. Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

3. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

 

Δ. ΡΟΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

2. Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1. Παρακολουθήσατε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

2. Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον); 

3. Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτήν 

τη διαδικασία; 

4. Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

5. Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

 

ΣΤ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Εντοπίσατε στη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή 

των καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

2. Κάνοντας μια αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις σας 

στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 
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3. Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και μπορεί να σας βοηθήσει στο μέλλον; 
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Παράρτημα 2 Συνεντεύξεις 

 

Δ1 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Ως εκπαιδευτικός εργάζομαι 32 χρόνια και ως διευθυντής 5 χρόνια 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Λιγότερο από ένα χρόνο. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Έχω τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας. Έχω κάνει εξομοίωση 

πτυχίου με το Πανεπιστημιακό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα πάλι. Έχω 

τελειώσει το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχω πτυχίο ειδικού εφαρμογών 

πληροφορικής του ΙΕΚ Καστοριάς και μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων 

από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Πολλές επιμορφώσεις. Έχω κάνει επιμορφώσεις που αφορούν τις τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών, το περιβάλλον, τη διδακτική και τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Τον όρο καινοτομία τον αντιλαμβάνομαι ως κάτι που να κάνει καινούργια τα 

πράγματα και πιο εύκολα. Η καινοτομία μπορεί να αφορά στην αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών, μπορεί να περιλαμβάνει η διδακτική μεθοδολογία και μπορεί να 

περιλαμβάνει και μέσα που χρησιμοποιούμε στην εκπαιδευτική πράξη, παραδείγματα 

στη διδακτική πράξη. Για παράδειγμα ως καινοτομία θα μπορούσε να είναι η χρήση 

των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των μαθημάτων. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Η κύρια πηγή για τις καινοτόμες δράσεις οι επίσημες πληροφορίες από το 

Υπουργείο Παιδείας. Μετά είναι το διαδίκτυο, επίσημες ιστοσελίδες και η συζήτηση 

με τους συναδέλφους. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Να είναι αποτελεσματική και να φαίνεται στην πράξη αυτό. 
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ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Στο σχεδιασμό των καινοτομιών καλά είναι που μετέχουν τώρα το ινστιτούτο 

εκπαιδευτικής πολιτικής και παλαιότερα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το πρόβλημα 

είναι εδώ η πολιτική παρέμβαση που γίνεται σε αυτούς τους φορείς με ανθρώπους που 

σκέφτονται διαφορετικά. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Θα πρέπει να την επικοινωνήσει αυτή την καινοτομία. Είναι βασικό για μένα η 

επικοινωνία, βρίσκει τις παραμέτρους και τον τρόπο εφαρμογής της μέσα από το 

πρόγραμμα του σχολείου είτε από την ευέλικτη ζώνη είτε μέσω των διαθεματικών 

δραστηριοτήτων έτσι ώστε στην πράξη να είναι αποδοτική. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Η κατάρτιση των διευθυντών και των στελεχών ποτέ δεν είναι αρκετή, θα 

μπορούσε να γίνει πριν την εισαγωγή της μία ενημέρωση διαφωτιστική για όλα τα 

επίπεδα της και της δράσης της καινοτομίας αυτής. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Οι εκπαιδευτικοί θεωρώ ότι είναι καταρτισμένοι σε θέματα και καινοτομιών πάντα 

όμως υπάρχει χώρος για βελτίωση. Αρμοδιότητα της κατάρτισης αυτής μπορεί να είναι 

είτε το σχολείο με μία ενδοσχολική επιμόρφωση είτε των σχολικών συμβούλων είτε 

του υπεύθυνου σχολικών δραστηριοτήτων. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Κατάλληλο κλίμα υπάρχει για την υλοποίηση τέτοιων αλλαγών και  καινοτομιών. 

Ανασταλτικός παράγοντας πιστεύω ότι είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα θα έλεγα δηλαδή 

η πίεση χρόνου που έχουν οι εκπαιδευτικοί με την πληθώρα της ύλης. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Τα καινοτόμα προγράμματα χωρούν σε κάθε παράμετρο και σε κάθε σχολείο, 

ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχει, θα μπορούσε να υλοποιήσει κάποια καινοτόμα 

προγράμματα. Ο εξοπλισμός του σχολείου αυτού που είμαι εγώ τώρα είναι σχετικά 
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καλός και οι γονείς προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν το σχολείο στον 

εξοπλισμό του. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση μιας καινοτομίας πρέπει να είναι 

συμβουλευτικός συμπαραστατικός στα παιδιά. Να βοηθήσει γενικότερα τα παιδιά, να 

τους συμπαραστέκεται, να είναι κοντά τους όταν έχουν κάποια δυσκολία και να τους 

βοηθάει να βρίσκουν λύσεις. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Η τοπική κοινωνία μπορεί να βοηθήσει το σχολείο στην εισαγωγή των 

καινοτομιών, στην υλοποίηση καινοτομιών, στην σχολική κοινότητα είτε βοηθώντας 

οικονομικά είτε με τη συμπαράσταση με οποιαδήποτε συμπαράσταση. Η διοίκηση και 

αυτή μπορεί να βοηθήσει ανάλογα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή των καινοτομιών, γιατί η 

καινοτομία πάντα φέρνει κάτι καινούργιο και πρέπει και οι μαθητές και η τοπική 

κοινότητα να είναι έτοιμη και να υποδέχονται κάθε τι καινούργιο και να 

προσαρμόζονται στις καινούργιες καταστάσεις που δημιουργούνται στην εξελικτική 

πορεία της κοινωνίας. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Ναι, θεωρώ ότι ο διευθυντή της με το πλαίσιο που υπάρχει έχει τη δυνατότητα να 

το κάνει αυτό. Χρειάζεται όμως μία καλή συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, 

αλλά ανασταλτικός παράγοντας πάντα είναι όπως είχα πει και νωρίτερα είναι η 

πληθώρα της ύλης η οποία καταδυναστεύει μέσα στα λογικά θα μπορούσα να το πω το 

εκπαιδευτικό έργο. Εκεί χρειάζεται κάποια πρωτοβουλία απελευθερωτική να στο πω. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Ένας διευθυντής καλείται να εισάγει μια καινοτομία στο σχολείο του, για να έχει 

τους μαθητές του και το προσωπικό σε θέση ετοιμότητας για τις αλλαγές που γίνονται 

στην κοινωνία και που θα γίνουν στην κοινωνία και για να υποδεχθεί την κατανόηση 

της υπάρχουσας κατάστασης πιο εύκολα. 
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ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Παρακολούθησα προγράμματα καινοτομιών, ήταν αποτελεσματικά αλλά πάντα 

χρειάζεται μία ανανέωση στο πλαίσιο αυτό της καινοτομίας, πάντα ένας εκπαιδευτικός 

πρέπει να φρεσκάρει τις γνώσεις του. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο της καινοτομίας γίνεται 

καταρχήν με αποστολή της εγκυκλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αφού τη 

μελετήσουν τη συζητάμε μετά στο σύλλογο διδασκόντων, ακούγονται απόψεις, 

εκφράζονται τα ενδιαφέροντα από τους συναδέλφους και αν κάπου υπάρχει δισταγμός 

βοηθάω και εγώ. Τους παροτρύνω δηλαδή στον υλοποιήσουν το πρόγραμμα να 

βγάλουν στην άκρη αυτούς τους μικρούς δισταγμούς. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα οι δυσκολίες που συναντούμε περισσότερο είναι αυτό που 

είπα και νωρίτερα η δυσκολία για την ολοκλήρωση της ύλης που έχουν περισσότεροι. 

Αλλά, γενικότερα οι συνάδελφοι προσπαθούν να εισάγουν καινοτομίες. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Στο σχολείο που είμαι τώρα δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η κατάσταση, να 

διαμορφώνεται αρνητικό κλίμα, αλλά αν προκύψει μία τέτοια κατάσταση με υπομονή, 

κατανόηση και σεβασμό στην άποψη του καθενός προχωράμε και προσπαθούμε να 

προχωρήσουμε παραπέρα. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Ε όχι δεν μας επέβαλε το Υπουργείο τίποτα. Όλοι από την αρχή της χρονιάς είχαν 

εκφράσει τις απόψεις τους για το τι καινοτομίες θέλουμε να εισάγουμε στο φετινό 

προγραμματισμό και η εγκύκλιος του υπουργείου θα μας βοηθήσει να συμπληρώσουμε 

κάτι από αυτά που σκεφτόμασταν είτε να βάλουμε και κάτι και μας ενδιαφέρει κυρίως. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 
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ΑΠ: Στη σχολική μονάδα που βρίσκομαι είμαι μικρό χρονικό διάστημα 12 μήνες. Οι 

καινοτόμες δράσεις και οι αλλαγές που θα επιφέρουν στους μαθητές τους 

εκπαιδευτικούς θα φανούν λίγο αργότερα, αλλά πιστεύω ότι οι καινοτόμες δράσεις 

βοηθούν σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και πάντα με μία αναθέρμανση αυτών 

των δράσεων σε άλλα χρόνο σε άλλα χρονικά σημεία και έτσι γίνεται μονιμότερη η 

κατάσταση των αλλαγών. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Δεν βλέπω να κάνει κάτι λάθος, οι παραλείψεις ήταν πάντα στο μέτρο του 

δυνατού. Προσπαθούσα να εισάγω τις καινοτομίες στη διαδικασία του σχολείου πάντα 

με συναίνεση του συλλόγου διδασκόντων και πιστεύω ότι είναι σημαντική με σεβασμό 

στις απόψεις τους και στην εργασία τους. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Πιστεύω ότι βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ2 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Η συνολική υπηρεσία που έχω ως εκπαιδευτικός είναι 28 χρόνια και ως διευθυντής 

σχολείου εργάζομαι 8 χρόνια. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Δεν εργάζομαι χρόνια στο σχολείο που είμαι σήμερα, είμαι καινούργιος 

διευθυντής στο συγκεκριμένο σχολείο μόλις δύο μηνών. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Τελείωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, έκανα εξομοίωση στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας παράλληλα τελείωσα τη 

Φιλοσοφική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχω κάνει και 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Έχω παρακολουθήσει ποικίλες επιμορφώσεις σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

κομμάτι και με το κομμάτι της διοίκησης το οποίο με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. 



 

110 
 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Καινοτομία είναι κάτι νέο που εισάγετε στο χώρο του σχολείου, κάτι νέο το οποίο 

έρχεται να αλλάξει τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της γενικότερης 

λειτουργίας του σχολείου. Κάποια παραδείγματα μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα 

Μελίνα που είχε εφαρμοστεί πριν από αρκετά χρόνια, την ευέλικτη ζώνη, την εισαγωγή 

της ευέλικτης ζώνης στο αναλυτικό πρόγραμμα, τα προγράμματα τα καινοτόμα 

προγράμματα τα τότε καινοτόμα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

αγωγής υγείας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο κομμάτι της διοίκησης μπορούμε 

να πούμε ότι το myschool ήτο παλαιότερα το survey και γενικότερα κάθε νέο που 

προσπαθεί και ο ίδιος ο σύλλογος των εκπαιδευτικών, κάποιος εκπαιδευτικός, o ίδιος 

ο διευθυντής να εισάγει στο σχολείο. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: H κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις είναι το ίδιο το Υπουργείο 

και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Πέρα από το χώρο τον καθαρά το διοικητικό, θεωρώ 

ότι είναι τα οι πανεπιστημιακοί χώροι, τα ερευνητικά κέντρα, αλλά νομίζω ότι μία 

κύρια πηγή επιμόρφωσης είναι και το ίδιο το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού. Μένοντας 

λίγο στον θεσμικό τον χώρο, πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις καινοτομίες. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Νομίζω ότι μία καινοτομία για να είναι πραγματική καινοτομία πρέπει να στοχεύει 

στην αλλαγή, σε λύση προβλημάτων με διαδικασίες που κινητοποιούν το ενδιαφέρον, 

τη συμμετοχικότητα και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στον σχολικό χώρο. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Κάποιες και τούτο γενικότερα θεωρώ ότι οι καινοτομίες που εισάγονται από το 

υπουργείο θα τις χαρακτήριζα αποσπασματικές. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκινούν 

κάποια στιγμή και στην ουσία ή αφήνονται στην τύχη τους, δεν ολοκληρώνονται. 

Θεωρώ ότι πέρα από τους καθ’ ύλην επιστήμονες που θα έπρεπε να συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό της καινοτομίας θα έλεγα ότι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού που δουλεύει 

στα σχολεία είναι πολύ σημαντικός, να δώσει βασικές κατευθύνσεις ως προς την 

υλοποίηση της κάθε καινοτομίας που σχεδιάζεται. 
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ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Καταρχήν να ενημερωθεί ο ίδιος ο διευθυντής να καταλάβει επακριβώς την 

καινοτομία και την προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο και εφόσον την πιστέψει ότι 

είναι όντως σε καινοτομία και ότι μπορεί να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία και 

την αλλαγή στο σχολείο, να ενημερώσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να 

προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει στους εκπαιδευτικούς την πίστη του προς την 

καινοτομία. Και για να ξεκαθαρίσω για τους εκπαιδευτικούς ποια είναι η αναγκαιότητα 

η οποία οδηγεί στην υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας, να δώσει κίνητρα 

στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να την υιοθετήσουν, να την εφαρμόσουν και να τους 

δώσει γενικότερα να καταλάβουν πως θα βελτιώσει αυτή η καινοτομία την σχολική 

πραγματικότητα. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι η κατάρτιση, η ενημέρωση και η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, των διευθυντών μάλλον είναι ανεπαρκής σχετικά με τις σχεδιαζόμενες 

καινοτομίες Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντελώς ανεπαρκής. Από την εμπειρία μου 

και τις επιμορφωτικές διαδικασίες στις οποίες έχω εμπλακεί μόνο το πρόγραμμα 

Μελίνα, το οποίο είχα παρακολουθήσει πριν από πολλά χρόνια ήταν μία καινοτομία η 

οποία στόχευε πραγματικά και στην ενημέρωση και στην επιμόρφωση στην κατάρτιση 

των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. Ως προς την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

καινοτομίας συνήθως οι επιμορφώσεις είναι πάρα πολύ σύντομες, γενικές και 

αφήνονται οι διευθυντές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί στην τύχη του ως προς το θέμα της 

υλοποίησης καινοτομίας μέσα στο σχολείο. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Θα απαντήσω πάλι με τον ίδιο τρόπο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ιδιαίτερα 

καταρτισμένοι θεσμικά ως προς την εφαρμογή οποιασδήποτε καινοτομίας. 

Επιμορφώνονται, ενημερώνονται, αλλά πολύ σύντομα και πολύ περιορισμένα. Η 

ερώτηση πέρα από το ίδιο το Υπουργείο που θα πρέπει να κινητοποιήσει 

επιμορφωτικές διαδικασίες και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις καινοτομίες, 

τα ίδια τα στελέχη της εκπαίδευσης έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο ως προς την 

ενημέρωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τις εφαρμοζόμενες καινοτομίες. 
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ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Κανονίζω να υπάρχει κατάλληλο κλίμα, γιατί και το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα 

επιδιώκει την καινοτομία και έχει ένα βαθμό ελευθερίας. Θα έδινα ένα βαθμό 

ελευθερίας τον εκπαιδευτικό, ώστε ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες και να 

καινοτομήσει. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας 

είναι το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στην 

εφαρμογή καινοτομιών, διστάζουμε να εφαρμόσουμε καινούρια πράγματα στο χώρο 

του σχολείου. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Παίρνοντας παράδειγμα το συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο εργάζομαι αυτή τη 

στιγμή, από υλικοτεχνικής υποδομής το δικό μας το σχολείο είναι εντελώς ανεπαρκές 

για να υλοποιήσει οποιαδήποτε καινοτομία. Δεν θέλω να σταθώ όμως στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό τα σχολεία είναι ήδη έτοιμα, 

θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν πολλά κυρίως το κομμάτι των νέων τεχνολογιών και 

της οικονομικής υποστήριξης της εφαρμογής των καινοτομιών στα σχολεία. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Καταρχήν να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν εάν θα την εφαρμόσουν ή όχι, γιατί 

εφόσον ελεύθερα θα αποφασίσουν ως προς την υλοποίηση καινοτομίας, τότε νομίζω 

θα έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα η υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας. Από 

τη στιγμή που θα αποφασίσουν να την να την υλοποιήσουν, θα πρέπει να δεσμευτούν 

ότι μέχρι το τέλος της υλοποίησης του προγράμματος θα είναι πρόθυμοι να την 

ακολουθήσουν. Υιοθετώντας μία καινοτομία θα πρέπει να έχουν και υψηλές 

προσδοκίες ως προς τα αποτελέσματα αυτής της δράσης που θα γίνει στο σχολικό 

χώρο, να προσπαθούν να αρπάξουν (μέσα σε εισαγωγικά το αρπάξουν) τις όποιες 

ευκαιρίες δίνει η συγκεκριμένη καινοτομία και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνάμεις 

τους, να εστιάζουν τις γνώσεις που έχουν οι ίδιοι και στις δικές τους δεξιότητες 

αναφορικά με την υλοποίηση καινοτομίας. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Γενικότερα με το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, θεωρώ ότι εκπαιδευτική διοίκηση, 

έχοντας περάσει και από διάφορες σε θέσεις διοίκησης, υποστηρίζει την εφαρμογή 
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καινοτομιών. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος, ένα κομμάτι του ρόλου της 

εκπαιδευτικής διοίκησης, να εισάγει και να υλοποιεί τις εκπαιδευτικές καινοτομίες και 

νομίζω ότι και η τοπική κοινωνία στο βαθμό που ενημερώνεται δρα υποστηρικτικά 

στην εφαρμογή καινοτομιών. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Πάλι μιλώντας από την προσωπική εμπειρία, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά 

οφέλη από την εφαρμογή των καινοτομιών με όσα μειονεκτήματα ή λάθη μπορούν να 

παρατηρηθούν κατά την εισαγωγή τους και την υλοποίησή τους. Καταρχήν νομίζω ότι 

βελτιώνεται σε κάποιο βαθμό η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

κινητοποιείται να ξεφύγει από τον παραδοσιακό τρόπο που δουλεύει στο σχολείο και 

να εφαρμόζει καινούργια πράγματα. Συμβάλλει επίσης συνήθως η καινοτομία στην 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης, της διοίκησης 

γενικότερα συμβάλλει στη συμμετοχικότητα. Επίσης η ίδια η επιμόρφωση έχει πολύ 

μεγάλη αξία και ο ίδιος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εμείς, οι ίδιοι οι δάσκαλοι και τα 

στελέχη της εκπαίδευσης για να μας να είναι πιο πλούσιοι και σε εμπειρία και σε 

γνώσεις. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Νομίζω ότι ως ένα βαθμό έχει κάποια περιθώρια ελευθερίας, αλλά γενικότερα 

επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό τα περιθώρια αυτά 

περιορίζονται πάρα πολύ. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο ρόλος του ως 

διευθυντής του σχολείου και στέλεχος εκπαίδευσης, έχει ένα ρόλο εκτελεστικό πρέπει 

να εφαρμόσει αυτά που σχεδιάζονται κεντρικά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και ο ίδιος 

από προσωπικό ενδιαφέρον και προσωπικά κίνητρα θέλει να εφαρμόσει κάποια σε 

καινοτομίες στο σχολείο του. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια για την εισαγωγή καινοτομιών στα 

σχολεία. Τα περισσότερα θα έλεγα ότι ήταν σύννομα, έδιναν γενικές κατευθύνσεις και 

από κει και πέρα βαθμό που μου επέτρεπαν οι γνώσεις, οι δικές μου οι δεξιότητες και 

η ελευθερία που έχω, ένα κίνητρο στο σχολικό που χώρο υλοποιούσε τις καινοτομίες. 
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Κάποια ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά και όπως ανέφερα και προηγουμένως το 

πρόγραμμα Μελίνα πριν από αρκετά χρόνια ήταν ένα πρόγραμμα που εισήγαγε 

καινοτομία και έδωσε βάση, ιδιαίτερη βάση, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

είχε και συνέχεια για κάποια χρόνια. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η ενημέρωση γίνεται στέλνοντας ότι έχει σχέση με έγγραφα εγκυκλίους, διαταγές 

και σχετική νομοθεσία στο mail των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια υπάρχει συζήτηση, 

ενημέρωση, αλληλεπίδραση με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει μία εφόσον 

πιστεύω και εγώ στην ίδια την εφαρμογή της καινοτομίας την αξία της καινοτομίας και 

από προσωπικό ενδιαφέρον προσπαθώ να επηρεάσω τους εκπαιδευτικούς ως προς την 

υλοποίηση της εισαγόμενης της καινοτομίας, αλλά θα ήθελα επιδιώκω θέλω μάλλον 

και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να κινητοποιηθούν, να κινητοποιηθούν από μόνοι τους και 

να εκφράσουν οι ίδιοι τις απόψεις τους. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Ναι, όχι από το σύνολο των εκπαιδευτικών με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα 

τα χρόνια που υπηρετώ ως διευθυντής, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές 

δυσκολίες ώστε να πειστούν οι ίδιοι οι συνάδελφοι να εφαρμόσουν καινοτομίες. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Καταρχήν τους δίνω χρόνο να σκεφτούν. Δεν υπάρχει πίεση από τη μεριά τη δική 

μου για την εφαρμογή της καινοτομίας. Υλοποιώντας την καινοτομία στο σχολικό 

χώρο σε συνεργασία σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που στέκονται θετικά στην 

υλοποίηση καινοτομίας, προσπαθώ να δείξω ότι μέσα από την πράξη της υλοποίησης 

καινοτομίας τα θετικά, προσδοκώντας ότι θα αλλάξουν στάση και οι εκπαιδευτικοί που 

αντιδρούν και ελπίζω ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παρασύρονται 

από την εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική πράξη. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Στο συγκεκριμένο σχολείο είμαι μόλις δύο μήνες και ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι, 

οτιδήποτε γίνεται είναι πολύ περιορισμένο. Από την εμπειρία μου σε προηγούμενο 
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σχολείο, που έχει εκπαιδευτεί ο διευθυντής, οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν ήτανε 

και από το ίδιο το Υπουργείο. Από τις σχεδιαζόμενες καινοτομίες που 

προγραμματίζονται από το ίδιο το Υπουργείο, αλλά αναλάμβανα και εγώ ως 

διευθυντής και προσπαθούσα να κινητοποιήσω και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες για να εφαρμόσουν ατομικά προγράμματα. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Ναι πολλές. Καταρχήν η γενικότερη κινητοποίηση που υπήρξε, η δική μου και 

των εκπαιδευτικών με τους οποίους είχα συνεργαστεί. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε, 

οι γνώσεις που αν πήραμε, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην  της εφαρμοζόμενης 

καινοτομίας ήτανε ένα μέρος από τα πολλά οφέλη της υλοποίησης της συγκεκριμένης 

καινοτομίας. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Σε προσωπικό επίπεδο τώρα μιλώντας, θεωρώ ότι επειδή ως άνθρωπος νομίζω με 

χαρακτηρίζει το να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, πολλές φορές ενθουσιάζομαι με 

την εφαρμογή μία καινοτομία χωρίς να βλέπω είτε το ίδιο το αποτέλεσμα της την αξία 

της ίδιας καινοτομίας είτε τις δυσκολίες που μπορούμε θα αντιμετωπίσουν στην κατά 

την πορεία της υλοποίησης της. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε σε προσωπικό πάλι επίπεδο 

να το περιορίσω και να το δω να δω λίγο την εφαρμογή της καινοτομίας κάπως πιο 

συγκεκριμένα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι, αξίζει πάρα πολύ το να δοκιμάζεις και να εφαρμόζεις καινοτόμα πράγματα 

στο σχολείο. Σε πλουτίζει σαν άνθρωπος, σαν εκπαιδευτικό με δεξιότητες, αναπτύσσει, 

σου δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστείς, να μάθεις καινούργια πράγματα, να αλλάξεις 

τη συνήθεια στο σχολικό χώρο και γενικότερα θεωρώ ότι προωθούνται τα εκπαιδευτικά 

πράγματα μέσα από τις καινοτομίες. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ3 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 
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ΑΠ: Ως εκπαιδευτικός εργάζομαι συνολική διδακτική υπηρεσία έχω 23 χρόνια ως 

διευθύντρια 9. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: 7 χρόνια. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τη θέση διοίκησης και επιμορφωτικά σεμινάρια στη 

σχολή του βασικού πτυχίου. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Καινοτομία είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια 

και με αυτόν τον όρο ορίζουμε ορίζονται έτσι τα προγράμματα που έχουν εισαχθεί με 

στους άξονες της περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας και διαφόρων πολιτιστικών 

δράσεων. Καινοτομία είναι μία πράξη η οποία θεωρείται νέα και επιφέρει κάποια 

αλλαγή. Λοιπόν όταν μιλούμε για καινοτομία στο χώρο του σχολείου δεν εννοούμε μία 

συγκεκριμένη πράξη, εννοούμε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται με 

σκοπό να επιφέρουν κάποια συγκεκριμένη αλλαγή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Για παράδειγμα δραστηριότητες αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες.  

