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Δπραξηζηήξην εκείσκα  

       Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θν Σδηκνγηάλλε 

Αζαλάζην, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ παξάιιεια, φινπο 

απηνχο πνπ  δηέζεζαλ ην πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

ζπλεληεχμεηο θαη κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
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Πεξίιεςε  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζην ξφιν ηνπ 

εγέηε ζηελ έληαμε θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, αλαδεηήζεθαλ νη 

πξσηνβνπιίεο πνπ ν ίδηνο παίξλεη αιιά θαη ηα εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ έληαμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. Σέινο, 

εμεηάζηεθε ν βαζκφο θαη νη ηξφπνη ζπκβνιήο ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη σο εξγαιείν ηεο, ε 

ζπλέληεπμε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, πέληε κε 

δηεπζπληέο Γπκλαζίσλ θαη πέληε κε δηεπζπληέο Λπθείσλ, απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, δχν απφ θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, ην Γεθέκβξην ηνπ 2020.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ έληαμε 

κηαο θαηλνηνκίαο, επηβεβαίσζε ην πφζν θαζνξηζηηθφο είλαη. ηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, φπσο ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο, ε ελίζρπζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

θαη ππνζηήξημεο, ε ζπιινγηθή ζθέςε θαη δξάζε, ε πξνψζεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, πξνσζνχλ ζεκαληηθά ηελ έληαμε θαη ηελ πινπνίεζε 

ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο ζηε κνλάδα. Δπηπιένλ, πξνέθπςε φηη ελέξγεηεο θαη 

πξαθηηθέο ησλ δηεπζπληψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ελζάξξπλζε, ην 

φξακα θαη ην πάζνο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο πξφβιεςεο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ 

θαη ηεο έκπλεπζεο, βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.   

Κχξηνη παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ σο εκπφδηα ζηελ έληαμε θαη εθαξκνγή 

κηαο θαηλνηνκίαο ήηαλ ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε  ρξφλνπ, ν θφβνο ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ν θφβνο ηεο απνηπρίαο, ε αλαζθάιεηα ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

θαη ε δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Παξάιιεια, πξνέθπςε φηη 

κέζα απφ ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, θαιιηεξγνχληαη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, εληζρχεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ, πξνέθπςε βειηίσζε ζε 
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κεγάιν βαζκφ ηεο θήκεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη βειηίσζε ηεο ελίζρπζεο ηεο εηθφλαο 

ηνπ.    

Λέξεις κλειδιά: θαηλνηνκία, εθπαίδεπζε, εγεζία, αληηιήςεηο, εκπφδηα,  

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to explore the perceptions of principals about 

educational innovations implemented in secondary schools. The research focused on 

the role of the leader in integrating and promoting innovation. In addition, the 

initiatives they take are sought, as well as the obstacles and difficulties that arise 

during its integration, planning and implementation. Finally, the degree and ways of 

contribution of innovation to the improvement of the organization were examined. 

The method of qualitative research was chosen and as its tool, the interview. Ten 

semi-structured interviews were conducted, five with principals of High schools, from 

the Peloponnese Region, two from each regional unit, in December 2020. 

The exploration of the managers‟ views on their role in integrating an innovation, 

confirmed how crucial it is. Strategies followed, such as the collaborative method, the 

empowerment of a climate of trust and support, the collective thinking and action, the 

promotion of common goals and the degree of participation in decision-making, 

characteristics of transformational and distributed leadership, significantly promote 

integration and implementation of an innovative program in the unit. Furthermore, it 

has been shown that actions and practices of principals that promote confidence, 

encouragement, vision and passion, greatly influence teacher‟s perceptions and in 

combination with their ability to anticipate, seize opportunities and inspire, help 

significantly in enhancing their participation. 

 The main factors that emerged as obstacles to the integration and implementation of 

an innovation were bureaucracy, lack of time, fear of using new technologies, 

insecurity in foreign languages and the difficulty of creating a climate of trust. At the 

same time, it emerged that through the experiential participation of students and 

teachers in innovative programs, knowledge and experiences are cultivated, 

communication and cooperation skills are developed, relationships of trust are 
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evolved, creativity and the sense of identity are strengthened. Moreover, there was a 

significant improvement in the body‟s reputation and an improvement in its image 

enhancement. 