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά κύριο λόγο από κει και πέρα 

αναλαμβάνουν το ρόλο της ενημέρωσης και αναλυτικές επεξηγήσεις των καινοτόμων 

δράσεων οι σχολικοί σύμβουλοι κάθε περιφέρειας. Τα αντίστοιχα σχόλια και θεωρώ 

τώρα πλέον δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για να μπορέσω να θυμηθώ κατά πόσο είναι 

ικανοποιημένοι από την εισαγωγή των καινοτόμων δράσεων στα σχολεία. Θεωρώ 

αρχικά ότι από όσο μπορώ να θυμηθώ ότι υπήρχε ενημέρωση για παράδειγμα όταν 

εντάχθηκε η ευέλικτη ζώνη στα σχολεία και μικρές ημερίδες, επιμορφωτικές για να 

μας πουν τι ακριβώς είναι αυτό. Τώρα όλα τα άλλα έχουν παγιωθεί στη σκέψη μας και 

έχουν ενταχθεί ομαλά πλέον στις σχολικές μας δράσεις. 



 

117 
 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Θεωρώ πως πρέπει να είναι μαθητοκεντρικά τα κριτήρια. Αφού ο βασικός μας 

σκοπός,  το βασικό μας ενδιαφέρον είναι ο μαθητής και τα ενδιαφέροντά του μαθητή, 

θα πρέπει όλα να πηγάζουν από το ενδιαφέρον του παιδιού και φυσικά να είναι 

συνυφασμένα και με τη σημερινή πραγματικότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης 

εποχής. Όμως σίγουρα θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές σε αυτά. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Ικανοποιητικά, λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε σίγουρα να συμμετέχουν και 

εκπαιδευτικοί, αλλά θεωρώ ότι και στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν καταρτισμένοι 

σε θέματα παιδείας αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, που ξέρουν τις ανάγκες μας, τα 

σχολεία. Μία μικρή διερεύνηση των αναγκών, σε τι σε σχολικές μονάδες γενικότερα 

της πρωτοβάθμιας ή αντίστοιχα της δευτεροβάθμιας μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν 

οι καινοτομίες. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Να τα πάρω με τη σειρά, κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη, να μελετήσει όλους τους 

παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένη καινοτομία και να κάνει ένα σχεδιασμό και 

έναν προγραμματισμό. Σχεδιασμό βασικά για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί και στη 

συνέχεια θα πρέπει να ασχοληθεί με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για συζήτηση 

και διάλογο, για να μπορέσει να ενταχθεί καινοτομία στο σχολείο  

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Η κατάρτιση των διευθυντών πριν την εισαγωγή κάποιας συγκεκριμένης 

καινοτομίας σίγουρα γίνεται ενημέρωση από τις τους σχολικούς συμβούλους των 

περιφερειών. Όσο μπορώ να θυμηθώ από κει και πέρα ο καθένας μπορεί από μόνος του 

να δει και να μελετήσει για το συγκεκριμένο θέμα και να το εφαρμόσει ή όχι στο 

σχολείο. Μία καινοτόμα δραστηριότητα, μία δράση, μία καινοτομία στο σχολείο δεν 

είναι και κάτι τρομερό για να μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερες διαδικασίες, για αυτό 

μία ενημέρωση και μία απλή επιμορφωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους νομίζω 

αρκεί. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 



 

118 
 

ΑΠ: Οι εκπαιδευτικοί στις συμβουλευτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις με τους 

συμβούλους των περιφερειών ενημερώνονται σε θέματα καινοτομίας, πλέον γίνονται 

αρκετά συχνά και θεωρώ ότι αρμοδιότητα για την κατάρτιση πρέπει να έχουν οι 

σχολικοί σύμβουλοι. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Στα ελληνικά σχολεία νομίζω ότι το κλίμα βελτιώνεται. Όσο περνάνε τα χρόνια 

όμως ελληνικά σχολεία πιστεύω ότι είναι ακόμη αγκιστρωμένα στο παλιό 

παραδοσιακό σύστημα της μετωπικής διδασκαλίας. Έχουν βελτιωθεί φυσικά όλα αυτά 

με τον καιρό όμως είναι λίγο δύσκολο και είναι οι δάσκαλοι πιο πολύ είναι πρόθυμοι 

να εφαρμόσουν καινοτομίες. Ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι όλες οι καινοτομίες 

απαιτούν τη χρήση νέων τεχνολογιών και αυτό θεωρώ ότι είναι ένας βασικός 

ανασταλτικός παράγοντας. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Τώρα αυτό πατάει και είναι και από την προηγούμενη απάντησε συνέχεια, ότι από 

υλικοτεχνική άποψη τα σχολεία μας δεν είναι έτοιμα να δεχτούν, δεν είναι τελείως 

έτοιμα να δεχτούν καινοτόμα προγράμματα. Υπάρχουν βέβαια εξοπλισμοί και 

εκσυγχρονίζονται με τη βοήθεια από τον Σύλλογο γονέων στα περισσότερα ελληνικά 

σχολεία. Τα εργαστήρια πληροφορικής είναι απαρχαιωμένα με τους παλιούς 

υπολογιστές, μικρή μνήμη, τεράστιες οθόνες, που είναι καθόλου ποιοτικές. Θα 

προτείναμε το Υπουργείο να προσανατολιστεί προς αυτόν τον τομέα, να εκσυγχρονίσει 

τα σχολεία. Αν και υπάρχουν και τα προγράμματα ΕΣΠΑ που βοηθούν όμως σίγουρα 

χρειάζονται ακόμη υποστήριξη. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικότατος, διότι αυτοί είναι στην ουσία 

που θα υλοποιήσουν και θα διεκπεραιώσουν την καινοτομία και θα συμβάλλουν στην 

επιτυχία της. Οπότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι θετικοί δεκτικοί, πρόθυμοι για 

να μπορέσει να ενταχθεί με επιτυχία η καινοτομία στην τάξη. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι καίρια, διότι η τοπική κοινωνία είναι οι 

γονείς και το περιβάλλον, οι συγγενείς των μαθητών. Όλα γίνονται με σύνδεση σε 
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συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία και φυσικά την 

εκπαιδευτική διοίκηση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο, διότι κατά κάποιο τρόπο 

είμαστε οι συντονιστές αυτών των διαδικασιών και οι ρυθμιστικοί παράγοντες και η 

αρωγή. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Θεωρώ ότι υπάρχουν οφέλη όχι μόνο από την εφαρμογή καινοτομιών, αλλά από 

οποιοδήποτε πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο σχολείο είτε παραδοσιακό είτε 

καινοτόμο. Διότι ότι κάνουν μαθητές είναι χρήσιμο, είναι εμπειρία και τους προσφέρει 

γνώση και τους εμπλουτίζει τον συναισθηματικό τους κόσμο και την κοινωνικότητά 

τους και φυσικά για την τοπική κοινωνία είναι σημαντικό διότι η τοπική κοινωνία 

παρακολουθεί και νιώθει την ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο. 

Από τα νέα πράγματα που θα μάθουν τα παιδιά ή από τα παλιά όπως είπαμε διότι και 

το παλιό έχει αξία με την έννοια της παράδοσης. Για παράδειγμα αν κάνουμε κάτι για 

τη διατροφή, κάτι για τους για τις εκκλησίες και τα αρχοντικά της Καστοριάς δεν 

σημαίνει ότι δεν είναι καινοτόμο, προσφέρουν επίσης γνώση και εμπειρία και 

εμπλουτίζουν την κοινωνικότητα και το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Λοιπόν, θεωρώ ότι οι διευθυντές του ελληνικού σχολείου ακολουθούν το πλαίσιο 

που όπως ορίζεται. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο και το διοικητικό όπως ορίζεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Όμως μέσα σε αυτά τα πλαίσια 

υπάρχουν οι ελευθερίες κίνησης και ανάληψης πρωτοβουλιών σε ότι αφορά την 

εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων στα σχολεία. Δηλαδή εμείς θα επιλέξουμε τον 

τρόπο με τον οποίο θα γίνει, σε ποιους χώρους θα κινηθούμε και με ποιους θα 

συνεργαστούμε. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Καλείται να εισάγει καινοτομία στο σχολείο του στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

και σχολικής ζωής, διότι πέρα από ότι ορίζει το υπουργείο, στα πλαίσια των 

παιδαγωγικών συναντήσεων με σχολικούς συμβούλους και με μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας θα πρέπει να γίνονται πράγματα στο σχολείο και να πηγαίνουμε προς τα 

μπροστά, στο μέλλον, να ακολουθούμε την σύγχρονη ζωή, τα επίκαιρα προβλήματα 

και να κάνουμε και εμείς σε ότι μπορούμε στο σχολείο, ώστε να το βιώσουν τα παιδιά 

μέσα από την δική τους οπτική γωνία. 
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ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Παρακολουθούμε σεμινάρια, προγράμματα επιμόρφωσης στις σχολικές μονάδες. 

Όταν είναι να γίνει κάτι το τελευταίο που θυμάμαι είναι για το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης e-twinning όπου ήρθε και μας μίλησε ο υπεύθυνος και ναι παίρνουμε μία 

ιδέα και ήταν αρκετά αποτελεσματικό. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η διαδικασία ενημέρωσης εγκυκλίων καινοτομίας γίνεται μέσω e-mail, 

στέλνονται από το Υπουργείο Παιδείας, προωθούνται μέσω των διευθύνσεων μας και 

εμείς ως διευθυντές τα μελετούμε, κοιτάμε, μπορούμε να διακρίνουμε αν είναι 

εφαρμόσιμα ή όχι στο σχολείο ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες των 

εκπαιδευτικών και το θέτουμε στις διαφορικές συνεδριάσεις και το συζητάω με τους 

εκπαιδευτικούς και βλέπω την τάση που έχουν και τη διάθεση και τις ικανότητες για 

να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάποιο πρόγραμμα. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Ναι μερικές φορές είναι,  γιατί είναι πάντα επιφυλακτικοί στο νέο δεν, μπορούν 

να φανταστούν προτού τη δράση, νομίζουν ότι μπορεί να είναι αρνητική, πώς θα το 

κάνουνε, πώς θα ασχοληθούν και άλλα. Με τη συζήτηση και με το διάλογο 

ξεπερνιούνται. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Σε πρώτη φάση περιμένω την αντίδραση τους, παρακολουθώ, εκτονώνουν όλες 

τις αρνητικές τους αντιδράσεις και τις διαφωνίες. Στη συνέχεια όμως ήρεμα, παραμένω 

στο θέμα. εξηγώ και αναλύω το πρόγραμμα με κάθε λεπτομέρεια και ζητώ από αυτούς 

να ανταποκριθούν στο βαθμό που μπορούν με βασικό άξονα την δική μου προθυμία 

και πρωτοβουλία. Για να βοηθήσω πρώτη εγώ και να ασχοληθώ με το πρόγραμμα και 

συμπληρωματικά να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί όσο μπορούν ώστε να ελευθερωθεί 

το φορτίο. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 
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ΑΠ: Αυτό που θυμάμαι να έχει επιβληθεί υποχρεωτικά από τα προηγούμενα χρόνια 

είναι τα προγράμματα, καινοτόμα προγράμματα της ευέλικτης ζώνης, αλλά όλα τα 

υπόλοιπα τα βλέπουμε, τα μελετούμε, συζητούμε και τα εφαρμόζουμε στο σχολείο, 

ανάλογα με τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητές μας. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Θεωρώ ότι υπάρχουν ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή όλων των 

καινοτόμων δράσεων. Αυτές είναι η ενασχόληση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

με κάτι διαφορετικό κάτι που προωθεί νέες ιδέες και νέους τρόπους σε δράσεις. Για 

παράδειγμα τον εθελοντισμό κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη, στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, ένα πρόγραμμα για παράδειγμα το etwinning που βοηθάει στην 

επικοινωνία και γενικότερα βοηθούν στην ανταλλαγή απόψεων και στην διάδραση 

τέτοια προγράμματα. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Κάνοντας μία αποτίμηση στα προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει το σχολείο δεν 

θα μπορούσα να μιλήσω για λάθη. Θα μπορούσα να μιλήσω για παραλείψεις σε ότι 

αφορά στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Ίσως θα χρειαζόταν να τα βλέπουμε 

περισσότερο, με περισσότερη σοβαρότητα σε εισαγωγικά, να υπάρχει περισσότερη 

ενασχόληση με τις λεπτομέρειες αυτών των προγραμμάτων και συμμετοχή και μία 

εμβάθυνση. Εμβάθυνση σε αυτά που γίνονται ώστε να καταλάβουμε όλοι τα οφέλη και 

να τα βιώσουμε, σαν τα βιώσουμε την πραγματικότητα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι, θεωρώ ότι αξίζει η διαδικασία να ασχολούμαστε με καινούργια πράγματα, 

να βελτιώνουμε τα παλιά και να τα βλέπουμε μέσα από μία νέα μοντέρνα ματιά, 

ανάλογα με εκείνα τα προσιτά, να τα προσαρμόσουμε στη σημερινή πραγματικότητα. 

Θεωρώ ότι κάνουμε στο σχολείο είναι για το καλό και το όφελος των μαθητών μας και 

σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον, διότι προσφέρουν γνώση. Η γνώση και 

για αυτό προσπαθούμε όλοι εδώ για να χτίσουμε ένα σταθερό μέλλον για τα παιδιά 

μας. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 
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Δ4 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Εργάζομαι 30 χρόνια ως εκπαιδευτικός και τώρα είμαι στον 3ο χρόνο διευθυντής. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Στο σχολείο που είμαι σήμερα εργάζομαι 15 χρόνια. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Έχω τελειώσει διετή Ακαδημία και δύο χρόνια μεταπτυχιακά. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Διοίκηση, πολιτιστικά προγράμματα. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Ο όρος καινοτομία είναι διττός το ένα κομμάτι αφορά κάτι το οποίο είναι νέο 

αντικείμενο και εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δεύτερος, στο δεύτερο 

κομμάτι του και το δεύτερο σκέλος αφορά το πώς ένας εκπαιδευτικός δουλεύει με μία 

νέα μέθοδο, ένα ήδη υπάρχον γνωστικό κομμάτι. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Το διαδίκτυο κατά κύριο λόγο και πιστεύω ότι για όποιον ενδιαφέρεται είναι 

απολύτως ικανοποιητική. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο προσθέτει στην αξία του μαθητή, θα πρέπει να 

είναι κάτι το οποίο είναι εύχρηστο και απαιτεί  συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή 

από το σχολείο, την οποία μπορεί το σχολείο να διαθέσει. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει εκ των άνω προς τα κάτω, ενώ θα 

έπρεπε να σχεδιάζεται από κάτω προς τα άνω. Δεν μπορεί να εισαχθεί κάποια 

καινοτομία του σχολείου χωρίς την γνώση των ίδιων των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Να τα πω όλα. Θα πρέπει να προμηθεύσει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 

στο σχολείο και κατά δεύτερο λόγο με επιμόρφωση τους εκπαιδευτικούς. Πάνω σε 

αυτήν την υλικοτεχνική υποδομή στις αρχές τις διδακτικές, τις μεθοδολογικές και τις 
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παιδαγωγικές της καινοτομίας και να συζητήσει και με τους γονείς οι οποίοι γονείς θα 

πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματα 

της καινοτομίας στο σπίτι. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Αυτό αφορά το εάν και κατά πόσον αναφέρεται σε ένα κενό γνωστικό αντικείμενο. 

Εάν είναι το αντικείμενο κενό, ναι, φυσικά και θα χρειαστεί κατάρτιση στους 

διευθυντές. Εάν το αντικείμενο είναι ήδη γνωστό δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα 

κατάρτισης των διευθυντών. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι στο θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει, δεν 

μπορούν να είναι καταρτισμένοι σε όλα τα ζητήματα. Αρμοδιότητα της κατάρτισής 

τους έπρεπε να είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, γιατί ότι κάνουμε με κριτήριο την δική 

μας, το δικό μας ενδιαφέρουν, υγεία και την πιθανότητα να εξελιχθεί σωστά. Αν 

κάποιος θελήσει να με κατακτήσει ένα αντικείμενο το οποίο δεν με αφορά, δεν με 

ενδιαφέρει, δεν με συγκινεί, δεν μπορεί να επιτύχει τον ύψιστο βαθμό κατάρτισης. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Υπάρχουν σε κάποια σχολεία, υπάρχει κατάλληλο κλίμα, σε κάποια άλλα σχολεία 

δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα και εξαρτάται κυρίως από τις κοινωνικοοικονομικό 

πολιτισμικές συνθήκες του κάθε σχολείου. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Τα από υλικοτεχνικής απόψεως δεν δίνονται επαρκή χρήματα από το κράτος τα 

μέσα τεχνολογίας είναι περιορισμένα και παρωχημένα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

έπρεπε να δοθούν περισσότερα χρήματα στην παιδεία, υγεία, υλικοτεχνικές υποδομές 

και ταυτόχρονα για ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω στις συγκεκριμένες 

υλικοτεχνικές υποδομές. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι διπλός. Από τη μία θα πρέπει να 

υποστηρίζουν την καινοτομία, αλλά από την άλλη, θα πρέπει να διερευνούν την 

αποτελεσματικότητα της με μετρήσιμα κριτήρια. Θα μπορούσαν να κάνουν μία μίνι 
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έρευνα δράσης αν θέλετε, έτσι ούτως ώστε στο τέλος να αποτυπωθούν τα 

συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη καινοτομία. Για το εάν αυτή βοηθάει πραγματικά 

τα παιδιά να κατακτήσουν κάποιο γνωστικό αντικείμενο κάποιες παιδαγωγικές αρχές 

Ε αυτό γίνεται με εύκολο τρόπο και κατά συνέπεια τα παιδιά έχουν κέρδος από αυτό ή 

αν αυτό είναι πολύπλοκο και θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μία καλύτερη 

προσέγγιση. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Αυτήν την στιγμή είναι αδιάφορος, γιατί αντιμετωπίζουν τα δικά τους 

προβλήματα. Της εκπαιδευτικής διοίκησης αφορά καθαρά το διοικητικό κομμάτι, 

οπότε και τους δυο τους έκαναν αδιάφορους τον καθένα για ξεχωριστούς λόγους που 

προανέφερα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Σίγουρα υπάρχουν. Όταν η καινοτομία πραγματικά αποτελεί όχι κάτι για 

εντυπωσιασμό, αλλά κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Σε 

άλλες περιπτώσεις μπορεί αυτό το πράγμα σήμερα μακροπρόθεσμα να έχει και στην 

τοπική κοινωνία ένα αντίκτυπο Ε σίγουρα δεν θα έχει και για τους εκπαιδευτικούς; οι 

οποίοι μπορούν να κερδίσουν από την καινοτομία. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν 

κάποιες καινοτομίες που γίνονται για το θεαθήναι και δεν έχουν υπόσταση και ουσία. 

Εκεί δεν μπορεί κανένας να ωφεληθεί από αυτό παρά μόνο όσοι υλοποιούν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα και στο οικονομικό κομμάτι. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Έχει τα περιθώρια μέχρι ενός σημείου, γιατί στην ουσία η διοίκηση και νομοθεσία 

τον περιορίζει κατά πολύ να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Ας ελπίσουμε ότι στο 

μέλλον θα του δώσουν περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Γιατί γίνεται εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιδαγωγικής 

διαδικασίας. Ένας διευθυντής που θέλει πραγματικά την εξέλιξη του σχολείου του και 

για αυτό στην ουσία εισάγει καινοτομίες, οι οποίες προσπαθεί ταυτόχρονα είναι και 

ουσιαστικές για τα παιδιά και για τους γονείς τους. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 
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ΑΠ: Τα σεμινάρια που παρακολούθησα και τα προανέφερα ήταν αποτελεσματικά 

μέχρι ενός σημείου δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αποτελεσματικά στο 100%. Σε 

ένα ποσοστό 70%, ναι, είχαν μία επιτυχία. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η διαδικασία της ενημέρωσης αφορά την αποστολή στην αρχή email στους 

εκπαιδευτικούς, για να έχουν τα κείμενα στους υπολογιστές τους. Αφετέρου σε 

συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων συζητείται το κατά πόσον σε σχέση με τα 

υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία 

να εμπλουτιστούν τα μαθήματα. Συμμετέχοντας σε αυτή την καινοτομία εάν ο 

εκπαιδευτικός όμως κρίνει ότι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη καινοτομία δεν αφορά 

ούτε τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία εισάγει ούτε τα προγράμματα τα οποία τρέχει 

το σχολείο τότε έχει την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει να μην εμπλακεί στη 

συγκεκριμένη καινοτομία. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Δεν επιθυμώ να πείσω κανέναν εκπαιδευτικό να συμμετάσχει και να εμπλακεί σε 

αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι αυτούσιος, οπότε μπορεί να επιλέξει 

τις καινοτομίες τις οποίες αυτός θα κρίνει σε σχέση και με το ηλικιακό και γνωστικό 

υπόβαθρο των παιδιών για το αν είναι κατάλληλες. Και αν τα παιδιά θα ανταποκριθούν 

σε αυτές δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν πιστεύω τίθεται θέμα απλά σχεδιασμού του σχολείου 

το οποίο από τις προσφερόμενες καινοτομίες οι οποίες υπάρχουν θα επιλέξει τις 

κατάλληλες δυναμικό της ομάδας του. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Τους ωθώ έχουν υιοθετήσουν μία καινοτομία την οποία οι ίδιοι θεωρούν ότι θα 

έχει ενδιαφέρον και για τα παιδιά και για αυτούς. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο είναι για 

εξολοκλήρου προαιρετικά. Το Υπουργείο κάνει τις συστάσεις του, αλλά ήδη αυτήν τη 
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στιγμή και προς τιμήν του υπουργείου, τα προγράμματα εξακολουθούν να είναι 

προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Υπήρξε μία ένα μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών το οποίο είχε να κάνει σε σχέση 

με τη νανοτεχνολογία που είχαμε κάνει πέρσι και με κάποια άλλα προγράμματα τα 

οποία μας δώσανε κάποια ηλεκτρονική υποδομή και τεχνογνωσία, προγράμματα 

αγωγής υγείας τα οποία αφορούσαν το αιμοπετάλια, αλλά σε βάθος χρόνου δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσο αποτελεσματικές ήταν αυτές οι καινοτομίες 

ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες θα τις καταστήσουν έγκυρες. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Αυτό θα έπρεπε να κάνω ενδεχομένως ήταν ότι μετά την εφαρμογή της κάθε 

καινοτομίας να δώσω ένα ερωτηματολόγιο. Ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές για 

να δω και να διαπιστώσω εάν οι μαθητές κέρδισαν σε γνωστικό και συναισθηματικό 

επίπεδο κάποια πράγματα από την εισαγωγή της καινοτομίας. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Θεωρώ ότι η διαδικασία αξίζει, γιατί αν δεν υπήρχαν οι καινοτομίες το σχολείο 

μας ακόμη θα ήταν στον 18ο αιώνα. Μπορεί να μας βοηθήσουν στο μέλλον όλους. Να 

αντιληφθούμε και να προσδιορίσουμε στόχους, γνωστικά αντικείμενα και τον ίδιο το 

ρόλο του σχολείου μέσα από τις καινοτομίες. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας 

από μας πρέπει να προσπαθεί, να εφαρμόζει όσες καινοτομίες θεωρεί ότι αξίζουν τον 

κόπο να εφαρμοστούν και όχι να εφαρμοστούν χάριν της καινοτομίας τους. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ5 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Ως εκπαιδευτικός εργάζομαι 23 χρόνια ως διευθυντής δύο μήνες τους τελευταίους 

δύο μήνες. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Δεν εργάζομαι χρόνια εργάζομαι τους τελευταίους δύο μήνες. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 
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ΑΠ: Είμαι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας και απόφοιτος του Παιδαγωγικού 

Φλώρινας στην εξομοίωση, έχω Lower στα αγγλικά και είμαι αυτή τη στιγμή φοιτητή 

μεταπτυχιακού, κάνω την πτυχιακή μου εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας στην ιστορία. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Οι επιμορφώσεις που έχω κάνει είναι πολλές ώρες. Στο ΠΕΚ Κοζάνης στα 

μαθηματικά. Έχω κάνει στην ιστορία επιμόρφωσης πάλι στο ΠΕΚ Κοζάνης. Έχω κάνει 

στις νέες τεχνολογίες δεύτερο επίπεδο. Έχω κάνει στην ειδική αγωγή. Αυτές είναι οι 

πιο βασικές. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Για μένα καινοτομία είναι ότι μπορεί να πάει μπροστά το σχολείο. Για παράδειγμα 

ένα εργαλείο που δούλεψα σε αυτό το σχολείο που δίνεται η συνέντευξη εδώ, δεν ξέρω 

αν έχει σημασία που το λέω, ο διαδραστικός πίνακας που με βοηθάει, με βοηθούσε στο 

μάθημα, έκανα οικονομία χρόνου. Δηλαδή αν δεν είχα κάποιο, αν δεν είχα κάποια 

υλικά να κάνω ένα πείραμα μπορούσα άμεσα να βρω το πείραμα και να δουλέψω. 

Καινοτομία είναι να  κάνεις ένα project στην Ευέλικτη Ζώνη ή να κάνεις ένα 

πολιτιστικό πρόγραμμα. Πολλά πράγματα μπορούν να αποτελέσουν καινοτομία στο 

σχολείο. Είναι ένα πράγμα που θα πάει το σχολείο μπροστά, πιστεύω. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Θα ξεκινήσω από το τέλος, θεωρώ ότι πηγαίνω μέρος για τις καινοτόμες δράσεις 

δεν υπάρχει περισσότερο, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις των δασκάλων. Πολύ λίγο 

ενημέρωση από τους σχολικούς συμβούλους, περισσότερο δηλαδή, πηγή ενημέρωσης 

είναι η προσωπική, έτσι θέληση και το διαδίκτυο και θα έλεγα λίγο από τους σχολικούς 

συμβούλους, οι οποίοι θα ήταν το κράτος να μπορεί να μη ρίξω το βάρος του σχολικούς 

συμβούλους στο κράτος το υπουργείο. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας. Εγώ θα πίστευα, βάζω το πιο κεντρικό 

κριτήριο είναι να βοηθάει το μαθητή να πάει μπροστά. Αυτό θα είναι δηλαδή να έχει 

σαν άξονα το μαθητή και έπειτα τον εκπαιδευτικό. Να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα 

και μέσα στο σχολείο, με λιγότερο κόπο και με καλύτερα αποτελέσματα, με μία 

οικονομία χρόνου με καλύτερα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αυτό θα ήταν για μένα το πιο 

σημαντικό σαν κριτήριο. 



 

128 
 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Στις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας δεν θα έβαζα ένα 

καλό βαθμό. Οι καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας και τις 

περισσότερες φορές γίνεται χωρίς καμία ενημέρωση προς τους εκπαιδευτικούς. Όλες 

καινοτόμες δράσεις, όπως η ευέλικτη ζώνη, θυμάμαι, τι είχε δημιουργήσει, μεγάλα 

προβλήματα στο σχολείο, όταν παρόλο που είναι πολύ καλό, που υπήρξε, που γιατί και 

λέω υπήρξε, γιατί προσπαθούν τώρα να την κόψουν, μία σημαντική έτσι καινοτομία η 

ευέλικτη ζώνη που κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί αντιδράσαμε, είχαν αντιδράσει 

αρκετά δυνατά και αντιδρούν ακόμα στις περιπτώσεις, μικρές τάξεις στις οποίες 

υπάρχει το βλέπω αυτό. Αλλά πιστεύω, ότι και οι δάσκαλοι δεν έχουν την ενημέρωση, 

για τις καινοτομίες αυτές, που σχεδιάζονται από το υπουργείο. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Βασική ενέργεια που πρέπει να κάνει ένας διευθυντής να ενημερώσει τους 

συναδέλφους με όλους τους τρόπους. Έτσι είτε με συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων 

είτε με ενδοσχολική επιμόρφωση είτε με πώς το λένε να δώσει υλικό με mail νομίζω 

με τέτοιους τρόπους. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Δεν θα έλεγα ότι είναι επαρκής η ενημέρωση των διευθυντών πριν από την 

εισαγωγή κάποιες συγκεκριμένες καινοτομίας. Θα μπορούσε να υπάρχει η επιμόρφωση 

των διευθυντών είτε μία μίνι μετεκπαίδευση, θα μπορούσε να υπάρχουν τέτοιου είδους, 

κυρίως στην επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών μαζί. Έτσι κι αυτό 

θα ήταν το πιο βασικό για να για να λειτουργήσει μία καινοτομία. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι καταρτισμένοι και άλλοι όχι. Βέβαια η βασική 

αρμοδιότητα είναι ευθύνη του υπουργείου και το υπουργείο θα πρέπει να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, ώστε να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια και ο εκπαιδευτικός 

έχει ευθύνη, θα πρέπει να δει από μόνος του, να βρει κι αυτούς τρόπους, να κάνει 

ευκολότερο το έργο του, το έργο του που θα έχει σαν κέντρο το κομμάτι έτσι τη 

μόρφωση και το μαθητή. Νομίζω ένας εκπαιδευτικός που θέλει, να ναι πώς το λένε, 

σύγχρονος, πρέπει και αυτός να ψάχνει πηγές, ώστε να λειτουργεί μία καινοτομία, να 
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λειτουργήσει μία καινοτομία. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής, εδώ πέρα να δει. Είναι 

βασική ευθύνη του υπουργείου, αλλά και ο εκπαιδευτικός έχει ένα κομμάτι ευθύνης 

στο να λειτουργήσει μία καινοτομία και να εισάγει μία καινοτομία. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Υπάρχει και δεν υπάρχει, δηλαδή, εγώ θα έλεγα σε κάποιο σχολείο υπάρχει το 

κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση των καινοτομιών. Βασικό είναι να υπάρχει, πώς 

το λένε, καλός σύλλογος, όσο το δυνατόν καλή σχέση στο σχολείο, καλός διευθυντής. 

Σαφώς παίζει κεντρικό ρόλο και το Υπουργείο και ο σχολικός σύμβουλος. Αυτοί είναι 

οι παράγοντες οι βασικοί για την υλοποίηση των καινοτομιών. Ο σχολικός σύμβουλος, 

ο διευθυντής και ο σύλλογος. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Κάποια σχολεία είναι επαρκώς εξοπλισμένα και κάποια είναι πάρα πολύ φτωχά 

εξοπλισμένα, δηλαδή, το σύνολο των ελληνικών σχολείων, γιατί έχω γυρίσει και 

αρκετά σχολεία, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, οπότε έχω μία εικόνα καλή 

δηλαδή έχω αλλάξει 4 σχολεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πιστεύω ότι κάποια 

σχολεία ήταν πάρα πολύ εξοπλισμένα από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών, ήταν πάρα 

πολύ ευνοημένα και κάποια πάρα πολύ αδικημένα. Ένα πράγμα που δεν είναι ωραίο 

έτσι για το σύνολο για να υπάρχει μία πολιτική έτσι γενικευμένη θα έλεγα. Βελτιωτικές 

αλλαγές είναι οι βελτιωτικές αλλαγές να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία κάποια βασικά 

πράγματα όπως ένας διαδραστικός πίνακας ένας προτζέκτορας, που σε κάποιο σχόλιο 

ούτε καν προτζέκτορα, δεν υπάρχουν ούτε υπολογιστές σ’ αυτά. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι κεντρικός. Έτσι από τη στιγμή που 

μου προτείνει μια καινοτομία. Βασικά πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει αυτός ο 

ίδιος να έχει την ευθύνη την επιλογή. Γιατί αυτός είναι που έχει την ευθύνη της τάξης 

και ξέρει την τάξη και το υλικό, που έχει τους μαθητές, που έχει πρέπει να έχει και την 

ελευθερία να επιλέξει την καινοτομία έτσι να μην έρθει η καινοτομία από τα πάνω, να 

είναι μία ανάγκη που έρχεται από τα κάτω έτσι μία ανάγκη που έρχεται από τα κάτω 

από την τάξη και να βγει και όχι από την διοίκηση από το διευθυντή έτσι η καινοτομία. 

Δηλαδή, θεωρώ, ότι είναι μία ανάγκη που έρχεται από την τάξη και όχι από τα πάνω. 
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ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Η τοπική κοινωνία, Νομίζω έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται να γίνονται 

καινοτομίες. Το σχολείο πρέπει να ανοίξει στην κοινωνία, το σχολείο είναι ένα κομμάτι 

της τοπικής κοινωνίας, οπότε η τοπική κοινωνία θα πρέπει να βοηθάει, έτσι ώστε να 

γίνονται τέτοιου είδους δράσεις καινοτομίας στο σχολείο. Όπου το σχολείο αγκαλιάζει 

αυτό το τοπικό σύνολο, την τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική διοίκηση νομίζω θα 

πρέπει και αυτοί να παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην διεξαγωγή έτσι τέτοιου είδους 

καινοτόμων δράσεων, γιατί βοηθάει το σχολείο να πάει μπροστά, να ανοίξει. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Σαφώς και υπάρχουν οφέλη αν δεν υπήρχαν οφέλη θα είχαμε μείνει σε ένα σχολείο 

το οποίο θα ήτανε έτσι εντελώς δασκαλοκεντρικό, με μία λογική πεπαλαιωμένη. Το 

σχολείο ξαναείπα και πριν ότι πρέπει να ανοίξει, γιατί είναι ζωντανό κύτταρο μιας 

κοινωνίας. Έτσι, επειδή αυτή τη στιγμή εγώ είμαι και διευθυντής σε ένα χωριό, στην 

Οινόη, το σχολείο είναι το κέντρο της τοπικής κοινωνίας και το διαπιστώνουμε ακόμα 

και από τις σχολικές γιορτές έτσι δηλαδή παίρνει ζωντάνια το σχολείο. Οπότε αν το 

σχολείο αγκαλιάσει και κάνει και πολιτιστικά προγράμματα ανοίξει στην κοινωνία, 

βγαίνουν πράγματα που μένουν, που έχουν αξία για την τοπική κοινωνία. Το ίδιο 

μπορεί να συμβεί και στη γειτονιά. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Θα έλεγα ότι έχει πενήντα-πενήντα περιθώρια να κινηθεί ελεύθερα και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες. Βέβαια από την άλλη υπάρχει πολλές φορές και η άρνηση των 

συναδέλφων, που φοβούνται το καινούργιο. Μέσα σε αυτούς να βάλουμε και τους 

διευθυντές και τον εαυτό μου, βάζω πολλές φορές. Είμαστε δηλαδή φοβισμένοι προς 

το καινούργιο, υπάρχει μία φοβία προς το καινούργιο, αλλά έχει περιθώρια να αναλάβει 

πρωτοβουλίες έτσι στο μέτρο του δυνατού. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Για όλα αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή, το να εισαχθούν καινοτομίες στο σχολείο, 

θα πάει το σχολείο μπροστά, Δηλαδή, θα γίνει καλύτερος ο μαθητής, θα γίνει καλύτερο 

το σχολείο, όλα τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Εάν δεν είχαν εισαχθεί 

καινοτομίες θα ήμασταν ξαναλέω σε μία λογική της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, 

να το πω έτσι, που ο δάσκαλος ήταν στον πίνακα, θα μιλούσε και αυτό ήταν αυτό το 
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μάθημα δεν είναι εκ των ΟΥΚ άνευ, δηλαδή, να είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να 

εισαχθούν καινοτομίες. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Αυτά τα σεμινάρια που παρακολουθήσαμε για την εισαγωγή καινοτομιών ήταν 

πάρα πολύ λίγα και πώς το λένε μονοήμερα. Τις περισσότερες φορές τέτοιου είδους 

σεμινάρια είχαμε, τώρα για τις νέες τεχνολογίες είχαμε ένα σοβαρό σεμινάριο 96 ωρών. 

Εντάξει αυτό ήτανε αρκετά σημαντικό και λειτουργεί. Τις περισσότερες φορές τα 

σεμινάρια είναι λίγα και αποσπασματικά. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Μάλλον το δεύτερο, περιμένω να εκφράσουν οι ίδιοι κάποιο ενδιαφέρον ξαναείπα 

και πριν ότι καλό είναι η όλη διαδικασία να γίνεται από την τάξη. Από τα κάτω προς 

τα πάνω. Βέβαια εδώ υπάρχει δυσκολία ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λόγω του 

φόβου που έχουν προς το καινούργιο του δεν λειτουργούν καινοτόμα πολλές φορές, 

αλλά το πιο υγιές και το πιο δημοκρατικό θα ήταν, να εκφράζουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί την όρεξή τους για την καινοτομία και αυτό θα ήταν το ιδανικότερο σε 

ένα σύλλογο διδασκόντων, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να εκφράζουν την άποψή τους να 

κάνουν κάτι καινοτόμο. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Σίγουρα, γιατί τις περισσότερες φορές και όπως είδαμε και από τα σεμινάρια που 

είναι λίγα, δεν είναι ενήμεροι και τις περισσότερες φορές έχουν και ένα φόρτο εργασίας 

από το αναλυτικά προγράμματα και την ύλη, υπάρχουν, δηλαδή, τέτοιου είδους 

ανασταλτικοί παράγοντες και δυσκολίες που δύσκολα μπορούν να πείσουν ένα 

εκπαιδευτικό να εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα, είναι να υπάρξει ένας διάλογος και 

μία ενημέρωση, που είπαμε με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει μία ενημέρωση. Καλό θα 

ήταν να είχαμε στήριγμά τους σχολικούς συμβούλους, έτσι άλλες φορές εγώ 

προσωπικά το έχω δει είχαμε στήριγμά τους σχολικούς συμβούλους μιλάω σαν 
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εκπαιδευτικούς όταν ήμουν εκπαιδευτικός τάξης είχα στήριγμά τους σχολικούς 

συμβούλους. Βέβαια, γιατί το ζητούσα εγώ ο ίδιος προσωπικά, όταν έκανα 

προγράμματα. Τώρα σε ως διευθυντής θα προσπαθούσα να ενημερώσω, να καλέσω και 

τον σχολικό σύμβουλο, έχει κομβικό ρόλο και ο σχολικός σύμβουλος, στην όλη 

διαδικασία. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Τις περισσότερες φορές είναι υποχρεωτικά. Πολύ σπάνια να γίνει κάτι 

προαιρετικό, αλλά το προαιρετικό είναι και το ωραίο. Εγώ προσωπικά ως δάσκαλος 

έχω δουλέψει προαιρετικά προγράμματα και ήταν και μία ανάγκη της τάξης και βγήκαν 

ωραία πράγματα, αλλά η εμπειρία μου λέει τις περισσότερες φορές τα προγράμματα 

αυτά γίνονται υποχρεωτικά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Βεβαίως και αντιμετωπίσαμε. Βεβαίως και είδα ωφέλειες. Βασικά το χαίρονται οι 

μαθητές, διασκεδάζουν, ανοίγουν στην κοινωνία, βγαίνουν έξω και εδώ υπάρχει ένα 

πρόβλημα με το νέο προεδρικό διάταγμα του 79 το οποίο δυσκολεύει τις μετακινήσεις 

μαθητών. Εγώ, όταν δούλευα τα καινοτόμα προγράμματα έτσι, βγήκα από την τάξη 

και αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Θυμάμαι πάρα πολλά προγράμματα και οι 

ωφέλειες ήταν: Καταρχήν κερδίζεις, εντάξει δηλαδή, γίνεται το περιβάλλον πολύ πιο 

όμορφο, ενδυναμώνουν σχέσεις δασκάλου με τα παιδιά και γίνεται πιο ευχάριστο το 

κλίμα. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Τις περισσότερες φορές έχω έναν φόβο να μην φορτώνονται περισσότερο οι 

δάσκαλοι, έτσι γιατί υπάρχει αρκετός φόρτος εργασίας, αυτή η προσήλωση στην ύλη, 

στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το λάθος, μα φοβάμαι να μην τους φορτώσω. 

Δεν ξέρω αν κάνω καλό. Αυτό είναι το λάθος μου. Τώρα το σημαντικότερο είναι να 

υπάρχει μία ενημέρωση έτσι αυτό θα πρέπει να δω, να ενημερωθώ και εγώ και να 

ενημερώσω. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 
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ΑΠ: Όχι μόνο αξίζει. Είναι, θα έπρεπε να είναι, πυξίδα του σχολείου. έτσι το σχολείο, 

έτσι με αυτό τον τρόπο πάει μπροστά και πάει μπροστά. Όχι ντε και καλά για να πάει 

μπροστά για να γίνει καλύτερο. Πώς το λένε το περιβάλλον, να υπάρχει μέσα σε 

εισαγωγικά οικονομία να μην υπάρχει δηλαδή κούραση ο μαθητής να νιώθει καλύτερα 

στο σχολείο, να γίνει το σχολείο, να γίνει πώς να το πω, το περιβάλλον να είναι 

ευχάριστο. Να νιώθει το παιδί ότι δεν κάνει κάτι αγγαρεία. Η όλη διαδικασία σίγουρα 

βοηθάει το σχολείο πάει μπροστά. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ6 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας μου είναι 33 έτη στα 34. 3η μου χρονιά ως 

διευθύντρια. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Μόλις σε δύο μήνες, είμαι καινούργια στο σχολείο. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Σπουδές  στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, έχω κάνει εξομοίωση, 

άλλες σπουδές έχω το Proficiency στα αγγλικά, την πιστοποίηση των υπολογιστών 1ο 

και 2ο επίπεδο, αυτά. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Στα 33 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση πολλά σεμινάρια είτε πρόκειται για 

μονοήμερα είτε για τριήμερα σεμινάρια, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικά 

οτιδήποτε έχει σχέση με τα ζητήματα της εκπαίδευσης. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Καινοτομία είναι κάτι καινούργιο που εισάγεται στο σχολείο. Κάθε φορά έχουμε 

εδώ και χρόνια μία είσοδο να πούμε καινοτομιών. Εν πάση περίπτωση στα σχολεία, 

όπως θεσμοθέτηση της ευέλικτης ζώνης και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα τα 

οποία τρέχουν εθελοντικά, είναι βέβαια αυτά προαιρετικά. Η εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών των ΤΠΕ, δηλαδή, στην εκπαίδευση. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Ενημέρωση. Βασικά εγκύκλιοι υπουργείου, οι οποίες μας στέλνονται μέσω της 

τοπικής διεύθυνσης στα σχολεία μας και βέβαια μέσω του διαδικτύου 
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ενημερωνόμαστε. Τώρα αν είναι ικανοποιητική όχι δεν θα έλεγα ότι είναι εντελώς 

ικανοποιητική απόλυτα ικανοποιητική, γιατί κάθε και χρειάζεται ανάλυση και 

ενδεχομένως δεν είναι, δεν φτάνει μόνο καινοτόμος ενημέρωση που θα έχουμε μέσω 

του διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης μας. Όσον αφορά το να προχωρήσουμε εμείς σας 

την εφαρμογή της χωρίς προβλήματα. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Πώς αξιολογώ; Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής; Τώρα είναι πολλά που 

πρέπει να απαντήσουμε. Βασικά είναι οι ανάγκες, οι νέες ανάγκες οι οποίες 

διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία και η κατεύθυνση που πρέπει να έχει το σχολείο 

σε σχέση με αυτές τις ανάγκες. Εν πάση περίπτωση η κοινωνία αλλάζει. το ίδιο και η  

κατεύθυνση του σχολείου. Θα πρέπει να λαμβάνονται λοιπόν υπόψιν όλα αυτά,  ώστε 

οι μαθητές που βγαίνουν να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Βασικά να ξεκινήσω από το δεύτερο, να ξεκινήσω λίγο από το δεύτερο. Ποιοι 

πιστεύετε θα έπρεπε να συμμετέχουν; Θα έπρεπε για μένα να συμμετέχουν οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων, οι οποίοι θα έπρεπε να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι 

οποίες θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψιν, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο 

καθένα σχολείο και γενικά έτσι όπως τα αξιολογούν οι ίδιοι. Βέβαια το Υπουργείο δεν 

ζητάει από τους εκπαιδευτικούς την άποψή τους. Εν πάση περίπτωση και τις προτάσεις 

του. Οπότε οι καινοτομίες σχεδιάζονται από κάποιους. ΟΙ επιτροπές που υπάρχουν στο 

Υπουργείο Παιδείας συνήθως εφαρμόζουνε κάποια ξενόφερτα συστήματα εδώ. Έτσι 

και κάποια προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στο εξωτερικό και προσπαθούμε να 

τα προσαρμόσουμε στην Ελληνική πραγματικότητα επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Καταρχάς θα πρέπει να δει πώς ακριβώς είναι σχεδιασμένη, που αποσκοπεί, ποια 

είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει και πως βασικά, πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό 

στο σχολείο, από τη στιγμή που θα γίνει μία ενημέρωση, στη συνέχεια θέτει και 

συνεργάζεται, συζητάει με το σύλλογο διδασκόντων, οι οποίοι θα είναι αυτοί οι οποίοι 

θα εφαρμόσουν την καινοτομία κατά βάση. Άρα αυτό νομίζω. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 
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ΑΠ: Εξαρτάται από την καινοτομία, από το είδος της καινοτομίας. Υπάρχουν οι 

διευθυντές είναι καταρτισμένοι σε ορισμένες, σε κάποιες κατευθύνσεις. Εν πάση 

περίπτωση και ενδεχομένως κάποια καινοτομία να τους είναι ως θέμα έτσι πιο γνωστό. 

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν είναι καταρτισμένοι. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα 

πρόβλημα αυτό. Το τι θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαν να επιμορφωθούν πάνω 

στη συγκεκριμένη καινοτομία. Επιμόρφωση. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Όχι,  δεν θεωρώ ότι σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους είναι καταρτισμένοι. 

Πρέπει να είναι το υπουργείο. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Νομίζω πως είναι, δηλαδή, από  την εμπειρία μου, υπάρχει το κατάλληλο κλίμα, 

διότι οι συνάδελφοι είναι για μένα, πάλι με βάση την εμπειρία μου μιλάω, είναι 

πρόθυμοι να κάνουν κάτι παραπάνω και να εφαρμόσουν μία καινοτομία, μέσα βέβαια 

στις δυνατότητές τους. Ο ανασταλτικός παράγοντας αν θα υπάρχει, είναι ότι αν 

θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποια καινοτομία που χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη 

γνώση. Αυτός είναι ανασταλτικός παράγοντας. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Το συγκεκριμένο σχολείο νομίζω ότι έχει την υλικοτεχνική υποδομή για να 

εφαρμόσει προγράμματα. Όμως άλλα σχολεία όπως και αυτό που είμαι τώρα εγώ δεν 

υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα πια σε βελτιωτικές αλλαγές, εξοπλισμός των 

σχολείων και βέβαια και κατάρτισης των συναδέλφων. Έτσι γιατί και εξοπλισμός να 

υπάρχει, αν δεν υπάρχει κατάρτιση των συναδέλφων πολύ δύσκολο θα είναι. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Τι θα εφαρμοστεί στο σχολείο. Επομένως εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να 

την εφαρμόσουν τώρα τους πιο συνεπείς με που θα την εφαρμόσουν για μένα, ξαναλέω 

με βάση την εμπειρία μου, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και το ξέρουμε αυτό κάποιος 

είναι σε κάτι  καλός,  άλλος σε κάτι διαφορετικό. Επομένως εδώ θα πρέπει μέσα από 

τη συνεργασία τους να αναπτύξουν και να εμφανίσουν, εν πάση περίπτωση κάποιες 

δυνατότητες που μπορεί να έχει ο καθένας περισσότερο από τους άλλους. Οπότε να 
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μπορούνε, τι να κάνω, να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητές τους, ώστε να 

εφαρμόσουν όσο γίνεται καλύτερα για την καινοτομία. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Για μένα θα πρέπει να υπάρχει, να είναι παρούσα και η τοπική κοινωνία και οι 

εκπαιδευτικοί στη διαδικασία. Γιατί το σχολείο δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία. 

Επομένως θα ήταν πολύ καλό να μπορούσε να παίξει ένα ενεργό ρόλο μέσα στα 

πλαίσια όλα αυτά. Ένα ρόλο, ώστε να έρχεται σε επαφή το σχολείο με την ευρύτερη 

κοινωνία. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Σίγουρα υπάρχουν, όταν εφαρμοστεί σωστά μία καινοτομία. Εξαρτάται, βέβαια 

από τι καινοτομία θα είναι αυτή, αλλά σίγουρα προσφέρει και όταν συνεργάζονται όλοι 

αυτοί σχολεία, εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινωνία πάντα υπάρχει ένα όφελος. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Για μένα υπάρχουν πάντα περιθώρια να κινηθεί, βέβαια εντελώς ελεύθερα δεν θα 

έλεγα, χωρίς ας πούμε ενημέρωση, χωρίς κάποιου είδους, εν πάση περίπτωση, έγκρισης 

από κάποιους. Όμως αν θεωρήσει ότι είναι καλό για το σχολείο κάτι τέτοιο νομίζω ότι 

μπορεί να το επιδιώξει. Τώρα σε ποιο μέτρο θα το πετύχει δεν ξέρω. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Για ότι σου προσφέρουν οι καινοτομίες στο σχολείο. Γιατί ο διευθυντής είναι 

εκείνος ο οποίος είναι η αρχή του σχολείου στην ιεραρχική πυραμίδα. Ας πούμε εκείνος 

είναι ο οποίος χαράζει την εκπαιδευτική πολιτική στο σχολείο και το κατευθύνει. 

Επομένως θα πρέπει να εισάγει καινοτομίες, γιατί οραματιζόμαστε ένα σχολείο 

καλύτερο κάθε χρονιά. Επομένως πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 

καινοτομίες μπορούν να προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Σεμινάρια, προγράμματα επιμόρφωσης. Όχι πολλά, για να πω την αλήθεια. Τώρα 

βέβαια όσον αφορά μόνο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που, εντάξει έχω το επίπεδο 

ας πούμε και το δύο σχετικά με την πιστοποίηση. Εν πάση περίπτωση πρόγραμμα  

επιμόρφωσης, όχι δεν έχω παρακολουθήσει, για να πω την αλήθεια δεν έχουν γίνει 

κιόλας, αλλιώς θα παρακολουθούσα. 



 

137 
 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Καταρχάς από το διευθυντή τους μέσω e-mail. Εν πάση περίπτωση εγώ 

τουλάχιστον αυτό που κάνω είναι ότι το στέλνω στα mail τους, να ασχοληθούν μαζί, 

να το διαβάσουν και βέβαια μετά το συζητάμε. Όχι δεν περιμένω να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον, απεναντίας το κάνουμε, συγκεντρωνόμαστε, συζητάμε και 

χαράζουμε από κοινού ας πούμε τα βήματα από κει και πέρα. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Για να πω την αλήθεια μέχρι τώρα όχι δεν έχω συναντήσει κάποια δυσκολία, γιατί 

πάντοτε σε κάθε συζήτηση που κάναμε, σε κάθε σύλλογο δηλαδή, προσπαθούσα να 

ενθαρρύνω τον καθένα. Χρέος του διευθυντή είναι να μπορεί να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες κάθε συνάδελφου και να τους δώσει κίνητρα ώστε να εμπλακούν σε κάθε 

ας πούμε διαδικασία τέτοια. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; Είπατε ότι μέχρι τώρα δεν έχετε συναντήσει, αλλά μελλοντικά μπορεί να συμβεί 

να συναντήσετε κάποιον. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση; 

ΑΠ: Θα το συζητήσω μαζί του. Δεν θα του ζητήσω να εκφράσει τις διαφωνίες και για 

ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαφωνία. Τις ενστάσεις που έχει. Εν πάση περίπτωση και 

ιδιαιτέρως θα το συζητούσα και θα του πρότεινα, σε καμία περίπτωση δεν θα τον κάνω 

να αισθανθεί ότι είναι μόνος του σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ούτε εγώ προσωπικά σαν 

διευθυντής, θα ήμουνα δίπλα του και θα τον βοηθούσα σε οτιδήποτε χρειαζότανε είτε 

κατά ένα μικρό ποσοστό έχει και σε μεγάλο ποσοστό, ώστε να καταλάβει ότι δεν 

μπορεί να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο σύνολο και δεν θα ήταν καλό για τον ίδιο. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Τα περισσότερα τα έχει επιβάλει το Υπουργείο τώρα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

είναι προαιρετικά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Ναι, πάντα υπάρχουνε ωφέλειες. Τώρα εξαρτάται από την καινοτόμα δράση. Αν 

πούμε από την ευέλικτη ζώνη έχει σχέση και με τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο 
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κάθε ένας συνάδελφος ή τα παιδιά. Βασικά εντάξει, γιατί τα οφέλη μπορούμε να τα 

δούμε μέσα από τα παιδιά. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο γνώσεων με θέμα συνεργασίας 

των παιδιών, είναι θέμα κριτικής τους σκέψης, είναι θέμα ότι καταλαβαίνουν ότι το 

σχολείο δεν είναι μόνο η γλώσσα και τα μαθηματικά, είναι και κάποια άλλα πράγματα 

τα οποία μαθαίνουν και τους βάζουμε σε μία άλλη διαδικασία. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Για να πω την αλήθεια δεν θεωρώ ότι έκανα κάποια παράλειψη, γιατί θεωρώ ότι 

το θέμα δεν ήτανε δικό μου, να επιβάλλω κάτι. Αν ήταν δική μου απόφαση, που όμως 

δεν ήταν δική μου. Οι αποφάσεις παίρνονταν συλλογικά ανάμεσα σε μένα και στο 

σύλλογο διδασκόντων. όπως και τώρα εξακολουθεί. Οπότε οι κοινές αποφάσεις είναι 

αυτές που εφαρμόζουμε, οπότε δεν μπορώ να μιλήσουμε για λάθη ή παραλείψεις. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι, αξίζει, πάντα αξίζει, φυσικά και αξίζουν οι καινοτομίες, διότι διαφορετικά το 

σχολείο θα ήταν πολύ πίσω από ότι είναι σήμερα. Να πω ότι εμείς οι παλιοί δάσκαλοι 

πάντα από τα πρώτα μας χρόνια είχαμε ένα όραμα για την παιδεία, είχαμε όραμα το 

οποίο βέβαια εντάξει ελπίζουμε, το όραμα μας δεν έχει φτάσει, δεν έχει εκπληρωθεί ή 

εν πάση περίπτωση, σίγουρα αν καινοτομήσουμε θα έχουμε μια καλύτερη παιδεία. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ7 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Στο 32ο έτος της σταδιοδρομίας μου. Ως διευθύντρια υπηρέτησα 4 χρόνια. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Συνολικά βρίσκομαι εδώ στο 13ο χρόνο. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Οι βασικές μου σπουδές είναι πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 

και πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας δια της 

εξομοίωσης,. Μεταπτυχιακά διδακτορικά δεν υπάρχουν, έχω κάνει ένα τρίμηνο 

σεμινάριο  ΤΠΕ 1  και 2 και διάφορα άλλα. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 
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ΑΠ: Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλές επιμορφώσεις από τα προγράμματα Π.Ε.Κ. Πάνω 

από 15 προγράμματα με σύνολο ωρών άνω των επτακοσίων. Πάρα πολλά σεμινάρια, 

έχω παρακολουθήσει ημερίδες, διημερίδες, τριήμερα, πάρα πολλά συνέδρια. Έχω 

επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στις νέες είπαμε, 

στις νέες τεχνολογίες, στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, ένα πάρα πολύ 

ωραίο πρόγραμμα του Κοινωνικού Πολύκεντρου ,στην διαχείριση κρίσεων διαχείριση 

κρίσεων στο χώρο εργασίας και διάφορα άλλα. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Τον όρο καινοτομία τον αντιλαμβάνομαι ως εξής: Θεωρώ ότι είναι νέα 

προγράμματα που μπορώ να πω, που εισάγονται στα σχολεία. Και ενώ το που έχουν 

αρχίσει να εφαρμόζονται, καινοτομία θα μπορούσα να πω ότι είναι αυτά τα είδη που 

έχουν στηθεί τελευταίως, που και οι επιτροπές στα κατά τόπους σχολεία, οι λεγόμενες 

Ε.Δ.Α.Υ.,  οι οποίες υποστηρίζουν παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τους 

γονείς τους, μπορεί να υποστηρίζουν και συμβουλευτική γονέων κλπ. Ως παράδειγμα 

αυτά, άλλη καινοτομία είναι κάποια προγράμματα στα προαιρετικά, είναι αυτά που  θα 

αναφέρω. Ένα τέτοιο πολιτικό πρόγραμμα είναι η συνεκπαίδευση, που μπορεί να 

εφαρμοστεί κάλλιστα μεταξύ σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής. Τα προγράμματα 

μετάβασης από το νηπιαγωγείο προς το δημοτικό. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από 

το δημοτικό προς το γυμνάσιο, από μονάδες σχολικής αγωγής προς τις ανώτερες 

αντίστοιχα και προς τις κατώτερες μονάδες της ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις είναι η παρακολούθηση της 

καθημερινής αλληλογραφίας των e-mail που στέλνουμε, που στέλνει ο εκάστοτε 

διευθυντής. Η ενημέρωση μέσω Διαδικτύου. Γενικώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 

ανοιχτές τις κεραίες του και να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην παιδεία και τις 

εξελίξεις. Αν είναι ικανοποιητική; εξαρτάται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, από τη 

διάθεση που έχει, τις προσλαμβάνουσες που έχει, από το υπόβαθρο που έχει ίδιος, από 

την πνευματική του και την ωριμότητα του. Μπορεί αν θέλει, μπορεί να είναι 

ενημερωμένος, να βρίσκεται σε εγρήγορση και να είναι αρκετά ικανοποιητικά 

καταρτισμένος αυτά τα θέματα. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 
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ΑΠ: Τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα εξής: 

Πρώτον η καινοτομία να  λειτουργεί προς την βελτίωση των, προς το θετικό, να βάζει 

κάτι παραπάνω, ένα συν, ένα επιπλέον, κάτι καλύτερο. Να δημιουργεί, δηλαδή. Δεν 

είμαι της άποψης να κάνουμε καινοτομίες, καινοτομία για την καινοτομία. Πρέπει να 

έχει και κάτι να προσφέρει. Επίσης ένα άλλο κριτήριο πιστεύω ότι πρέπει να είναι η 

αποδοχή που μέσα στην κοινωνία, γιατί υπάρχουν και καινοτομίες που δεν είναι 

αποδεκτές ακόμη στην ελληνική κοινωνία και ίσως είναι και αντίθετες με την ιστορική 

μας παράδοση, με την Ορθόδοξη πίστη, με την, τέλος πάντων με τα ιστορικά βιώματα 

του λαού μας. Αυτά πρέπει να έχει. Επίσης ένα τρίτο κριτήριο πρέπει να είναι η το 

πόσο εφικτό είναι να εφαρμοστεί μία καινοτομία, γιατί υπάρχουν και κάποιες 

καινοτομίες που δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν είναι, είναι πρόχειρα σχεδιασμένες 

και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Υπάρχουν καινοτομίες που είναι αξιόλογες και που βοηθάνε τον μαθητή, την 

ελληνική οικογένεια και τα λοιπά, αλλά συνήθως έχουν συνηθίσει σε καινοτομίες που 

είναι πρόχειρα σχεδιασμένες, χωρίς να ληφθούν υπόψιν όλες οι παράμετροι. Όπως 

είναι τώρα αυτό το τελευταίο πρόγραμμα με τα σχολικά συσσίτια και πιστεύω ότι τις 

σκέφτονται και τις σχεδιάζουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν εγγύτητα με τη 

σχολική πράξη. Δεχόμενη ότι δεν έχουν διδάξει ποτέ και δεν γνωρίζουν την 

πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο. Δεν έχουν υπάρξει δάσκαλοι. Πιστεύω ότι 

πρέπει να συμμετέχουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί μάχιμοι, για να έχει μία 

αποτελεσματικότητα η καινοτομία. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Καταρχάς πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος. Καλύτερα από όλους και πρώτος 

από όλους. Άρα πρώτη ενέργεια να βρίσκεται σε εγρήγορση και να είναι άμεσα 

ενημερωμένος. Στη συνέχεια θα πρέπει πιστεύω, ο διευθυντής να κατατοπίζει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και να εμψυχώνει πραγματικά και να τους ενθαρρύνει για να 

μπορέσει να εφαρμοστεί η οποιαδήποτε καινοτομία. Ο ρόλος του είναι καταλυτικός. 

Αυτό εάν το προσωπικό βλέπει ότι ο διευθυντής τραβάει μπροστά και έχει τη σχετική 

κατάρτιση, τη σχετική διάθεση και είναι πρόθυμος σίγουρα θα ακολουθήσει.  

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 
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ΑΠ: Πολλές φορές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι οι διευθυντές. Εξαρτάται πάλι από 

την προσωπικότητα και από τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ίδιου του διευθυντή. Ένα 

πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι το εξής: Οι σχολικοί σύμβουλοι, οι 

διευθυντές εκπαίδευσης, τέλος πάντων, τα ανώτερα στελέχη των της εκπαίδευσης να 

ενημέρωναν πάρα πολύ καλά πρώτα τους διευθυντές ούτως ώστε να είναι έτοιμοι οι 

άνθρωποι να κάνουν το σχεδιασμό τους, να ενημερωθούν οι ίδιοι, για να μπορέσουν 

να ενημερώσουν και να εμψυχώσουν και το προσωπικό. Διαφορετικά ο διευθυντής 

παρουσιάζεται στο σύλλογο διδασκόντων ανημέρωτος και αυτό είναι ένα μείον. 

Καινοτομία που πάει να εισαχθεί, ξεκινάει όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά 

πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέλεια καταρτισμένος σου διευθυντής όσο γίνεται 

καλύτερα. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι και παρακολουθούν τα 

πάντα, την εξέλιξη στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο 

καταρτισμένοι, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν πολύ όλα αυτά και θέλουν να κάνουν το 

μάθημα με τον κλασικό τρόπο, που έχουν, που ξέρουν από χρόνια και δυσκολεύονται 

στην εφαρμογή των καινοτομιών. Τώρα από κει και πέρα και οι σχολικοί σύμβουλοι 

και οι διευθυντές είναι αρμόδιοι να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να ξεπεράσει τις 

αναστολές του, να γνωρίσει καλύτερα και ο ίδιος, να γνωρίσει το τη σκοπιμότητα της 

κάθε καινοτομίας, στη μεθοδολογία που πρέπει, να ακολουθήσει για να την εφαρμόσει. 

Τέλος πάντων να μη νιώθει ότι είναι κάτι ξένο προς αυτόν, κάτι που δεν τον αφορά, 

κάτι αδύνατο να το εφαρμόσει.  

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προόδου. Τουλάχιστον την τελευταία πενταετία 

έχει αλλάξει το κλίμα πάρα πολύ και με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών έχουν 

αλλάξει τα πράγματα στην εκπαίδευση. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται τα πρότζεκτ 

έχουν γενικευτεί. Πιστεύω οι συνάδελφοι είναι σε θέση να εφαρμόσουν ένα πρότζεκτ, 

ένα διδακτικό πρότζεκτ. Υπάρχει ένα καταλληλότερο κλίμα από ότι παλαιότερα. Είμαι 

θετική ως προς αυτό όντας τακτικότερα. Ως παράγοντας πιστεύω ότι είναι προσωπικός 

του κάθε εκπαιδευτικού, δηλαδή, ενδεχομένως δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε 

περιπέτειες να προσπαθήσει και να μπλέκει με την εφαρμογή μιας καινοτομίας. 
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ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Από τεχνολογικής πλευράς της σχολεία μας πιστεύω ότι βρίσκονται σε πολύ καλό 

επίπεδο. Ήδη όλες οι αίθουσες έχουν τους υπολογιστές τους, υπάρχουν οι εκτυπωτές 

σε αφθονία, τα φωτοτυπικά, οι προτζέκτορες. Κάποια σχολεία ενδεχομένως να τα 

στερούνται αυτά. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές 

βελτιωτικές, να γίνουν ενέργειες είτε του διευθυντή είτε του συλλόγου διδασκόντων 

προς τον πρώην σου πώς το λένε ΟΣΚ, τώρα λέγεται κτιριακές υποδομές για τον 

εξοπλισμό τους των σχολείων. Ενέργειες για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό των 

σχολικών βιβλιοθηκών, να φροντίσει ο διευθυντής να υπάρχει online διαδίκτυο, 

σύνδεση διαδικτύου σε όλες τις αίθουσες. Σε κάποια προγράμματα δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν λόγω έλλειψης χώρων. Σε κάποια σχολεία κυρίως των μεγάλων πόλεων 

τα σχολικά συσσίτια δύσκολο να εφαρμοστούν. Σε σχολεία που δεν διαθέτουν 

τραπεζαρίες και ειδικό προσωπικό όπως είναι οι τραπεζοκόμοι. Θα έλεγα μία μέτρια 

κατάσταση από υλικοτεχνικής απόψεως. Τελικά οι βελτιωτικές αλλαγές πιστεύω ότι 

πρέπει να εξεταστούν κατά σχολείο, γιατί σε άλλα σχολεία, άλλα σχολεία υπερτερούν 

στον ένα τομέα, σε χώρους, άλλα σε υλικοτεχνική υποδομή. Πρέπει το κάθε σχολείο, 

ο διευθυντής, ο σύλλογος διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων να λειτουργήσουν προς 

την κάλυψη των μειονεκτημάτων και των ελλειμμάτων που παρουσιάζει το σχολείο 

τους. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Όπως είπα προηγουμένως είναι στα πλαίσια του εφικτού, να προσιδιάζει προς την 

ελληνική πραγματικότητα, προς την ιστορική μας παράδοση και τα πιστεύω του λαού 

μας και βοηθάει ούτως ώστε να προωθεί ένα βήμα. Η παιδεία ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι θερμός, να αγκαλιάσει αυτή την καινοτομία και αφού 

ενημερωθεί, να προσπαθήσει, να ζητήσει ακόμη και τη βοήθεια του διευθυντή του και 

των σχολικών συμβούλων. Αν είναι καθαρά εκπαιδευτικής φύσεως καινοτομία να 

προσπαθήσει να την στήσει, να την διεκπεραιώσει και να την ολοκληρώσει.  

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Η τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί σωστά για τη σκοπιμότητα της κάθε 

καινοτομίας. πιστεύω θα την αγκαλιάσει και θα τη δεχτεί και ο σύλλογος γονέων, αλλά 

και οι άλλοι φορείς που μπορεί να εμπλακούν και να συνεργαστούν. Πιστεύω ότι θα 
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είναι θετική, αλλά θα εξαρτηθεί από το πόσο θα τους εμπνεύσουμε εμείς οι 

εκπαιδευτικοί και πόσο θα τους πείσουμε για το τι καλό που μπορεί να επιφέρει μία 

καινοτομία. Η εκπαιδευτική διοίκηση κάποιες φορές επιμένει στην εφαρμογή της 

καινοτομίας και στην όλη διαδικασία και συνήθως η διοίκηση θέλει να εφαρμοστούν 

καινοτομίες. Αλλά μερικές φορές είπαμε ότι είναι, δεν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις 

τον εφαρμοστεί. Από την ενημέρωση ας ξεκινήσουμε, από την ενημέρωση του ίδιου 

του διευθυντή, των εκπαιδευτικών, από την υλικοτεχνική υποδομή, από την ίδια την 

καινοτομία. Τελικά αν έχει δυνατά ερείσματα, αν έχει πραγματικό λόγο ύπαρξης ίδια 

καινοτομία. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Στο ότι θα έπρεπε να ότι πρέπει να υπάρχουν. Γι’ αυτό και αυτός είναι και ο λόγος 

ύπαρξης μιας καινοτομίας. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει να σταθεί και δεν θα υπήρχε 

και λόγος να εφαρμοστεί. Πρέπει να βοηθηθούν οι μαθητές σε μαθησιακό επίπεδο, σε 

συμπεριφορικό επίπεδο, να κατακτήσουν αξίες, να τους γίνει τρόπος ζωής. Οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους και το εκπαιδευτικό 

τους προφίλ και τοπική κοινωνία άμεσα, από τους μαθητές, τις οικογένειες, αλλά και 

έμμεσα, γιατί τα αποτελέσματα ενδεχομένως να διαχυθούν στην τοπική κοινωνία. Θα 

έχει ένα όφελος η κοινωνία και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει θετικά η καινοτομία. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Ο διευθυντής πιστεύω ότι είναι η ψυχή του σχολείου, αλλά με το υπάρχον νομικό 

πλαίσιο δεν έχει πολλές δυνατότητες να κινηθεί ελεύθερα ούτε να αναλάβει 

πρωτοβουλίες. Στην ουσία είναι ο συντονιστής των εκπαιδευτικών του, ένα μέλος του 

συλλόγου διδασκόντων, χωρίς ιδιαίτερες εξουσίες, χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες και 

δεν μπορεί να αναλάβει το σχολείο καμία πρωτοβουλία, αν δεν υπάρξει απόφαση του 

συλλόγου διδασκόντων. Άρα εκεί πρέπει να είναι ο ρόλος του διευθυντή, αν όντως 

πιστεύει κάτι ότι αξίζει τον κόπο, να αναλάβουμε μία καινούργια πρωτοβουλία, μία 

καινοτομία αξίζει τον κόπο, να αγωνιστεί ο ίδιος, να ενημερώσει το σύλλογο 

διδασκόντων και να τον μεταλλάξει προς τη θετική κατεύθυνση.  

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Είτε γιατί ο ίδιος πιστεύει στην καινοτομία αυτή είτε γιατί επιβάλλεται καινοτομία 

εκ των ανωτέρω, επιβάλλεται άνωθεν, γιατί υπάρχουν οι προαιρετικές και οι 
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υποχρεωτικές καινοτομίες και στις υποχρεωτικές εντέλλεται, υποχρεούται να τις 

εισαγάγει στο σχολείο του και να τις εφαρμόσει. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια για διάφορες καινοτομίες, αλλά τώρα γενικά έτσι 

για την εισαγωγή πληροφοριών καινοτομιών, σε θεωρητικό επίπεδο. Γενικά μιας 

καινοτομίας είναι, έχω παρακολουθήσει ,έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά τέτοια 

σεμινάρια. Φυσικά ήταν αποτελεσματικά, πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός καθημερινά 

πρέπει να ενημερώνεται και να αλλάζει τις απόψεις του και να βελτιώνει ο ίδιος τις 

τεχνικές του και τις πρακτικές του μέσα στην τάξη. Ήταν αποτελεσματικά και μάλιστα 

πολλές φορές ανατρέχω έτσι σε παλιές μου σημειώσεις και σε προγράμματα. Ο γιος 

μου, προσφάτως έτυχε να συζητήσω ένα θέμα με κάποιο από τα παιδιά μου, ένα 

φανταστικό σεμινάριο για την διαχείριση των κρίσεων στο χώρο εργασίας, που 

βοήθησα και το παιδί μου πάνω σε αυτό το θέμα και πήρε τις σημειώσεις μου και τα 

γραπτά μου από αυτό το σεμινάριο για να τα μελετήσει περαιτέρω και να κρατήσει και 

ο ίδιος σημειώσεις και να τα λάβει υπόψιν. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών ανεπίσημα γίνεται μέσω Διαδικτύου, για αυτούς 

που ψάχνουν και που θέλουν να είναι ενημερωμένοι, αλλά επίσημα γίνεται μέσω της 

κάποιας συγκεκριμένης εγκυκλίου η οποία θα φτάσει με mail στον εκπαιδευτικό. Όταν 

ήμουν διευθύντρια, έστελνα καθημερινά mail για όλα τα θέματα και γινόταν και 

προφορική ενημέρωση και πολλές φορές και γραπτή ενυπόγραφη ενημέρωση. 

Παρότρυνα τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν τη διεκπεραίωση της καινοτομίας, των 

προγραμμάτων αγωγής, υγείας διαφόρων τέτοιων προγραμμάτων, καινοτόμων όπως 

λέγονται, πολιτιστικών και άλλων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 

γενικότερα. Δεν περίμενα να εκφράσουν οι ίδιοι κάποιο ενδιαφέρον τους παρότρυνα 

εγώ και στο βαθμό που εγώ ήμουν πειστική, εφαρμοζόταν αυτά τα προγράμματα. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 
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ΑΠ: Κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι πολύ έτοιμοι στο να εμπλακούν. Κάποιοι έχουν τους 

λόγους τους, κάποιες αναστολές, κάποιοι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι κάποιες δυσκολίες 

και εκεί χρειάζονται κάπως ιδιαίτερη ώθηση και βοήθεια ενδεχομένως. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Προσπαθώ να μη δώσω έμφαση στα αρνητικά και να τονίσω περισσότερο τα 

θετικά. Ένας  κατ’ ιδίας διάλογος με τον εκπαιδευτικό. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν 

χρήσιμο. Σε καμία περίπτωση να μην να μην μεγαλοποιηθεί το θέμα και να μην πάρει 

διαστάσεις μέσα στο σύλλογο διδασκόντων. Το προτιμότερο είναι να λυθεί το θέμα εν 

τη γενέσει του, στην αρχή να προληφθεί περισσότερο πριν επεκταθεί και δημιουργήσει 

αρνητικό σχολικό κλίμα. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Έχουμε και τα υποχρεωτικά προγράμματα που επέβαλε το Υπουργείο, αλλά 

έχουμε και ορισμένα προαιρετικά όπως είναι θέματα που διαπραγματεύονται οι 

συνάδελφοι μέσα στις τάξεις τους, διάφορα πρότζεκτ που κάνουν, σχολικών 

δραστηριοτήτων, τοπική ιστορία, ο τόπος μας και ειδικά η ιστορία του τόπου μας, η 

λίμνη της Καστοριάς και διάφορα άλλα που κατά καιρούς γίνονται. Υπάρχουν και 

προαιρετικά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Πιστεύω ότι αν και δεν είναι άμεσα ορατές οι ωφέλειες σε βάθος χρόνου 

υπάρχουν. Για παράδειγμα παλιά αν μιλούσε κάποιος για ανακύκλωση, για 

ανακύκλωση πιο συγκεκριμένα μπαταριών, καπακιών και πλαστικού, χαρτιού και τα 

λοιπά ήταν κάτι πολύ παράξενο να το κάνει αυτό, ήταν ένας δακτυλοδεικτούμενος. 

Τώρα τα πράγματα έχουν γενικευτεί και κανένας δεν παραξενεύεται με την εφαρμογή 

όλων αυτών και θεωρούνται απόλυτα φυσιολογικές. Άρα υπάρχει σε βάθος δεκαετίας 

να το πω, μία θετική στροφή, μία ωρίμανση της κοινωνίας και αποδοχή και υπάρχει 

ωφέλεια. Ένα ακόμη παράδειγμα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι προ 

πενταετίας σχεδόν καμία αίθουσα δεν είχε μέσα ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν έκανε 

το μάθημα του με τη βοήθεια του υπολογιστή και τώρα θεωρείται αδιανόητο η απουσία 

του υπολογιστή και εξαρτάται πάλι από τη χρήση. Ωστόσο υποδομή υπάρχει και ένα 

πρώτο βήμα έχει γίνει. 
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ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Κάνοντας μία αποτίμηση θα μπορούσα να πω ότι λάθος ή παράλειψή μου είναι η 

εξής: δεχόμενη θα έπρεπε να εμπλέξω περισσότερο τους γονείς, να δημιουργήσω 

μεγαλύτερες συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, να 

συνεργαστώ και με εξωτερικούς φορείς, γιατί ως γνωστόν το σχολείο, πρέπει να είναι 

ένα ανοιχτό σχολείο και να συναλλάσσεται με την κοινωνία και να δημιουργεί 

κοινωνικές δεξιότητες για τους μαθητές με αποτέλεσμα να έχει όφελος και η τοπική 

κοινωνία και το ίδιο το σχολείο. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Είπαμε ότι ανάλογα με τη φύση της καινοτομίας, με τη σκοπιμότητα της, το πόσο 

εφικτό είναι. Αξίζει τον κόπο, πόσο εφικτό είναι να εφαρμοστεί οποιαδήποτε 

καινοτομία. Πιστεύω αξίζει τον κόπο να πειραματιστούμε και να προσπαθήσουμε και 

να πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο μέλλον, κρατάω πάντα την επιφύλαξη μου για το είδος 

της καινοτομίας. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ8 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Ως εκπαιδευτικός εργάζομαι λίγο παραπάνω από 20 χρόνια, ενώ ως διευθυντής 7 

χρόνια. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Στο σχολείο που είμαι σήμερα έχω εργαστεί μόνο ως διευθυντής και όπως είπα 

πριν είμαι 7 χρόνια. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Έχω τελειώσει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 

έχω κάνει μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική και διδακτορικό επίσης την παιδαγωγική 

και πιο συγκεκριμένα και τα δύο ήταν στη διδακτική της γλώσσας και των διδακτικών 

βιβλίων. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Η επιμόρφωση που έχω κάνει είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Πιο πολύ στις νέες 

τεχνολογίες, επιμόρφωση λιγότερο στην ειδική αγωγή, σε θέματα και γενικότερα 
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νομίζω ότι σε θέματα ιστορίας, τοπικής ιστορίας είναι πάρα πολλά. Εν πάση περίπτωση 

αυτά που έχουν γίνει και μέσω του ΕΚΔΑ και μέσω των ΠΕΚ. Έχω επιμορφωθεί και 

στις νέες τεχνολογίες όπως είπα του υπουργείου. Α! και έχω εργαστεί και ως 

επιμορφωτής παράλληλα. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Καινοτομία είναι κατά την άποψή μου η εισαγωγή μιας καινούργιας ας πούμε 

λύσης, αντιμετώπισης ενός προβλήματος, ενός θέματος που μέχρι κάποια στιγμή το 

αντιμετωπίζαμε με έναν Α τρόπο, ενώ τώρα εισηγούμαστε με την καινοτομία να το 

αντιμετωπίσουμε με ένα Β τρόπο. Αλλά με τον όρο καινοτομία μπορούμε να πούμε 

είναι μία φρέσκια ματιά, μία καινούργια αντιμετώπιση με έναν πιο παραγωγικό 

προφανώς τρόπο ενός προβλήματος που μας απασχολούσε παλαιότερα ή ένα τρόπο για 

να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Τώρα παραδείγματα: παραδείγματος χάρη παλιά στα 

σχολεία είχαμε τα θρανία το ένα πίσω από το άλλο τώρα τα βάζουμε σε ομάδες αυτό 

μπορεί να πούμε ότι ήταν μία καινοτομία η ομαδική διδασκαλία. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Για τις καινοτόμες δράσεις; Προφανώς έχει το γενικό πρόσταγμα το Υπουργείο 

Παιδείας. Ικανοποιητική; Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε 

γίνει πολύ καλύτερη δουλειά. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Καινοτομίας; Η καινοτομία πρέπει να είναι μία διαδικασία από πάνω προς τα 

κάτω, δηλαδή, να έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, να προτείνουν οι 

εκπαιδευτικοί κάποιες καινούργιες λύσεις. Και τα κριτήρια επιλογής, πρώτα από όλα, 

δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πράξης, από την άλλη 

βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν εισηγείται μία καινοτομία από το Υπουργείο 

έρχεται, δηλαδή, από τα πάνω. Αυτή θα πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένη, με 

ερευνητικά δεδομένα που έχουν παραχθεί στα πανεπιστήμια, στα διαφορετικά κέντρα. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Το είπα και πριν. Νομίζω ότι είναι μέτρια η εικόνα που έχει το Υπουργείο. Αν και 

μερικές φορές στο θεωρητικό τους υπόβαθρο είναι καλά τεκμηριωμένες, αλλά στο 

σκέλος της υλοποίησης πάσχουν πάρα πολύ. Να πούμε για το ολοήμερο, πρέπει να 

πούμε για την ειδική αγωγή, κάνουμε πράγματα τα οποία μετά τα εγκαταλείπουμε, 
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πηγαίνουμε προς τα πίσω στο σχεδιασμό τους. Θα έπρεπε να συμμετάσχουν σίγουρα 

οι εκπαιδευτικοί της πράξης, σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη της εκπαίδευσης 

απαραίτητα και σε ένα κομμάτι και τα παιδαγωγικά τμήματα. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Προφανώς, καταρχήν να βοηθήσει στην υλοποίηση της. Αν πιστεύει ότι αυτή η 

καινοτομία αξίζει τον κόπο, να ενημερώσει το προσωπικό του σχολείου, να τους 

επιμορφώσει, να δώσει το κατάλληλο υλικό, την σχετική νομοθεσία που έχει παραχθεί 

και γενικότερα να διευκολύνει στην εφαρμογή της όσο μπορεί και να εμπνεύσει το 

προσωπικό του για την αξιοποίηση των προτεινόμενων από την καινοτομία μεθόδων. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Όχι δεν την κρίνω επαρκή. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου η μόνη κατάρτιση 

που έχει γίνει για καινοτομία, να το πούμε έτσι, είναι για το μπούλινγκ, τις 50 ώρες που 

είχαμε κάποιου είδους επιμόρφωση. Αλλά και αυτή νομίζω ήταν πιο πολύ επιδερμική. 

Δεν πήγαινε σε κάποιο μεγάλο βάθος. Τι θα μπορούσε να γίνει: Να επιμορφώνονται οι 

διευθυντές, να ενημερώνονται καλύτερα, πιο σφαιρικά, για το σκοπό που εισάγεται η 

καινοτομία και να πείθονται για την στην παιδαγωγική της αξίας της. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομίας. Εδώ δεν είμαστε 

καταρτισμένοι σε πολύ πιο βασικά θέματα όπως οι καινοτομίες που σε έχουν πολύ. Για 

κάποιους εκπαιδευτικούς πολλά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το 

πανεπιστήμιο και οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές. Η 

αρμοδιότητα της κατάρτισης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να εμπλέκονται κυρίως τα 

παιδαγωγικά τμήματα και να γίνονται όχι με την έννοια των σεμιναρίων, να είναι 

μακροχρόνια, με απαλλαγή των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και να υπάρχει 

κάποιου είδους πιστοποίησης της γνώσης που έχουν μάθει. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Όχι, δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα για την υλοποίηση των καινοτομιών. Ξέρουμε 

ότι η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί είναι από τη φύση τους είναι ένας συντηρητικός 

θεσμός. Οι εκπαιδευτικοί είναι ένα συντηρητικό κομμάτι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί 

στις αλλαγές. Όχι, αδικαιολόγητα κατά την άποψή μου, έχουμε ένα λόγο που γίνεται 
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αυτό το πράγμα. Ανασταλτικότερος παράγοντας; νομίζω ότι δεν είναι ένας, είναι 

πολυπαραγοντικό το θέμα σίγουρα, αλλά νομίζω είναι: Πρώτον η ανακολουθία κυρίως, 

η αδυναμία μάλλον του υπουργείου, να πείσει για την αξία μιας καινοτομίας τους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να την εφαρμόσουν και να την κάνουν αναπόσπαστο 

κομμάτι της διδακτικής τους πράξης. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Από τεχνικής άποψης; Εξαρτάται από την καινοτομία. Αν είσαι ανήσυχος σε 

κάποια αλλαγή. Άσε που υλικοτεχνική δεν παίζει ρόλο. Αν όμως θες να κάνεις ένα 

πρόγραμμα με νέες τεχνολογίες, σαφέστατα είμαστε πολύ πίσω. Βελτιωτικές αλλαγές; 

Είναι προφανές ότι θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει υπόψη του να δώσει περισσότερα 

λεφτά στις σχολικές επιτροπές, στις περιφέρειες, σε όσους εμπλέκονται με το να 

εξοπλίσουν τα σχολεία με τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό. Νομίζω εκεί όμως ότι 

έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε στην υλικοτεχνική υποδομή. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Λοιπόν πάλι οι καημένοι οι εκπαιδευτικοί. Από τη στιγμή που προτείνεται η 

καινοτομία ο εκπαιδευτικός θα πρέπει προφανώς να ενημερωθεί, για το σκοπό που 

εισάγεται αυτή η καινοτομία, για τις μεθόδους της υλοποίησης της, για το υλικό που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί, για το πώς θα αξιολογηθεί όλη η δράση και για όλο το 

πλέγμα που τον αφορά. Σε ότι αφορά σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση 

προφανώς πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία, την εφαρμογή, μέχρι την 

ολοκλήρωση, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες διαμορφωτικής και ενδιάμεσης και 

τελικής αρχικής διάβασης κεντρικής αξιολόγησης. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Ε, λοιπόν, αν κρίνω από το πώς επεμβαίνει η τοπική διοίκηση, όπως επεμβαίνει η 

τοπική κοινωνική εκπαιδευτική διοίκηση στην όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή, θα 

έλεγα ότι είναι απλά να παρακολουθούν το πώς εφαρμόζεται η διαδικασία. Ελάχιστα 

υποστηρίζεται από τη διοίκηση ο εκπαιδευτικός, όταν εισάγετε μία καινοτομία. Η 

τοπική κοινωνία πιο πολύ βρίσκεται στο σκέλος αυτό που ονομάζουμε της λογοδοσίας. 

Όταν παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα δηλαδή κυρίως στο τελευταίο κομμάτι. Εκτός αν 

μιλήσουμε για τους δήμους που κάποιες φορές καλούνται να χρηματοδοτήσουν όσο 
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μπορούν πια κάποια προγράμματα. Επομένως ο ρόλος τους είναι επικουρικός και 

μάλιστα πολύ ελαφρά επικουρικός. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Οφέλη, σίγουρα υπάρχουν από την εφαρμογή των καινοτομιών και για το σχολείο 

ως οργανισμό και για τους μαθητές ατομικά, για τους εκπαιδευτικούς, για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, σίγουρα. Και φυσικά όλα αυτά τα εισπράττει η 

κοινωνία. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλα αυτά δεν μπορούν να έχουν σχέση με την 

άποψη ενός διευθυντή, αλλά πρέπει να στηρίζονται από εκπαιδευτικά δεδομένα, που 

έχουν σχέση με την εφαρμογή των καινοτομιών αυτών, από έρευνα και από συνεχή 

παρακολούθηση. Έχουμε συνηθίσει κατά καιρούς να εισάγουμε καινοτομίες ,να λέμε 

ότι θα κάνουμε κάποια πιλοτική έρευνα, πριν από την εισαγωγή, κάποια έρευνα, 

εφόσον τις έχουμε και αυτό να μη γίνεται ποτέ και κάποιοι θεσμοί να χρονίζουν χωρίς 

να ξέρουμε τα οφέλη τους. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Μόνο ελεύθερα δεν μπορεί να κινηθεί ο διευθυντής στο ελληνικό σχολείο. Να 

αναλάβει πρωτοβουλίες; σίγουρα μπορεί στο σφιχτό πλαίσιο που του δίνεται. Αλλά ο 

ρόλος του είναι πάρα πολύ περιορισμένος, πάρα πολύ προδιαγεγραμμένος και 

επομένως οι πρωτοβουλίες που τους ζητούνται είναι ότι επαφίεται στην καλή διάθεση 

του εκάστοτε διευθυντή. Άρα γίνονται τυχαία και αποσπασματικά από σχολείο σε 

σχολείο και δεν έχουν ένα συστηματικό, συστημικό χαρακτήρα. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Αν ο ίδιος δεν είναι ένα ανήσυχο πνεύμα που θέλει και ενδιαφέρεται για το σχολείο 

του, που δεν νομίζω ότι είναι ο κανόνας αυτός το ελληνικό σύστημα. Όχι ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιοι διευθυντές, είναι γιατί το είπε από το υπουργείο ή από τη διοίκηση 

να εφαρμόσει ας πούμε την ευέλικτη ζώνη, τα καινούργια βιβλία, τη διαθεματικότητα 

Άρα λοιπόν εισάγει καινοτομίες, γιατί είναι ένα εκτελεστικό όργανο της διοίκησης. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Έχω αναφέρει ήδη το μπούλινγκ. Έχω παρακολουθήσει και για την ισότητα των 

δύο φύλων κάποια προγράμματα. Φυσικά για τα νέα βιβλία έχουμε δει κάποια 

πράγματα, για τη διαθεματικότητα το 2003. Αν ήταν αποτελεσματικά; πολύ λίγο. 
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ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Λοιπόν τους εκπαιδευτικούς τους συμπεριφερόμαστε ως άτομα τα οποία έχουν 

ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό στάτους. Με αυτή την έννοια ο 

ρόλος του διευθυντή είναι πρώτα από όλα να ενημερώσει, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά 

ή με όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί την εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς του, 

διοργανώνοντας κάποια συνάντηση του συλλόγου διδασκόντων, προκειμένου να 

ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και από κει και πέρα αν εκτιμήσει σύμφωνα με τα 

δεδομένα που έχει αυτός και με την κρίση τη δική του αν η καινοτομία αξίζει να 

εφαρμοστεί. Σε περίπτωση που εγώ κρίνω ότι αξίζει να εφαρμοστεί μια καινοτομία, 

σίγουρα στις συναντήσεις αναδεικνύω τα θετικά και εξηγώ στους εκπαιδευτικούς γιατί 

κρίνω ότι η καινοτομία θα ήταν χρήσιμη, πάντα όμως επειδή εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 

που φέρουν το βάρος και εφαρμογής της καινοτομίας, ο ρόλος του διευθυντή δεν 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα πιεστικός στον εφαρμοστεί μία καινοτομία, πρέπει να είναι 

συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και να σέβεται πάντα την άποψη των συναδέλφων, 

που α κληθούν να αναλάβουν την εφαρμογή. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί που δεν πείθονται με τίποτα και συστηματικά, σε 

κάποια πράγματα να τα κάνουν οι άλλοι, που εμπλέκονται πιο εύκολα σε κάποιες 

διαδικασίες. Εξαρτάται, λοιπόν από τον εκπαιδευτικό στο οποίο μιλάμε και για την 

καινοτομία την οποία εισηγούμαστε. Γενικότερα όταν εν πάση περίπτωση, έχω 

προσπαθήσει, είχα κάποια μεγάλη επιθυμία να πείσω, ας το πούμε έτσι τους 

εκπαιδευτικούς για κάποιες καινοτομίες. Έχω την εντύπωση ότι είχα θετικό πρόσημο 

στην προσπάθεια μου. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Εντάξει το έχω ένα πρόβλημα και με το ρήμα, με το χειρίζομαι τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά θα προτιμούσα να ήταν κάποιο άλλο το ρήμα αντιμετωπίζετε. Η 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που αντιδρούν είναι σαφέστατα μέσα στα πλαίσια 

ενός διαλόγου. Είναι καλό να μιλήσουμε, καλό να πουν τις προτάσεις τους και 

γενικότερα να δούμε πού εστιάζεται ακριβώς  διαφωνία τους και πως μπορεί να αρθεί 
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αυτή η διαφωνία, προκειμένου να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια. Σε κάθε 

περίπτωση αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τη θέση του κύρους ή να χρησιμοποιήσω 

απειλές και διοικητικές κυρώσεις. Ούτως ή άλλως είναι ελάχιστα είναι ένα μικρό 

εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οι διευθυντές. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Όχι όλα, κάποια τα έχει επιβάλει το Υπουργείο, κάποια που συνήθως είναι ο 

κανόνας βέβαια, τα έχει βάλει υποχρεωτικά το υπουργείο, κάποια από αυτά είναι 

προαιρετικά και έχουν σχέση με τη γνώμη και με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Λοιπόν έχω μιλήσει και πιο πάνω για τις ωφέλειες από την εισαγωγή καινοτομιών. 

Είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα αξιολόγησης η οποία δεν έχει γίνει και θα ήμουν πολύ 

πρόχειρος αν μιλούσε για μεγάλες ωφέλειες. Πάντως η αίσθησή μου είναι ότι αποτελεί 

από κάποιες, από κάποιους τουλάχιστον τομείς, φαίνεται να υπάρχει ένα θετικό 

πρόσημο, το οποίο όμως δεν ξέρω πόση διάρκεια έχει ή εννοώντας ότι όταν 

σταματήσουμε να εφαρμόζουμε την καινοτομία. Αυτές είναι οι ωφέλειες μένουν σε μία 

διάρκεια ποιες ωφέλειες είναι αυτές. Πρώτον θα έλεγα ότι οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται μεταξύ τους, πρώτα από όλα οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και 

δημιουργείται μία κουλτούρα συνεργασίας. Αλλάζει ο τρόπος που διδάσκουν, 

αναγκάζονται, εντός εισαγωγικών το αναγκάζονται, να ασχοληθούν με κάποια θέματα 

που βρίσκονται στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική επικαιρότητα αυτό τον καιρό, 

αλλά έχουν ένα όφελος στην παιδαγωγική τους και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Σε ότι αφορά τους μαθητές γνωρίζουν καινούργιους τρόπους να μάθουν να μαθαίνουν, 

να γνωρίζουν καινούρια πράγματα μέσα από μία νέα οπτική γωνία, ενώ για το σχολείο 

ως οργανισμός είπαμε και πριν να είναι ότι διαμορφώνει μία κουλτούρα συνεργασίας 

και ένα πιο μοντέρνο πρόσωπο προς την κοινωνία. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αν και δεν πολύ πιστεύω σε αυτό τον 

όρο, νομίζω ότι η κριτική για τα λάθη και τις παραλείψεις, πρέπει να γίνεται σίγουρα 

και από κάποιον τρίτο. Θα μπορούσα να πω ίσως, ότι κάποιες φορές δεν επέμενα τόσο 

στον εφαρμοστούν κάποιες καινοτομίες, δεν συνέβαλα με όλες μου τις δυνάμεις σε 
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αυτό το πράγμα, θεωρώντας ότι θα πιέσει υπερβολικά τους εκπαιδευτικούς ή θα τους 

επιφορτίσει με πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασίας από αυτόν που ήδη έχουν. Τι άλλο θα 

μπορούσα να είχα κάνει θα μπορούσα να αξιοποιήσω πιο παραγωγικά τις 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο να κάνω κάποιο είδος εσωτερικής 

επιμόρφωσης στο σχολείο. Αυτό όμως νομίζω ότι θα πρέπει να έρχεται. Δεν θέλω να 

πω, δεν έχω την αποκλειστική ευθύνη, με την έννοια ότι ίσως εγώ δεν έδειξα αρκετό 

ζήλο, αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε έρθει από κάτω προς τα πάνω. Να μου 

ζητηθεί δηλαδή η ανάγκη των εκπαιδευτικών Θα ήμουν έτσι πιο έτσι ευεπίφορος σε 

μία τέτοια πρόταση, παρά να το ξεκινήσω εγώ, γιατί φαίνεται σαν να τους το επιβάλεις. 

Ε, ναι, σίγουρα λάθη υπάρχουν και παραλείψεις. Αλλά όπως είπα και πριν, επειδή ο 

διευθυντής είναι σε μία θέση ούτως ή άλλως εκτελεστικής, το κομμάτι των 

καινοτομιών νομίζω και το μερίδιο ευθύνης που είχε στην αποτυχία ενισχύθηκαν 

ανάλογα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Η διαδικασία της εισαγωγής καινοτομιών σίγουρα αξίζει. Το σχολείο είναι 

ζωντανός οργανισμός, δεν μπορεί παρά να αλλάζει σε ένα βαθμό και να παρακολουθεί 

το τι συμβαίνει στο μέλλον. Από την άλλη όμως στην ελληνική γλώσσα όπως ξέρουμε 

καλά, διδασκαλία σημαίνει και παράδοση αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία 

πρέπει να τα παραδίδουμε από γενιά σε γενιά. Αυτά δεν μπορούν να αλλάζουν 

δραστικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας πυρήνας γνώσεων, στάσεων, αντιλήψεων, 

που πρέπει να περνιούνται υποχρεωτικά μέσω της παράδοσης, της διδασκαλίας από 

γενιά σε γενιά. Από την άλλη όμως το σχολείο δεν μπορεί να μένει άκαμπτο σε ότι 

συμβαίνει γύρω του. Να μένει σε ένα κλειστό κέλυφος ,αλλά να αλλάζει αντίστοιχα 

και πάντα με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής σοφίας και το αποτέλεσμα των 

παιδαγωγικών ερευνών. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε 

σπουδάσει και σε αυτό που υπηρετούμε, δηλαδή, την παιδαγωγική. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ9 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Η συνολική υπηρεσία που έχω ως εκπαιδευτικός είναι 28 χρόνια και ως διευθυντής 

σχολείου εργάζομαι 15 προς 16 χρόνια. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 
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ΑΠ: Στη θέση του διευθυντή έξι χρόνια, αλλά είχα υπηρετήσει σ’ αυτό το σχολείο πριν 

από 15 χρόνια για 7 συνεχόμενα χρόνια κανονικά μέσα σε τάξη με πλήρες ωράριο. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Οι βασικές μου σπουδές είναι Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, εξομοίωση 

και αυτό το διάστημα ολοκληρώνω την πτυχιακή μου για ένα δεύτερο πτυχίο στο 

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς, απλά δεν έχω το πτυχίο 

ακόμη, είναι θέμα χρόνου, σε λιγότερο από μήνα. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Επιμορφώσεις έχω κάνει πάνω από 230 ώρες. Οι οποίες έχουν γίνει πάνω στον 

τομέα της ειδικής αγωγής και μου είχαν δώσει τη δυνατότητα να πάρω οργανική θέση 

σε ειδική τάξη, δεν το επιθύμησα όμως. Έχω διοργανώσει και σεμινάρια για τους γονείς 

το σχολείο που βρισκόμαστε σήμερα, έχω κάνει σεμινάρια, διάφορα σεμινάρια 

επιμορφωτικά, που γινόταν από συλλόγους ή από άλλες υπηρεσίες όπως: διαχείριση 

κινδύνων και κρίσεων σε σχολικές μονάδες, πρώτες βοήθειες, επιμορφωτικά σεμινάρια 

πάνω στη γλώσσα, στα μαθηματικά, στην ιστορία, όλα αυτά σε σύνολο 200 ωρών 

περίπου. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Η καινοτομία είναι κάτι καινούργιο, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην αρχή, 

δηλαδή, λάθος και είναι κάποια νέα προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

σχολικές μονάδες, πάντα σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Η ενημέρωση ξεκίνησε ελλιπής στα πρώτα χρόνια. Τότε δεν εφαρμόζονταν τέτοια 

προγράμματα. Ενημέρωση μπορεί μας δίνετε πάντα το γραφείο των σχολικών 

συμβούλων. Τώρα φυσικά υπάρχει δυνατότητα μέσα από το ίντερνετ να ενημερωθούμε 

και από την ιστοσελίδα του υπουργείου για τα καινοτόμα προγράμματα. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Να είναι η καινοτομία τέτοια που να ταιριάζει στο πνεύμα του σχολείου, στο 

επίπεδο της τάξης, τους στόχους και στους σκοπούς που θα θέσει οι μαθητές σε 

συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 
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ΑΠ: Οι καινοτομίες που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι πάντα οι 

καλύτερες. Το καλύτερο για μένα, από την εμπειρία που έχω, θα έπρεπε να είναι 

δάσκαλοι μάχιμοι στις τάξεις, αυτοί να προτείνουν καινοτόμα προγράμματα, γιατί 

ξέρουν πως δουλεύουν και πώς πορεύονται στη διάρκεια της πραγματοποίησής τους. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Ο διευθυντής, όπως είναι γνωστό είναι ένας ρόλος, που είναι σημαντικός μέσα 

στη σχολική μονάδα. Ο συνάδελφος που με το τμήμα του θα ξεκινά την τάξη του, 

συγνώμη, θα ξεκινήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, πρέπει να αισθανθεί ότι έχει έναν 

συμπαραστάτη, βοηθό, στυλοβάτη δίπλα του, έτσι ώστε οτιδήποτε και αν χρειαστεί να 

ξέρει ότι θα απευθυνθεί στο διευθυντή και θα βρεθεί λύση. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Όχι δεν είναι επαρκής η ενημέρωση επάνω σε καινοτόμα προγράμματα. Θα ήθελα 

να υπάρχουν, θα ήθελα και εγώ να είχα, να συμμετέχω σε περισσότερα επιμορφωτικά 

σεμινάρια και ειδικά όταν θα ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να γνωρίζω πού 

μπορώ να απευθυνθώ για να ζητήσω πληροφορίες. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Πλήρως καταρτισμένοι δεν είναι, αλλά δεν απέχουν και πολύ από την ενημέρωση 

για τα καινοτόμα προγράμματα. Η εμπειρία τους δίνει μία πιο ολοκληρωμένη επαφή 

με τα καινοτόμα προγράμματα και αυτό φαίνεται, ενώ στην αρχή είναι διστακτικοί, 

όταν μια-δυο μετά από σχολικές χρονιές, έχουν περατώσει κάποιο καινοτόμο 

πρόγραμμα, αναλαμβάνουν το επόμενο με μεγαλύτερη ευκολία και θα πρέπει να 

γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση αυτών, από το γραφείο των σχολικών συμβούλων, 

από κάποια άλλη υπηρεσία, από το Υπουργείο Παιδείας που θα διοργανώσει. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Πριν μερικά χρόνια ξεκίνησαν τα καινοτόμα προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι οι 

συνάδελφοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το 

κατάλληλο το καλύτερο κλίμα για να ξεκινήσεις ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα πρέπει να 

ξεκινήσει και στην πορεία όλα διορθώνονται. Με μία καλύτερη επιμόρφωση και μία 

βοήθεια και από την Πρωτοβάθμια και από το σχολικό σύμβουλο και από το διευθυντή, 

μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα. 
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ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Και σε αυτή την ερώτηση ποτέ δεν πρέπει, δεν είμαστε πάντα έτοιμοι σε όλα. 

Σήμερα μέχρι και τα διθέσια, τριθέσια σχολεία, από ότι γνωρίζω τουλάχιστον στο δικό 

μας, στη δική μας περιφέρεια, έχουν όλοι εργαστήριο πληροφορικής. Οπότε μπορούν 

να ξεκινήσουν προγράμματα καινοτόμα, έχουν το πλευρό τους τις υπηρεσίες του 

δήμου, μπορούν να τους βοηθήσουν σε άλλου είδους, γιατί χρειαστούν υλικοτεχνική 

υποδομή, σε μετακίνηση μαθητών, σε επικοινωνία με άλλα σχολεία. Σίγουρα δεν είναι 

οι καλύτερες συνθήκες, αλλά ποτέ αν δεν ξεκινήσουμε, δεν θα, μάλλον δεν θα πρέπει 

να είναι ανασταλτικός παράγοντας για να εφαρμοστούν τα καινοτόμα προγράμματα 

Γιατί αυτό που υπάρχει είναι αρκετό. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Όταν ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει με την τάξη του ένα καινοτόμο πρόγραμμα, 

θα πρέπει να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι είναι καθοδηγητής, ο εκπαιδευτικός και 

συνεργάτης, στην πορεία μέχρι και την ολοκλήρωση του καινοτόμου προγράμματος. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Σημαντικός και θα πρέπει να είναι στο πλευρό των παιδιών τους και μαθητών μας, 

όπως και στο πλευρό του σχολείου και η τοπική κοινωνία θα πρέπει να είναι αρωγός 

σε τέτοιου είδους προσπάθειες και επειδή έχουμε προσωπική εμπειρία. Σε ένα 

πρόγραμμα που χρειάστηκε να μετακινηθούμε στην πρωτεύουσα του Νομού και με 

συμπαραστάτες γονείς, δήμο και ειδικά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο πλευρό 

μας ήταν και το γραφείο των σχολικών συμβούλων. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Τα οφέλη είναι πάρα πολλά. Καταρχήν μαθαίνουν οι μαθητές να λειτουργούν 

μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης, οι εκπαιδευτικοί 

διευρύνουν τους ορίζοντες και το χώρο δράσης, τα συνδυάζουν με τα μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η τοπική κοινωνία είναι γνώστης αυτών που 

γίνονται εντός του σχολείου κάτι που το επιθυμεί πάρα πολύ. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 
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ΑΠ: Πολλές πρωτοβουλίες από μόνος του δεν μπορεί να αναλάβει για αυτό και συχνά 

συμβουλεύεται την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι περιορισμένες, συγκεκριμένα τα 

μέρη που μπορεί να προωθήσω το καινοτόμο πρόγραμμα μέχρι ενός σημείου και θα 

ήθελα μεγαλύτερη ελευθερία στον ρόλο του διευθυντή και πάντα την καλλιεργούμε σε 

κάποιες υποθέσεις. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Το απαιτούν τα χρόνια στα οποία ζούμε. Δεν πρέπει να είμαστε ποτέ αρνητικοί σε 

καινοτόμα προγράμματα. Απεναντίας θα πρέπει να είμαστε θετικοί και να κάνουμε το 

παν, έτσι ώστε να εφαρμόζονται στα σχολεία, γιατί η γνώση δεν κατακτιέται μόνο από 

την παραδοσιακό τρόπο μαθήματος. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι με κάλυψαν πλήρως, γιατί 

τα προγράμματα πρέπει αυτές είναι μέρος, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, αλλά 

ομολογώ ότι με βοήθησαν σε πάρα πολύ σε πάρα πολλά σημεία. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα γίνεται από την πλευρά του διευθυντή 

και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς 

να αναλαμβάνουν καινοτόμα προγράμματα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται με την 

έναρξη σχολικής χρονιάς, που κάνουμε τον προγραμματισμό και εκεί εκφράζονται οι 

επιθυμίες. Συνάδελφοι συνεργάζονται με άλλους. Εντάξει αλλά κι αν αυτό δεν 

συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό γίνεται. Μιας και μπορεί να προκύψει και κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο Διευθυντής θα πρέπει να παροτρύνει και τους πιο 

διστακτικούς συναδέλφους. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Συνάντησα σε κάποιους εκπαιδευτικούς δυσκολία να τους πείσω, αλλά όταν 

ξεκίνησε το πρόγραμμα και το είδαν στην πορεία τότε κατάλαβαν ότι κακώς ήταν τόσο 

επιθετικοί στην αρχή. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 
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ΑΠ: Δεν τους απαξιώνουμε ποτέ, επειδή δεν έχει αναλάβει ένας εκπαιδευτικός 

καινοτόμο πρόγραμμα. Απεναντίας τους παροτρύνουμε να παρακολουθήσουν, έστω εξ 

αποστάσεως κάποιον άλλο σε κάποια άλλη τάξη και κυρίως να εκτιμήσει τα 

αποτελέσματα. Μετά από την εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος και σιγά σιγά, 

ίσως την επόμενη, τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά, θα δούμε και αυτόν να αναλαμβάνει 

κάποιο πρόγραμμα, εφόσον και εμείς τον πλησιάσουμε σωστά και δεν τον 

απορρίψουμε εξαρχής. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Το Υπουργείο δεν μας επέβαλε τίποτε υποχρεωτικό. Κατά 90% των 

προγραμμάτων, όλα πραγματοποιήθηκαν με την προθυμία των συναδέλφων και έχουμε 

κάνει αρκετά προγράμματα, συγνώμη, καινοτόμα προγράμματα στο σχολείο μας. 

Τίποτε δεν ήταν υποχρεωτικό. Και αν κάποια χρόνια δεν μπορεί κάποιος συνάδελφος 

να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα δεν έγινε απολύτως τίποτε. Δεν αισθάνεται ότι 

πρέπει υποχρεωτικά να αναλάβει κάποιο καινοτόμο πρόγραμμα. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Φυσικά και εντοπίστηκαν ωφέλειες από την εισαγωγή, την εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων. Η συμμετοχή των μαθητών κάποιες φορές και των γονέων ήταν 

τόσο μεγάλη και τόσο ενθαρρυντική, που δεν το συζητάμε ότι δεν υπήρχαν οφέλη από 

την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος. Οι γονείς επειδή που παρακολουθούσαν 

από κοντά, μερικές φορές είχαν εκπλαγεί από τα αποτελέσματα και την επίτευξη των 

στόχων με την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Λάθη υπάρχουν πάντα και μετά και κατά την διεκπεραίωση του προγράμματος. 

Τότε αναγνωρίζουμε εάν υπήρχαν και άλλα λάθη και μας γίνεται μάθημα, έτσι ώστε 

να μην εφαρμόζονται στα επόμενα καινοτόμα προγράμματα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο 

πιο οργανωτικοί για να έχουμε καλύτερο θεμιτό αποτέλεσμα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχτώ ότι ένα καινοτόμο πρόγραμμα δεν ωφελεί 

το σύνολο της σχολικής μονάδας, μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντή, γονείς. Τα 
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προγράμματα αυτά είναι, πρέπει, να τα εφαρμόζεις τις σχολικές μονάδες. Αν κρίνω από 

την εμπειρία που έχω, αν πριν από 20 χρόνια συζητούσαμε για καινοτόμο πρόγραμμα 

και εγώ που τώρα είμαι τόσο θετικός απέναντι στην εφαρμογή του, τότε εγώ ήμουν 

αρνητικός, αλλά στην πράξη έχει αλλάξει με τα χρόνια η άποψή μου. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ10 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Συνολικά έχω 29 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα τρία ως διευθυντής. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Στο σχολείο αυτό βρίσκομαι τους τελευταίους δύο μήνες. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Τελείωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, έκανα εξομοίωση πτυχίου 

στην περιοχή από την Παιδαγωγική Σχολής της Φλώρινας. Έχω πτυχίο αγγλικά στο 

επίπεδο Advanced και στις νέες τεχνολογίες στο επίπεδο Β2. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Λοιπόν Όσον αφορά την επιμόρφωση. Είχα κάνει αρκετές επιμορφώσεις στην 

ειδική αγωγή, γιατί ήμουν με απόσπαση στο ειδικό σχολείο. Επιμορφώσεις στην 

διαχείριση ιστοσελίδων και γενικά στις νέες τεχνολογίες και επιμορφώσεις που κατά 

διαστήματα γίνονται στο νομό μας από τους συμβούλους ή διάφορους καθηγητές 

πανεπιστημίων. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Παραδείγματα. Λοιπόν με τον όρο καινοτομία προφανώς μιλάμε για καινούργια 

στοιχεία που μπορούμε, που μπορούν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή 

οποιαδήποτε ενασχόληση έχει ο καθένας. Στον τομέα το δικό μας όσον αφορά τα 

παραδείγματα νομίζω ότι οτιδήποτε καινούργιο μπορεί να συμπεριληφθεί στη 

διαδικασία τη διδακτική αποτελεί τον όρο καινοτομία. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Η ενημέρωση γίνεται κυρίως από το διαδίκτυο και μάλλον στον καθένα που 

προσπαθεί να βρει κάτι καινούργιο. Η ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου δεν είναι 

αυτή που θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 
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ΑΠ: Λοιπόν θα πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, θα πρέπει να είναι 

σύγχρονη και θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί με ευκολία στη διδακτική διαδικασία. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Υπάρχουν καινοτόμες δράσεις οι οποίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, υπάρχουν 

κάποιες όμως που ίσως να μην ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

Δημοτικού. Στο σχεδιασμό θα έπρεπε να υπάρχουν σίγουρα οι γνώμες κάποιων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι από την εμπειρία τους θα μπορούσαν να δώσουν πιο σωστές 

κατευθύνσεις. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Θα πρέπει να βρει τρόπους να βοηθήσει. Καταρχήν τους συναδέλφους που έχουν 

αναλάβει την καινοτόμα δράση είτε βοηθώντας τους για να μπορέσουν να βρουν 

οικονομικούς πόρους, γιατί οι καινοτομίες χρειάζονται οικονομικούς πόρους, να 

λειτουργήσουν καλύτερα είτε ακόμα να τους βοηθήσει και στην εφαρμογή τους μέσα 

στην τάξη. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Δεν θα έλεγα ότι είναι επαρκής η κατάρτιση του διευθυντών. Συνήθως οι 

καινοτόμες δράσεις που εισάγονται μέσα ένα σχολείο έχουν να κάνουν με το αν το 

θέλει ή δεν το θέλει ο ίδιος ο δάσκαλος. Το ίδιο και ο διευθυντής. Θα έπρεπε πριν από 

την εισαγωγή της σε καινοτομίες να γίνονται ημερίδες ή σεμινάρια που να δίνουν τις 

βασικές κατευθύνσεις. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Και εδώ έγκειται στο ενδιαφέρον που κάθε εκπαιδευτικός δείχνει. Η αρμοδιότητα 

θα έπρεπε να είναι και του υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, η οποία όμως να 

μεταβιβάζεται και να διευκρινίζεται στους διάφορους νομούς μέσω των σχολικών 

συμβούλων ή εκπαιδευτικών που έχουν εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Κλίμα και διάθεση από την πλευρά των εκπαιδευτικών υπάρχει. Γι’ αυτό 

βλέπουμε ότι γίνονται και πολλές καινοτομίες μέσα στα σχολεία. Το θέμα όμως είναι 
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ότι πολλές φορές υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση, λόγω έλλειψης πόρων, 

λόγω έλλειψης χώρων και λόγω έλλειψης εμπειρίας. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Τα τελευταία χρόνια και κρίνοντας από την περιοχή τη δικιά μας τα σχολεία είναι 

αρκετά εξοπλισμένα σε επίπεδο τεχνολογίας. Υπάρχουν δηλαδή ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές προτζέκτορες και όλα τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα 

περιθώρια βελτιώσεων στην περιοχή της Καστοριάς. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει το ρόλο του ενορχηστρωτή, να δίνει το δικαίωμα 

στα παιδιά να διερευνήσουν, να μάθουν και αυτός απλά να έχει, θα λέγαμε, να δίνει τις 

γενικές κατευθύνσεις. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Σίγουρα και αυτή ή έχουνε ή αποτελούν μέρος της διαδικασίας. Η τοπική ίδια 

κοινωνία μπορεί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους στην ολοκλήρωση των 

καινοτομιών μέσα στα σχολεία. Και το βλέπουμε από την ίδια τη βοήθεια που υπάρχει 

μέσα από τους ίδιους τους γονείς. Φυσικά και η εκπαιδευτική διοίκηση μπορεί να 

εμπλακεί. Απλά είναι πιο περιορισμένες οι δυνατότητες που μπορεί να το κάνει. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Ναι, ζούμε πρώτα από τους μαθητές οι οποίοι είναι και στο επίκεντρο, οι οποίοι 

μαθαίνουν μέσα από τη χρήση διαφόρων καινοτομιών, να συνεργάζονται, να 

ανακαλύπτουν τη μάθηση, πράγμα που αποτελεί βασικό στοιχείο. Τους εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι μπορούν να σε μαθαίνουν, να συντονίζουν τις ομάδες, το σχολείο, το οποίο 

παρουσιάζει στην τοπική κοινωνία το έργο το οποίο επιτελείται μέσα σε αυτό και 

φυσικά και η ίδια η τοπική κοινωνία κερδίζει, γιατί από τις καινοτομίες οι μαθητές 

βγαίνουν πιο καταρτισμένοι γενικά. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Έχει, αλλά φυσικά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και οι περιορισμοί οι 

περισσότεροι είναι νομίζω θέμα οικονομικό. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 
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ΑΠ: Ο διευθυντής έχει ένα ρόλο συντονιστικό αποτελεί την κεφαλή του σχολείου. Το 

θέμα είναι να μπορέσει να εμπνεύσει τους συναδέλφους, δασκάλους του σχολείου να 

εκπονήσουν αυτές τις καινοτόμες δράσεις. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Προσωπικά έχω παρακολουθήσει πολύ λίγα σεμινάρια στον τομέα αυτό. Μου 

δώσαν κάποια εφόδια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα ήταν φανταστικά. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Γίνεται πάντοτε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους. Προγράμματα ή 

καινοτόμα προγράμματα στα σχολεία ούτως ή άλλως γίνονται. Ο διευθυντής και εγώ 

προσωπικά προσπαθώ να τους παροτρύνω για όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία 

εκπονούν μαζί με τους μαθητές τους να τα δείξουν στην κοινωνία, γιατί πραγματικά το 

σχολείο προσφέρει έργο πάνω σε αυτό τον τομέα. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το γραφειοκρατικό. 

Νομίζω ότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα και πολλοί από τους εκπαιδευτικούς 

πιστεύουν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται, είναι αυτές που τους πνίγουν θα 

έλεγα. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Προσπαθούμε, προσπαθώ να τους φέρω σε επαφή με συναδέλφους που έχουν 

εκπονήσει προγράμματα ή που κάνουν χρήση καινοτόμων δράσεων, για να 

καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε δύσκολο και ούτε είναι κάτι που είναι αρνητικό για το 

σχολείο και για τους ίδιους. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Υπάρχουν και προαιρετικά και υποχρεωτικά προγράμματα. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 
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ΑΠ: Εντοπίσαμε σπουδαία πράγματα. Πρώτον ότι μαθητές μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, δεύτερον βλέπουμε ότι οι γονείς οι ίδιοι θέλουν να εμπλακούν στην 

όλη διαδικασία και φυσικά με αυτό τον τρόπο φαίνεται και ο ρόλος του δασκάλου και 

του σχολείου μέσα στην ίδια την κοινωνία. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Σίγουρα υπάρχουν και λάθη και παραλείψεις. Κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει 

τέλεια. Νομίζω ότι η διαδικασία της εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο πρέπει να 

ξεκινάει από νωρίς, έτσι ώστε να προγραμματίζεται και όλοι οι δάσκαλοι να μπορούν 

ο καθένας να εκφράσει την άποψή του, για να μπορέσει να πάρει την καινοτομία που 

νομίζει αυτός θα μπορέσεις να φέρεις σε πέρας καλύτερα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι, νομίζω ότι μόνο θετικά στοιχεία μπορούμε να βρούμε στη διαδικασία των 

καινοτομιών. Το θέμα είναι πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ11 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Πρώτον ως εκπαιδευτικός συνολικά έχω 30 χρόνια υπηρεσίας από τα οποία τα 

τρία χρόνια, με τη φετινή δηλαδή χρονιά υπολογίζοντας, τρία χρόνια διευθυντής. 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Στη σημερινή σχολική μονάδα είναι η τρίτη χρονιά που εργάζομαι. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Ωραία, το βασικό πτυχίο λοιπόν είναι το Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εξομοίωση για άλλα δύο χρόνια. Έχω επίσης 

σπουδάσει στο τμήμα παιδοψυχολογίας στη σχολή Ιωαννίνων και τώρα είμαι στην 

ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 

ΑΠ: Είναι πολύπλευρες και ποικίλες. Καταρχήν να έχω ασχοληθεί κατά κόρον με την 

ειδική αγωγή όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιμορφώσεις, ετήσιες, εξάμηνες και λοιπά. 

Επίσης ότι αφορά τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης 
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επιμορφώσεις τρίμηνες μέσα σε προγράμματα περιβάλλοντος και επίσης, γενικότερα 

λοιπόν, επιμορφώσεις μέσα από συνέδρια, εισηγήσεις σε συνέδρια και λοιπά και λοιπά. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Ως καινοτομία αντιλαμβάνομαι κάθε τι το νέο που εισάγεται ως προς τη σχολική 

μονάδα. Αυτή ενδεχομένως να έχει σχέση, ας πούμε με τις μεθόδους διδασκαλίας, με 

την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, με τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα. 

Γενικά τουλάχιστον προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις. Από τη διδακτική λοιπόν, από 

τη χρήση προγραμμάτων υλικοτεχνικής υποδομής, συμμετοχή σε διάφορα 

προγράμματα. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Θα περίμενε κανείς πως η κύρια πηγή ενημέρωσης θα μπορούσε να ήταν το 

Υπουργείο Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά συνήθως νομίζω ότι είναι 

πλέον το διαδίκτυο ή συνήθως ιστοσελίδες παιδαγωγικού ας πούμε ενδιαφέροντος. 

Λοιπόν πέραν του Υπουργείου, θεωρώ ότι η ενημέρωση για τις καινοτόμες δράσεις 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητική.  

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Νομίζω ότι είναι αρκετά τα κριτήρια και την επιλογή, την εισαγωγή μιας 

καινοτομίας. Ενδεχομένως από την πειραματική της εφαρμογή σε κάποιες άλλες 

σχολικές μονάδες περίπου με τα ίδια κριτήρια. Επίσης η δυνατότητα προσαρμογής της 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, η αποτελεσματικότητα της καινοτομίας, αν 

πράγματι προάγει, ας πούμε και ανταποκρίνεται στα ενδιαφέρον των μαθητών και 

γενικότερα τη μάθηση. Αν επίσης είναι εύληπτη από τους συναδέλφους και μπορεί 

επομένως αυτοί να αξιοποιηθεί από αυτούς. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Ορισμένες από τις καινοτομίες οι οποίες διαχρονικά εισήχθησαν από το 

Υπουργείο Παιδείας, αλλά πραγματικά πιστεύω πως όταν οι ριζοσπαστικές. Όπως για 

παράδειγμα η Ευέλικτη Ζώνη. Στο σχεδιασμό τους, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 

εκτός από τους πανεπιστημιακούς, θα έπρεπε να υπάρχουν και εν ενεργεία δάσκαλοι 

και μάλιστα από σχολικές μονάδες διαφόρων περιοχών, γεωγραφικών διαμερισμάτων 

και λοιπά. Από πολλές θέσεις και ολιγοθέσια σχολεία. Και στον σχεδιασμό τους θα 
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συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που αυτές οι σχολικές 

μονάδες εμπεριέχουν. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Θα πρέπει νομίζω πρώτα ίδιος ο διευθυντής με την έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά 

και να δει αρκετές πτυχές της. Στη συνέχεια θα ήταν καλό νομίζω να προβεί σε μία 

παιδαγωγική συνεδρίαση στο σχολείο, όπου ούτε ο ίδιος ως εισηγητής ή για κάποιος 

άλλος συνάδελφος, να γίνει μία τέτοια λοιπόν συνεδρίαση, όπου θα αναπτυχθούν όλες 

οι πτυχές της καινοτομίας. Στα πιθανά αρνητικά είναι και η προσαρμογή της ίσως στα 

δεδομένα της σχολικής μονάδας. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Δυστυχώς και κατάρτιση των διευθυντών δεν είναι επαρκής νομίζω, γιατί το 

Υπουργείο Παιδείας αρέσκεται, μάλλον να αιφνιδιάζει οι περισσότερες από τις 

καινοτομίες εισάγονται εν μέσω της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να 

αιφνιδιάζονται τόσο ο διευθυντής όσο και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τι θα 

μπορούσε να γίνει; Νομίζω ότι θα μπορούσαν έγκαιρα στο Υπουργείο Παιδείας με 

αυτά τα πράγματα αναρτώντας τα σε διαβούλευση και να τα θέτει επίσης υπόψη των 

διευθυντών και γενικότερα των σχολικών μονάδων, του εκπαιδευτικού προσωπικού 

όλου, έτσι ώστε να είναι καρπός μιας γενικότερης διαβούλευσης και στη συνέχεια όλα 

αυτά να γίνονται κάπου νομίζω στο καλοκαιράκι, δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, όπου θα μπορούσε το Υπουργείο 

Παιδείας αξιοποιώντας τον έναν από αυτούς τους μήνες, έτσι να προκαλεί αυτές τις 

συζητήσεις για ενημέρωση και μία έτσι αμφίδρομη ας πούμε αλληλοενημέρωση 

ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους ηγέτες των καινοτομιών, αυτό. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Σε ότι αφορά λοιπόν τους συναδέλφους και την κατάρτισή τους σε θέματα 

καινοτομιών, νομίζω ότι είναι θέματα καθαρά προσωπικά. Υπάρχουν συνάδελφοι οι 

οποίοι είναι οι ίδιοι μου με καινοτόμες ιδέες, ο τρόπος εργασίας τους και όλα αυτά τα 

όσα επαγγέλλονται. Αλλά όπως υπάρχουν ενδεχομένως και αδιάφοροι συνάδελφοί που 

νομίζω, ότι τουλάχιστον η κύρια ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Θα έπρεπε, 

δηλαδή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, έστω η 
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ενημέρωση σε ορισμένους συναδέλφους από κάθε σχολική μονάδα, έτσι ώστε να 

γίνονται πολλαπλασιαστές για την ενημέρωση και των υπόλοιπων. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 

ΑΠ: Δεν είναι και τόσο κατάλληλο. Τα ελληνικά σχολεία έχουν μία ιδιαιτερότητα. Οι 

περισσότεροι διδάσκουμε όπως οι ίδιοι διδαχτήκαμε από τους δικούς μας δασκάλους. 

Αισθάνομαι δηλαδή ότι γενικά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι λιγάκι 

συντηρητικό. και αυτός νομίζω, είναι πιο ανασταλτικός παράγοντας. Σε αυτά επίσης 

να υπολογίσουμε το γεγονός, ότι δεν χρειάστηκε ποτέ αυτή η κατάσταση της παιδείας 

να αλλάζει, να αναθεωρείται διαρκώς. Για παράδειγμα σχολικά βιβλία, τα οποία θα 

παραμείνουν για μία εικοσαετία και λοιπά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η 

αίσθηση του εφησυχασμού. Άρα από τη μία η νοοτροπία που έτσι κι αλλιώς όλοι μας 

είμαστε φορείς της και από την άλλη αυτή η τάση τα πάντα να μένουν αμετάβλητα για 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Ναι σε ότι αφορά λοιπόν την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, είναι γεγονός 

ότι αυτή τουλάχιστον έχει να εμπλουτιστεί εδώ και δεκαετίες. Επομένως θα μπορούσε 

το Υπουργείο Παιδείας να σχεδιάζει την οικοτεχνική υποδομή των σχολείων και τον 

εμπλουτισμό της, έτσι ώστε αυτή να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτό δεν 

θα πρέπει μόνο να αφορά μόνο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για παράδειγμα τους 

διαδραστικούς πίνακες, αλλά ακόμα και λογισμικά, όπως επίσης και την γενικότερη 

υποδομή του σχολείου. Την κτιριακή δηλαδή υποδομή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 

σχολεία ή διδάσκουν και στις μεγάλες πόλεις στα παλιά σχολεία, τα οποία δεν έχουν 

αυτήν υποδομή. Παρόλα αυτά όμως καλούνται οι συνάδελφοι να εφαρμόσουν 

καινοτόμα προγράμματα, όπου μέσα στην ίδια αίθουσα θα πρέπει να κάνουν τα πάντα. 

Άρα λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε ότι αφορά και την κτιριακή υποδομή 

και τον υπόλοιπο εξοπλισμό να βοηθήσει. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Νομίζω ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί αυτή η αρχική αρνητική στάση που όλοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουμε. θα έπρεπε να γίνει πρώτα μελετήσουν σε βάθος τις 

προτεινόμενες καινοτομίες. Αφού λοιπόν γίνει αυτή η μελέτη, στη συνέχεια όπως σας 

είπα και πριν, έχουμε την παιδαγωγική συνεδρίαση του σχολείου, να αναλυθούν τα 
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θετικά και τα αρνητικά της και επομένως σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους του σχολείου, να αναπτυχθούν οι δράσεις. Άρα, δηλαδή, η πρότασή μου 

είναι να γίνετε βαθιά μελέτη αυτής και πώς αυτή θα μπορούσε να προσαρμοστεί στην 

σχολική μονάδα, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Είναι λίγο διαφορετικά βέβαια τα ερωτήματα. Πάμε λοιπόν πρώτα στην τοπική 

κοινωνία. Νομίζω πως η τοπική κοινωνία παρά το ότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι 

είναι η αντίθετη τουναντίον είναι πάρα πολύ ανοιχτή, όταν δηλαδή συνειδητοποιεί ότι 

το σχολείο πραγματικά έχει μελετήσει την καινοτομία, είναι πάρα πολύ ανοιχτή στον 

να τη γνωρίσει και να δει τα αποτελέσματά της. Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική 

διοίκηση, νομίζω ότι εδώ λίγα και είναι θέμα προσωπικότητας του διευθυντή 

εκπαίδευσης. Είμαστε ευτυχείς, γιατί εμείς στον δικό μας ιδιαίτερα νομό, είχαμε 

ανθρώπους οι οποίοι ηγούνταν και ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί σε τέτοια ενδεχόμενα. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, αφήνοντας τη σχολική μονάδα να ενεργήσει κατά το δοκούν. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Ναι, θεωρώ πως μονάχα θετικά. Ίσως γιατί μπορεί να το σχολείο να αποκτήσει 

μία καινούργια υποδομή, κτιριακή, υλικοτεχνική και λοιπά. Ότι αφορά τους μαθητές, 

γιατί επιτέλους θα ξεφύγουν από εκείνη τη στείρα ρουτίνα, που θα ξέρουν ποιο είναι 

το επόμενο μάθημα, ποιες ασκήσεις υπάρχουν και λοιπά και επίσης ότι θα χρειαστεί να 

εμπλακούν σε μία διαδικασία, που ενδεχομένως να ανταποκρίνεται και στα δικά τους 

ενδιαφέροντα και να ανιχνεύσουν κάτι το καινούργιο το ίδιο. Επίσης και για τους 

εκπαιδευτικούς. Ίσως βέβαια και αυτούς να υπάρχει μία επιπρόσθετη δουλειά, καθώς 

θα συναντήσουν αγεωγράφητα τα νερά, αλλά θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση και για 

αυτούς. Σε ότι αφορά την τοπική κοινωνία, θεωρώ ότι μονάχα θετικά θα υπάρχουν και 

θα συνειδητοποιήσουν πως το σχολείο εκσυγχρονίζεται και δεν έχει μείνει ουραγός με 

των εξελίξεων. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Δυστυχώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό. Άρα, δηλαδή, 

εκτός από τον διευθυντή εκπαίδευσης, υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι και λοιπά και 

ίσως όλα αυτά να αποτελούν μία τροχοπέδη. Η ίδια μου εμπειρία μέχρι τώρα είναι ότι 

ένας από αυτούς τους παράγοντες δεν στάθηκε, ας πούμε, δεν στάθηκε ανασταλτικά 
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και επομένως θεωρώ ότι είναι το ελληνικό Σχολείο έχει τα περιθώρια να κινηθεί και 

ελεύθερα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι συνέπειες μπορεί να έχει και τι επιπτώσεις και αν 

κινηθούν άλλες διαδικασίες και λοιπά, αλλά εγώ και ως εκπαιδευτικός και από τη θέση 

του διευθυντή είδα πραγματικά να υπάρχουν αυτά τα περιθώρια και μάλιστα πολλές 

φορές και αγκαλιάζονται και πολλές φορές προσφέρεται, ας πούμε και η αρωγή των 

σχολικών συμβούλων για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Νομίζω ότι δεν είναι μονάχα θέμα διευθυντή, αλλά ολόκληρου το συλλόγου ή αν 

θέλεις ολόκληρης σχολικής μονάδας. Νίκο, είναι αναγκαίες οι καινοτομίες, γιατί όλοι 

συνειδητοποιούμε ότι η εξέλιξη του ελληνικού σχολείου είναι πάρα πολύ αργή, πάρα 

πολλές φορές η ζωή έχει ξεπεράσει. το σχολείο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν 

περιμένουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και λοιπά θα κινηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ίσως όλα θα ήταν καθυστερημένα. Επομένως είναι χρέος της σχολικής 

μονάδας στο να συμμετέχει, να αναλάβει καινοτομίες και λοιπά από τη μία για να είναι 

σύγχρονη ίσως των εξελίξεων και των απαιτήσεων και των αναγκών και από την άλλη 

για να καλύψει και τις ανάγκες τα ενδιαφέροντα των μαθητών, που αυτή η σχολική 

μονάδα έχει και ίσως και της ιδιαίτερης τοπικής κοινωνίας στην οποία το σχολείο 

υπάρχει. 

ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Χωρίς να έχω πολυσκεφτεί το θέμα, έχω την αίσθηση ότι η επιμόρφωση οποία 

υπήρχε, νομίζω ήταν μάλλον μηδαμινή. Τις περισσότερες φορές στο σπίτι, μια υπόθεση 

απολύτως προσωπική, δηλαδή, ήθελα να συμμετέχω σε κάτι, σε μία οργανωμένη 

προσπάθεια, αλλά η άποψη δική μου λοιπόν είναι πως όχι, μέχρι τώρα, δηλαδή, 

ενημέρωση, η υπεύθυνη ενημέρωση δεν είναι αποτελεσματική. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Είναι μία ευρύτερη πορεία αυτή εδώ. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει μία πρόταση 

για μία καινοτομία ή κατά τη διάρκεια παιδαγωγικής συνεδρίασης ή σε μία έκτακτη 

συνεδρίαση του συλλόγου, η καινοτομία εκφράζεται από τον διευθυντή σχολικής 

μονάδας ή ίσως κάποιος από τους συναδέλφους εκφράζει την πρόθεση να ενημερώσει 



 

169 
 

και το υπόλοιπο σώμα των συναδέλφων. Για κάτι τέτοιο, δηλαδή, θεωρώ ότι 

οποιοσδήποτε μπορεί να προτείνει στο σύλλογο διδασκόντων μία εφαρμογή. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Ναι υπάρχει συνέχεια ένας μικρός δισταγμός, με την έννοια ότι υπάρχει ένα 

επιπρόσθετο έργο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανακάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι 

αποτελεσματικό και λοιπά, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η ενημέρωση 

και αν υπάρχει και ένας καλός σχεδιασμός, νομίζω τελικά ότι όλοι εμπλέκονται και 

απολαμβάνουν αυτό το ταξίδι της καινοτόμου ιδέας. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Νομίζω ότι και η δική τους η άποψη θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Εκτός και αν 

αυτήν είναι υποχρεωτική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, όπου κατά κάποιο 

τρόπο θα προσπαθήσω λιγάκι να τους πω τι να κάνουν, να τους πω, ότι θα έπρεπε κατά 

το δυνατόν και αυτοί να ασχοληθούν. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη πειθώς είναι η 

εφαρμογή του προγράμματος από αυτούς θέλουν και όταν αυτοί στη συνέχεια γίνουν 

κοινωνοί των αποτελεσμάτων, θα δουν τον ενθουσιασμό των παιδιών, τα νέα δεδομένα 

που θα προκύψουν, τον εναγκαλισμός της από την τοπική κοινωνία, νομίζω είναι το 

καλύτερο πειστήριο και για αυτούς. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: Να υπάρχουν και τα δύο. Κάποια προφανώς είναι του υπουργείου, αλλά νομίζω 

τα περισσότερα είναι προαιρετικά, με την έννοια ότι κάποιος συνάδελφός σου πρότεινε 

αυτό, κάποιος άλλος κάτι άλλο και λοιπά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Όπως σας είπα υπάρχουν, ας πούμε, μάλλον περισσότερες ωφέλειες και οι 

ωφέλειες αυτές έχουν σχέση ίσως και με τη στήριξη του σχολείου σε εξοπλισμό και 

λοιπά. Συνήθως κάποια από τα προγράμματα αυτά, προσφέρουν ας πούμε και την 

στήριξη σε υποδομή, σε αγορές υπολογιστών, ψηφιακών, άλλων μέσων και εντύπων, 

την εμπλοκή επίσης των μαθητών, δηλαδή, τους δείχνουν να πούμε, μία διάθεση να 

συμμετέχουν σε κάτι το καινούργιο, σε κάτι το διαφορετικό και λοιπά. Τα καινούργια 

δεδομένα που θα προκύψουν επίσης από την έρευνα και το γεγονός ότι όλα αυτά θα 

παραδοθούν προς την τοπική κοινωνία, θεωρούνται σημαντικά. Και για τον ίδιο τον 
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εκπαιδευτικό, γιατί ίσως με όλα αυτά οδηγούν σε μία γνώση ενός αντικειμένου που 

μάλλον δεν είχαμε και πάρα πολύ ενημέρωση, γνώση επί του θέματος αυτού, ενώ 

προκύπτουν και για εκείνον και καινούργιες γνώσεις και καινούργιες δεξιότητες. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Είναι καμιά φορά ο ούτε ο άκρατος ενθουσιασμός, είναι ο αρνητισμός των οποίων 

εκδηλώνουμε. Άρα νομίζω ότι σε κάθε τι που ακούγεται καινοτόμα διάγνωση να μην 

είναι και τόσο καινοτόμο, αυτό που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι η 

βαθιά μελέτη αυτού του θέματος, η κουβέντα επίσης στον σύλλογο διδασκόντων, έτσι 

ώστε να ανιχνευτούν όλες οι πιθανές πτυχές που το θέμα αυτό μπορεί να περιέχει. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι νομίζω ότι αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ελκυστική, πολύ ελκυστική και 

προφανώς μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον, με την έννοια ότι αρέσει στους μαθητές. 

Τους κάνει να ξεφύγουν όπως είπα πριν από την παραδοσιακή μέθοδο, τους εισάγει σε 

καινούργιες στάσεις ζωής, σε καινούργιους τρόπους μάθησης και αλληλεπίδρασης, 

προκύπτουν νέα δεδομένα για περιοχές οι οποίες ήταν άγνωστες και τις είχαν 

ανιχνεύσει. Επίσης και τη δυνατότητα στους συναδέλφους να εμβαθύνουν τις γνώσεις, 

να εμπλακούν σε άλλες διαδικασίες και λοιπά. Είναι, προφανώς, από όλα θα υπάρχουν 

και κάποιες αρνητικές πτυχές, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να δοκιμάσει, 

να τολμά. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 

 

Δ12 

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός και πόσα χρόνια ως διευθυντής; 

ΑΠ: Ως εκπαιδευτικός εργάζομαι 34 χρόνια και ως διευθυντής εργάζομαι 10 χρόνια.  

ΕΡ: Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

ΑΠ: Εργάζομαι ένα χρόνο το σχολείο που είμαι σήμερα. 

ΕΡ: Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

ΑΠ: Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, σπουδές, άλλες σπουδές 

εξομοίωση, επιμόρφωση και στο Α επίπεδο πληροφορικής. 

ΕΡ: Τι είδους επιμορφώσεις έχετε κάνει; 
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ΑΠ: Δεν έχω κάνει εκτός από μερικά σεμινάρια που παρακολούθησα άλλες 

επιμορφώσεις δεν έχω κάνει. 

ΕΡ: Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο καινοτομία; Μπορείτε να δώσετε κάποια 

παραδείγματα; 

ΑΠ: Τον όρο καινοτομία τον αντιλαμβάνομαι σαν κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το 

καινούργιο, που ανοίγει νέους ορίζοντες. Παράδειγμα είναι η Ευέλικτη Ζώνη, η οποία 

εφαρμόζεται εδώ βέβαια και 15 χρόνια και ότι άλλο καινούργιο έρχεται στην 

εκπαίδευση. 

ΕΡ: Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τις καινοτόμες δράσεις; 

Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική; 

ΑΠ: Από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και από το διαδίκτυο, θεωρώ ότι 

είναι ικανοποιητική. 

ΕΡ: Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτομίας; 

ΑΠ: Ότι νομίζουμε ότι εξυπηρετεί την εκπαίδευση και τα αυτό που συμβαίνει σε κάθε 

σε μία σχολική μονάδα. 

ΕΡ: Πώς θα αξιολογούσατε τις καινοτομίες που σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και ποιοι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους; 

ΑΠ: Πρέπει να είναι υλοποιήσιμες και να συμμετέχουν ασφαλώς εκπαιδευτικοί, οι 

οποίοι ζουν την εκπαιδευτική διαδικασία από κοντά. 

ΕΡ: Σε ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προβεί ένας διευθυντής από τη 

στιγμή που θα εισαχθεί μία καινοτομία στο σχολείο; 

ΑΠ: Να ενημερωθεί πρώτα ο ίδιος και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην 

καινοτομία αυτή. 

ΕΡ: Κρίνετε επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών πριν από την εισαγωγή μιας 

συγκεκριμένης καινοτομίας; Αν όχι τι θα μπορούσε να γίνει; 

ΑΠ: Όχι, δεν κρίνω επαρκή την κατάρτιση των διευθυντών. Θα μπορούσαν να γίνουν 

σεμινάρια από τους ειδικούς συμβούλους ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Ενημέρωση, 

δηλαδή, των διευθυντών, να έχουν καλή ενημέρωση. 

ΕΡ: Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι σε θέματα καινοτομιών; 

Ποιανού αρμοδιότητα πρέπει να είναι η κατάρτισή τους; 

ΑΠ: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής η κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το υπουργείο 

Παιδείας προφανώς έχει την αρμοδιότητα. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών; Αν όχι ποιος είναι ο ανασταλτικότερος παράγοντας; 
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ΑΠ: Η μη καλή ενημέρωση δημιουργεί και φόβο στους εκπαιδευτικούς. Άρα δεν είναι 

το κλίμα, το πλέον κατάλληλο. Μάλλον ότι δεν είμαστε καλά είναι ενημερωμένοι είναι 

ανασταλτικός παράγοντας. 

ΕΡ: Πιστεύετε ότι, από υλικοτεχνικής απόψεως στα ελληνικά σχολεία είναι έτοιμα να 

δεχτούν καινοτόμα προγράμματα; Αν όχι, ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα προτείνατε; 

ΑΠ: Δεν νομίζω να είναι ότι πλήρως εξοπλισμένα με υλικοτεχνική υποδομή για τέτοια 

για τέτοιου είδους προγράμματα. Ασφαλώς δεν γίνονται και όλα τα προγράμματα. 

πρέπει να έχεις τα μέσα. Σίγουρα χρειάζονται διάφορες αλλαγές. 

ΕΡ: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών από τη στιγμή 

που προτείνεται η καινοτομία μέχρι και την ολοκλήρωση της; 

ΑΠ: Το πρώτο είναι η ενημέρωση. Να ενημερωθούν καλά, πλήρως, το τι πρόκειται να 

γίνει, ποιοι είναι οι στόχοι οι στόχοι της καινοτομίας αυτής και πώς θα υλοποιηθεί. Η 

ενημέρωση λοιπόν είναι το πρώτο. 

ΕΡ: Πώς θα κρίνατε το ρόλο της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην όλη διαδικασία; 

ΑΠ: Η τοπική κοινωνία είναι πιο απέξω να το πούμε έτσι λαϊκά, δηλαδή, έξω από τις 

διαδικασίες αυτές. Αλλά με την ενημέρωση μπορώ να γίνει και αυτή χρήσιμη στην 

υλοποίηση της διαδικασίας αυτής. Και η διεύθυνση να ενημερώνει, να κάνει σεμινάρια 

με τους σχολικούς συμβούλους. Το παν είναι για μένα η ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών, να μη φοβούνται, δηλαδή, κάτι το καινούργιο, το καινοτόμο. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι υπάρχουν οφέλη από την εφαρμογή καινοτομιών για το σχολείο, τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία; 

ΑΠ: Ασφαλώς και. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν οφέλη. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τα περιθώρια να κινηθεί 

ελεύθερα και να αναλάβει πρωτοβουλίες; 

ΑΠ: Πρωτοβουλίες, μέχρι ενός σημείου διευθυντής μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. 

Βέβαια ανασταλτικός παράγοντας μπορεί να είναι οι εγκύκλιοι του υπουργείου, αλλά 

και το διδακτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να αρνείται να αναλάβει τέτοιες 

πρωτοβουλίες. Άρα δεν είναι πλήρως ελεύθερος, όχι. 

ΕΡ: Γιατί ένας διευθυντής καλείται να εισάγει καινοτομίες στο σχολείο του; 

ΑΠ: Λόγω των εξελίξεων. Τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Άρα λοιπόν 

υπάρχουν θέματα τα οποία ούτε καν μπορούσαμε να το φανταστούμε, αλλά τώρα 

συμβαίνουν, Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. 
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ΕΡ: Παρακολουθήσετε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης για την εισαγωγή των 

καινοτομιών στη σχολική μονάδα; Αν ναι, ήταν αποτελεσματικά; 

ΑΠ: Όχι, δεν παρακολούθησα. 

ΕΡ: Με ποιον τρόπο γίνεται η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη 

συγκεκριμένη εγκύκλιο καινοτομίας; (Παροτρύνετε τους εκπαιδευτικούς σας να 

αναλάβουν την διεκπεραίωση των καινοτομιών ή περιμένετε να εκφράσουν οι ίδιοι 

κάποιο ενδιαφέρον; 

ΑΠ: Εν μέρει και παροτρύνω, αλλά και περιμένω ήδη αναλάβουν κάποιον κάποια 

συγκεκριμένη δράση. 

ΕΡ: Συναντάτε δυσκολίες στο να πείσετε τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε αυτή 

τη διαδικασία; 

ΑΠ: Ναι υπάρχει μία δυσκολία για να πείσεις τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν και 

να εμπλακούν σε μία τέτοια διαδικασία. 

ΕΡ: Πώς χειρίζεστε τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν ή διαμορφώνουν αρνητικό 

κλίμα; 

ΑΠ: Ενθαρρύνοντάς τους, ενημερώνοντας τους, όσο ξέρω και εγώ να ενημερώσω για 

τον τρόπο. Ενθαρρύνοντας πιο πολύ. 

ΕΡ: Τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο σας τα επέβαλλε 

υποχρεωτικά το Υπουργείο ή ορισμένα από αυτά είναι προαιρετικά; 

ΑΠ: πολλά από αυτά είναι προαιρετικά. 

ΕΡ: Εντοπίσατε τη σχολική σας μονάδα ωφέλειες από την εισαγωγή και εφαρμογή των 

καινοτόμων δράσεων; Αν ναι ποιες; 

ΑΠ: Οπωσδήποτε, όταν εφαρμόζεται μία καινοτόμα δράση, ανοίγουν οι ορίζοντές και 

των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. 

ΕΡ: Κάνοντας μία αποτίμηση ποια πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη σας ή οι παραλείψεις 

σας στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών και τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε 

να κάνετε; 

ΑΠ: Να παροτρύνω τους εκπαιδευτικούς να λάβουν πιο πολλές πρωτοβουλίες για 

καινοτόμες δράσεις και ενημέρωση. Μπορούμε και μόνοι μας να ενημερωνόμαστε από 

το διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο πολλές φορές δεν κάνουμε. 

ΕΡ: Θεωρείτε ότι αξίζει όλη αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να σας βοηθήσει στο 

μέλλον; 

ΑΠ: Ναι, νομίζω ότι θα βοηθήσει στο μέλλον και αξίζει αυτή η διαδικασία. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ πολύ! 
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Παράρτημα 3 Ατομικοί πίνακες 

 

Δ1 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 32 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 5 

Έτη εργασίας στο σχολείο: <1 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας στην Φλώρινα, εξομοίωση του 

πτυχίου στο Πανεπιστημιακό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχίο 

Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

πτυχίο ειδικού εφαρμογών πληροφορικής 

του ΙΕΚ Καστοριάς και μεταπτυχιακό τίτλο 

στη διοίκηση επιχειρήσεων από την 

Ελληνική εταιρεία Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Επιμορφώσεις: Στις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στο 

περιβάλλον, στη διδακτική και στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 
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ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΑΠΣΥΛΔΙ = Αποφάσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 
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22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 28 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 8 

Έτη εργασίας στο σχολείο: <1 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Εξομοίωση στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Φλώρινας, Πτυχίο 

Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Επιμορφώσεις: Στη διοίκηση 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 
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ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομίας 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΑΠΣΥΛΔΙ = Αποφάσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 
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ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ3 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα 

Ιδιότητα: Διευθύντρια 

Έτη προϋπηρεσίας: 23 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθύντρια: 9 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 6 

Σπουδές: Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και 

Γλώσσας, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

και Διδακτορικό στο Τμήμα Νηπιαγωγών 

Φλώρινας. 

Επιμορφώσεις: Στη Μεθοδολογία και 

Διδακτική της Εκπαίδευσης. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 
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ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

ΑΝΤΜΑΘΑ = Ανταπόκριση μαθητών 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομίας 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 
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ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

ΒΟΕΞΥΛΥ = Βοήθεια για τον εξοπλισμό 

της υλικοτεχνικής υποδομής 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 
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ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 
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ΑΠΣΥΛΔΙ = Αποφάσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 30 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 3 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 15 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας και Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Επιμορφώσεις: Διοίκηση, πολιτιστικά 

προγράμματα 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 
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ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 
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8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 
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14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 23 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: <1 

Έτη εργασίας στο σχολείο: <1 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας και απόφοιτος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας στην εξομοίωση, 

Lower στα αγγλικά και είναι αυτή τη στιγμή 

είναι μεταπτυχιακός φοιτητής, κάνει την 

διπλωματική του εργασία στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη 

Φλώρινα, στην ιστορία. 

Επιμορφώσεις: Μαθηματικά, Νέες 

Τεχνολογίες, Ειδική Αγωγή 
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Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

ΑΝΤΜΑΘΑ = Ανταπόκριση μαθητών 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 
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7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

ΒΟΕΞΥΛΥ = Βοήθεια για τον εξοπλισμό 

της υλικοτεχνικής υποδομής 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 
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Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΜΗΕΙΚΑΑ = Αποτελέσματα μη εισαγωγής 

καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 
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18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ6 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα 

Ιδιότητα: Διευθύντρια 

Έτη προϋπηρεσίας: 33 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθύντρια: 3 

Έτη εργασίας στο σχολείο: <1 
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Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Εξομοίωση, 

Proficiency στα αγγλικά και πιστοποίηση 

υπολογιστών στο πρώτο και δεύτερο 

επίπεδο. 

Επιμορφώσεις: Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 
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ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 
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Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 
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18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ7 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα 

Ιδιότητα: Διευθύντρια 

Έτη προϋπηρεσίας: 32 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθύντρια: 4 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 13 
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Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και Πτυχίο 

Εξομοίωσης Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. 

Επιμορφώσεις: Ειδική Αγωγή, 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες 

τεχνολογίες, Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 
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ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομίας 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

ΒΟΕΞΥΛΥ = Βοήθεια για τον εξοπλισμό 

της υλικοτεχνικής υποδομής 

ΒΕΑΛΣΧΕ = Βελτιωτικές αλλαγές, 

εξέταση ανά σχολείο 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 
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21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ8 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 20 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 7 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 7 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 

Μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική και 

Διδακτορικό επίσης την παιδαγωγική και τα 

δύο ήταν στη διδακτική της γλώσσας και 

των διδακτικών βιβλίων. 

Επιμορφώσεις: Νέες τεχνολογίες, Ειδική 

Αγωγή, Τοπική Ιστορία, ΕΚΔΑ, ΠΕΚ. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 
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ΠΚΧΝΤΔΜ = Παραδείγματα καινοτομιών 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομίας 

ΑΝΤΜΑΘΑ = Ανταπόκριση μαθητών 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ = Απόδοση καινοτομίας στο 

σχολείο 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 
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ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 
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ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ = Τρόπος ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για εγκύκλιο καινοτομίας 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 
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19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ9 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 28 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 16 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 7 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Εξομοίωση 

Επιμορφώσεις: Ειδική Αγωγή, Διαχείριση 

κινδύνων και κρίσεων, Πρώτες Βοήθειες, 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία. 
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Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 
ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ = Δάσκαλοι με ελλιπή 

κατάρτιση 
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8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 
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ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ = Αποτελεσματικότητα 

σεμιναρίων και προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 
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ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ10 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 29 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 3 

Έτη εργασίας στο σχολείο: <1 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Ηρακλείου, Εξομοίωση στην 

Παιδαγωγική Σχολής της Φλώρινας, 

Πτυχίο αγγλικών στο επίπεδο Advanced 

και στις νέες τεχνολογίες στο επίπεδο Β2. 

Επιμορφώσεις: Ειδική Αγωγή, Νέες 

Τεχνολογίες 
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Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παράδειγμα καινοτομίας 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 
ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 
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ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΡΟΔΙΕΦΚ = Ρόλος διευθυντή στην 

εφαρμογή καινοτομιών 
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Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 
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21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 
ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

 

Δ11 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 30 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 3 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 3 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Εξομοίωση, 

Πτυχίο από το τμήμα Παιδοψυχολογίας της 

Σχολή Ιωαννίνων. 

Επιμορφώσεις: Ειδική Αγωγή, 

Προγραμματισμό Η/Υ, Προγράμματα 

Περιβάλλοντος. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παράδειγμα καινοτομίας 

ΚΑΣΣΔΜΜ = Τι περιλαμβάνει η 

καινοτομία 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 
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2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

ΑΠΚΑΙΠ = Αποτελέσματα καινοτομιών 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

ΔΙΑΝΣΧΜ = Διερεύνηση αναγκών στις 

σχολικές μονάδες 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

ΕΦΜΕΑΠΜ = Εφαρμογή μέσα από 

μαθήματα 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

ΟΛΚΑΙΠΜ = Ολοκληρωμένα 

προγράμματα καινοτομιών 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ = Προβλήματα που 

εμποδίζουν την εφαρμογή καινοτομιών 
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9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 
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14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

ΜΗΕΙΚΑΑ = Αποτελέσματα μη εισαγωγής 

καινοτομιών 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ = Προτάσεις διευθυντών για 

σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 

ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ = Παρότρυνση ή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΕΝΤΕΚΠ = Ενέργειες των εκπαιδευτικών 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

 

Δ12 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ιδιότητα: Διευθυντής 

Έτη προϋπηρεσίας: 34 

Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής: 10 

Έτη εργασίας στο σχολείο: 1 

Σπουδές: Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Εξομοίωση, 

Πιστοποίηση Η/Υ Α επιπέδου. 

Επιμορφώσεις: - 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
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1. Αντίληψη του όρου καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΠΚΧΝΤΔΜ = Παράδειγμα καινοτομίας 

ΟΚΑΚΚΠΕ = Αντίληψη του όρου 

καινοτομία 

2. Πηγή ενημέρωσης για τις 

καινοτομίες - αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ = Πηγή ενημέρωσης 

καινοτόμων δράσεων 

ΠΙΔΕΙΚΑ = Ικανοποιητική ενημέρωση 

3. Κριτήρια επιλογής μιας 

καινοτομίας 
ΑΠΚΑΙΝ = Κριτήρια επιλογής 

4. Αξιολόγηση καινοτομιών του 

Υπουργείου – Συμμετοχή στο 

σχεδιασμό τους 

ΑΞΚΠΣΑΥ = Αξιολόγηση καινοτομιών 

Υπουργείου 

ΣΥΜΣΤΣΧ = Συμμετοχή στο σχεδιασμό 

καινοτομιών 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

5. Ενέργειες διευθυντή για την 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

6. Κατάρτιση διευθυντών σε 

καινοτομίες και προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

7. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε 

καινοτομίες και αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ = Επάρκεια κατάρτισης 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ = Προτάσεις για κατάρτιση 

8. Κλίμα για την υλοποίηση 

καινοτομιών και 

ανασταλτικότερος παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ = Κατάλληλο κλίμα για την 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΑΠΥΚΑΙΣ = Ανασταλτικός παράγοντας 

υλοποίησης καινοτομιών στο σχολείο 

9. Υλικοτεχνική υποδομή και 

βελτιωτικές αλλαγές 

ΥΛΤΕΥΠΣ = Υλικοτεχνική υποδομή 

σχολείων 

ΒΕΑΛΠΡΔ = Βελτιωτικές αλλαγές στα 

σχολεία, προτάσεις 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. Ρόλος των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια της καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ = Ρόλος εκπαιδευτικών στην 

υλοποίηση καινοτομιών 

ΠΡΕΚΚΑΙ = Πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

για καινοτομίες 

11. Ρόλος τοπικής κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής διοίκησης στην 

εισαγωγή καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ = Ρόλος τοπικής κοινωνίας 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ = Ρόλος εκπαιδευτικής 

διοίκησης 

12. Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών για (σχολείο, 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

13. Λήψη πρωτοβουλιών από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ = Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το διευθυντή 

ΠΡΕΑΝΠΡ = Προϋποθέσεις επιτυχίας 

ανάληψης πρωτοβουλιών 

14. Αναγκαιότητα εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ = Λόγοι εισαγωγής 

καινοτομιών στο σχολείο 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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15. Παρακολούθηση σεμιναρίων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ = Σεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωσης διευθυντών 

16. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για 

εγκυκλίους καινοτομιών 
ΕΝΣΤΣΥΝ = Ενέργειες στη συνέχεια 

17. Δυσκολίες εμπλοκής 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ = Δυσκολίες να πειστούν οι 

εκπαιδευτικοί 

18. Αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ = Διαχείριση εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

19. Υποχρεωτικά, προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ = Υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

καινοτόμα προγράμματα 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

20. Ωφέλειες από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ = Οφέλη από την εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ = Αποτελέσματα εφαρμογής 

καινοτομιών 

21. Λάθη και παραλείψεις 

διευθυντών στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ = Λάθη, παραλείψεις στη 

διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ = Ενέργειες διευθυντή για τις 

καινοτομίες 

22. Αξία διαδικασίας και 

μελλοντικές προοπτικές 
ΑΞΔΙΑΜ = Αξία διαδικασίας 
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Παράρτημα 4 Προφίλ συμμετεχόντων 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΦΙΛ 

Διευθυντής 1 

Εργάζεται 32 χρόνια και σε θέση 

διευθυντή τα τελευταία 5 χρόνια. 

Υπηρετεί στο παρόν σχολείο λιγότερο 

από ένα χρόνο. Οι βασικές του σπουδές 

είναι πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

στην Φλώρινα, εξομοίωση του πτυχίου 

στο Πανεπιστημιακό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, πτυχίο Διδασκαλείου 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ειδικού 

εφαρμογών πληροφορικής του ΙΕΚ 

Καστοριάς και μεταπτυχιακό τίτλο στη 

διοίκηση επιχειρήσεων από την 

Ελληνική εταιρεία Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

Διευθυντής 2 

Εργάζεται 28 χρόνια και σε θέση 

διευθυντή 8 χρόνια. Υπηρετεί στο παρόν 

σχολείο τρεις περίπου μήνες. Τελείωσε 

την Παιδαγωγική Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης, έκανε εξομοίωση στο 

παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής 

εκπαίδευσης της Φλώρινας, παράλληλα 

τελείωσε τη Φιλοσοφική Σχολή στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και έχει κάνει και 

μεταπτυχιακές σπουδές στο παιδαγωγικό 

τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης 

Φλώρινας. 

Διευθύντρια 3 

Εργάζεται 23 χρόνια εκ των οποίων τα 

τελευταία 9 χρόνια διατελεί σε θέση 

διευθύντριας. Υπηρετεί στο παρόν 
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σχολείο τα τελευταία 6 χρόνια. Οι 

βασικές της σπουδές είναι Αγγλική 

Φιλολογία και Γλώσσα ενώ έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδακτορικό 

στο Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας. 

Επιπλέον έχει παρακολουθήσει 

επιμορφώσεις στη Μεθοδολογία και 

Διδακτική της Εκπαίδευσης. 

Διευθυντής 4 

Εργάζεται 30 χρόνια ως εκπαιδευτικός 

και τρία χρόνια ως διευθυντής. Στο 

σχολείο που υπηρετεί σήμερα, εργάζεται 

15 χρόνια. Έχει τελειώσει διετή 

Ακαδημία και έχει κάνει δύο χρόνια 

μεταπτυχιακές σπουδές. 

Διευθυντής 5 

Εργάζεται 23 χρόνια και ως διευθυντής 

τους τελευταίους δύο μήνες. Στο σχολείο 

που είναι σήμερα εργάζεται τους 

τελευταίους δύο μήνες. Είναι απόφοιτος 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας και απόφοιτος 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας στην 

εξομοίωση. Έχει Lower στα αγγλικά και 

είναι αυτή τη στιγμή είναι μεταπτυχιακός 

φοιτητής, κάνει την διπλωματική του 

εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα, 

στην ιστορία. 

Διευθύντρια 6 

Εργάζεται 33 έτη ως εκπαιδευτικός και 

τρία έτη ως διευθύντρια. Στο σχολείο 

που είναι σήμερα εργάζεται 2 μήνες. 

Έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία Θεσσαλονίκης, έχει κάνει 
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εξομοίωση, έχει Proficiency στα αγγλικά 

και πιστοποίηση υπολογιστών στο πρώτο 

και δεύτερο επίπεδο. 

Διευθύντρια 7 

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός 30 χρόνια 

και ως διευθύντρια 4 χρόνια. Στο σχολείο 

που είναι σήμερα εργάζεται 13 χρόνια. 

Έχει πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης και πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας δια της εξομοίωσης. 

Διευθυντής 8 

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός λίγο 

περισσότερο από 20 χρόνια, ενώ ως 

διευθυντής 7 χρόνια. Στο σχολείο που 

είναι σήμερα έχει εργαστεί 7 χρόνια μόνο 

ως διευθυντής. Έχει τελειώσει το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, έχει κάνει 

μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική και 

διδακτορικό επίσης στην παιδαγωγική 

και πιο συγκεκριμένα και τα δύο στη 

διδακτική της γλώσσας και των 

διδακτικών βιβλίων. 

Διευθυντής 9 

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός 28 χρόνια 

και ως διευθυντής 15 χρόνια. Στο 

σχολείο που είναι σήμερα εργάζεται έξι 

χρόνια στη θέση του διευθυντή. 

Υπηρέτησε στο ίδιο σχολείο πριν από 15 

χρόνια για εφτά συνεχόμενα χρόνια ως 

εκπαιδευτικός. Έχει τελειώσει την 

Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 

έχει κάνει εξομοίωση και αυτό το 

διάστημα ολοκληρώνει την πτυχιακή του 

εργασία για ένα δεύτερο πτυχίο από το 
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Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς. 

Διευθυντής 10 

Έχει 29 χρόνια υπηρεσίας από τα οποία 

τα 3 ως διευθυντής. Στο σχολείο που 

είναι σήμερα εργάζεται τους δύο 

τελευταίους μήνες. Έχει τελειώσει την 

Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, έχει 

κάνει εξομοίωση στην Παιδαγωγική 

Σχολή Φλώρινας, έχει πτυχίο στα 

αγγλικά στο επίπεδο Advanced και στις 

νέες τεχνολογίες πιστοποίηση στο 

επίπεδο Β2. 

Διευθυντής 11 

Έχει συνολικά 30 υπηρεσίας, από τα 

οποία τα 3 τελευταία χρόνια ως 

διευθυντής. Στο σχολείο που είναι 

σήμερα εργάζεται για τρίτη χρονιά. Το 

βασικό του πτυχίο είναι το Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια έκανε 

εξομοίωση για άλλα δύο χρόνια. Έχει 

επίσης σπουδάσει στο Τμήμα 

Παιδοψυχολογίας τη Σχολή Ιωαννίνων 

και τώρα βρίσκεται στην ολοκλήρωση 

των μεταπτυχιακών του σπουδών. 

Διευθυντής 12 

Έχει συνολικά 34 υπηρεσίας, από τα 

οποία τα 10 τελευταία χρόνια ως 

διευθυντής. Στο σχολείο που είναι 

σήμερα εργάζεται για πρώτη χρονιά. Το 

βασικό του πτυχίο είναι το Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια έκανε 

εξομοίωση για άλλα δύο χρόνια. 
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Διαθέτει πιστοποίηση Α επιπέδου στις 

νέες τεχνολογίες. 
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Παράρτημα 5 Συγκριτικός πίνακας 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

1. Προφίλ 

Διευθυντής 

1 

32/5 έτη υπηρ. 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Διευθυντής 

2 

28/8 έτη υπηρ. 

Μεταπτυχιακό 

Διευθυντής 

3 

23/9 έτη υπηρ. 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Διευθυντής 

4 

30/3 έτη υπηρ. 

Μεταπτυχιακό 

Διευθυντής 

5 

23 έτη υπηρ. 

Λιγότερο από 

1 έτος 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

6 

34/3 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

7 

32/4 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

8 

20/7 έτη υπηρ. 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Διευθυντής 

9 

28/16 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

10 

29/3 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

11 

30/3 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Διευθυντής 

12 

34/10 έτη 

υπηρ. 

Πτυχίο Π.Α. 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

1. Αντίληψη 

του όρου 

καινοτομία - 

παραδείγματα 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΚΑΣΣΔΜΜ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

ΟΚΑΚΚΠΕ 

ΠΚΧΝΤΔΜ 

2. Πηγή 

ενημέρωσης για 

τις καινοτομίες 

- αξιολόγηση 

ΚΠΕΚΔΥΔ ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

ΚΠΕΚΔΥΔ 

ΠΙΔΕΙΚΑ 

3. Κριτήρια 

επιλογής μιας 

καινοτομίας 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΝΤΜΑΘΑ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΝΤΜΑΘΑ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΝΤΜΑΘΑ 

ΑΠΚΑΙΝ ΑΠΚΑΙΝ ΑΠΚΑΙΝ 

ΑΠΚΑΙΠ 

ΑΠΚΑΙΝ 

4. Αξιολόγηση 

καινοτομιών 

του Υπουργείου 

– Συμμετοχή 

ΣΥΜΣΤΣΧ ΣΥΜΣΤΣΧ ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΔΙΑΝΣΧΜ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΠΡΠΔΗΕΚ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΠΡΠΔΗΕΚ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΠΡΠΔΗΕΚ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΠΡΠΔΗΕΚ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 

ΔΙΑΝΣΧΜ 

ΑΞΚΠΣΑΥ 

ΣΥΜΣΤΣΧ 
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στο σχεδιασμό 

τους 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

5. Ενέργειες 

διευθυντή για 

την εισαγωγή 

καινοτομιών 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΑΠΚΑΙΣΣΧ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΕΦΜΕΑΠΜ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

6. Κατάρτιση 

διευθυντών σε 

καινοτομίες και 

προτάσεις 

βελτίωσης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

7. Κατάρτιση 

εκπαιδευτικών 

σε καινοτομίες 

και 

αρμοδιότητα 

κατάρτισης 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΔΙΕΛΚΑΤΚ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

ΟΛΚΑΙΠΜ 

ΕΠΚΑΤΔΙΚ 

ΠΡΑΞΙΚΑΙ 

8. Κλίμα για 

την υλοποίηση 

καινοτομιών 

και 

ανασταλτικότερος 

παράγοντας 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΚΚΛΥΚΑΙ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

9. Υλικοτεχνική 

υποδομή και 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΥΛΤΕΥΠΣ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 
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βελτιωτικές 

αλλαγές 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΒΟΕΞΥΛΥ 

ΒΟΕΞΥΛΥ ΠΡΟΣΧΠΣΔ 

ΒΟΕΞΥΛΥ 

ΒΕΑΛΣΧΕ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΠΣΔ ΠΡΟΣΧΠΣΔ ΠΡΕΚΚΑΙ 

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10. Ρόλος των 

εκπαιδευτικών 

κατά τη 

διάρκεια της 

καινοτομίας 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΡΟΕΚΠΥΚ ΡΟΕΚΠΥΚ ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

ΒΕΑΛΠΡΔ 

ΡΟΕΚΠΥΚ 

ΠΡΕΚΚΑΙ 

11. Ρόλος 

τοπικής 

κοινωνίας και 

εκπαιδευτικής 

διοίκησης στην 

εισαγωγή 

καινοτομιών 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

ΤΟΠΚΟΙΝΡ 

ΕΚΠΔΙΟΙΡ 

12. Οφέλη από 

την εφαρμογή 

καινοτομιών 

για (σχολείο, 

μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, 

τοπική 

κοινωνία 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
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13. Λήψη 

πρωτοβουλιών 

από το 

διευθυντή 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

ΑΝΠΡΔΙΣ 

ΠΡΕΑΝΠΡ 

14. 

Αναγκαιότητα 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΜΗΕΙΚΑΑ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΡΟΔΙΕΦΚ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

ΜΗΕΙΚΑΑ 

ΛΕΙΚΑΙΣΧ 

Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

15. 

Παρακολούθηση 

σεμιναρίων 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης- 

αποτελεσματικότητα 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

ΑΠΣΕΠΡΕΠ 

ΠΡΔΙΣΕΠΕ 

ΣΕΠΡΕΠΔ 

16. Ενημέρωση 

εκπαιδευτικών 

για εγκυκλίους 

καινοτομιών 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΕΕΚΑΙ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΕΝΣΤΣΥΝ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

ΠΑΗΕΝΕΚΠ 

17. Δυσκολίες 

εμπλοκής 

εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΔΥΝΑΠΕΚ ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΑΠΥΚΑΙΣ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΥΝΑΠΕΚ 
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18. 

Αντιμετώπιση 

των 

εκπαιδευτικών 

που αντιδρούν 

ΔΙΑΑΡΝΕ ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΔΙΑΑΡΝΕ 

19. 

Υποχρεωτικά, 

προαιρετικά 

καινοτόμα 

προγράμματα 

ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΑΠΣΥΛΔΙ 

ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΑΠΣΥΛΔΙ 

ΚΠΥΠΠΡΟ ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΚΠΥΠΠΡΟ ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΚΠΥΠΠΡΟ ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΚΠΥΠΠΡΟ ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΕΝΤΕΚΠ 

ΚΠΥΠΠΡΟ 

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

20. Ωφέλειες 

από την 

εφαρμογή 

καινοτομιών 

ΟΚΣΜΕΤΚ ΟΚΣΜΕΤΚ ΟΚΣΜΕΤΚ ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΠΚΣΜΕΤΚ 

21. Λάθη και 

παραλείψεις 

διευθυντών στη 

διαδικασία 

εισαγωγής 

καινοτομιών 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

ΛΑΘΠΑΡ 

ΕΝΔΙΕΚΑ 

22. Αξία 

διαδικασίας και 

μελλοντικές 

προοπτικές 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ ΑΞΔΙΑΜ 

ΟΚΣΜΕΤΚ 

ΑΞΔΙΑΜ 
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