Keywords: innovation, education, leadership, perceptions, obstacles, efficiency.       
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Δηζαγσγηθά  

 Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, αλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο, κέζα απφ δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ζπρλέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, δεηήκαηα φπσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηψλ, 

ε αλάγθε εμεηδίθεπζεο ηεο γλψζεο θαη νη κεηαβνιέο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθψλ, επηδεηθλχνπλ ηελ θαηλνηνκία σο 

ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πξνψζεζεο ηε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε, κεηά ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζε φια ηα θξάηε –κέιε, γηα ηε δεθαεηία 2010-20,  

αλαπηχζζνληαο ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Ζ ζηξαηεγηθή απηή, μεθίλεζε ην 

2010 θαη ζηνρεχεη ζηελ έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

Δπξψπεο. Οη ζηφρνη ηεο, επεθηείλνληαη ζε πέληε ηνκείο, φπσο ηελ εξγαζία, ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ην πιαίζην απηφ, θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. 

ζρεδηάδεη ηηο δηθέο ηεο πνιηηηθέο ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, 

κε θπξηφηεξεο ηηο πνιηηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο,  επηδεηθλχνληαο ην ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη νηθνλνκία. 

https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/other/europe-2020 .   

Παξάιιεια, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ην πξφγξακκα «Horizon 2020», ζηνρεχεη 

ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε  ηεο Δπξψπεο, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Καηαιήγεη φηη θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζρεδίνπ ηεο Δ.Δ., απνηειεί ε έξεπλα, ε νπνία, απνηειψληαο κηα κνξθή επέλδπζεο ζην 

κέιινλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. ηηο ΖΠΑ, ην Γξαθείν 

Καηλνηνκίαο θαη Βειηίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνσζεί κε λέεο ζηξαηεγηθέο 

ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ απηέο  λα επεθηαζνχλ ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηεο θιίκαθαο, αθήλνληάο ηνπο θάπνηεο ζέζεηο πίζσ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο  παγθφζκηαο αγνξάο (Serdyukov, 2017).    

https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies/other/europe-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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χκθσλα κε ηνλ Titone, (2019), ην ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα πξνσζεί 

ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο έξεπλαο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Οθείιεη λα δηακνξθψλεη ην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, δεκηνπξγψληαο  πλεχκα θαη θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο θαη έρνληαο σο 

αθεηεξία, ην θνηλφ φξακα θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζχγρξνλν κνληέιν δηδαζθαιίαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, κε 

πξαθηηθέο νη νπνίεο θαζνδεγνχληαη θαη κεηαιιάζζνληαη,  απφ ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο  

Οη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο εληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ θαζεγεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

βειηηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη βνεζνχλ ζην λα παίξλνπλ νη ίδηνη 

ξίζθν, φπνπ ρξεηάδεηαη. Οη καζεηέο ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά κέζα απφ ηηο 

ζπλεξγαηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο θαη αλαπηχζζνπλ κηα ζθέςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

αηζηνδνμίαο θαη επαγγεικαηηθήο επεκεξίαο, βαζηζκέλε ζηνπο αλνηρηνχο νξίδνληεο ηνπ 

κπαινχ ηνπο αιιά θαη ζηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ.  

Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία απνηειεί κηα λέα  πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, πξνζδηνξίδεηαη σο θνξέαο αιιαγήο ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, δηακνξθψλεη λέεο ζρέζεηο θαη ξφινπο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη νδεγεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, ζηε 

βειηίσζε ηεο κνλάδαο.  Ζ επίδξαζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ησλ καζεηψλ, κεηαβάιιεηαη, αλάινγα κε ην βαζκφ έληαμήο ηνπο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο, 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ην βαζκφ εκπινθήο ησλ 

θαζεγεηψλ ζε απηή, κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ, κε ζηξαηεγηθέο πνπ νη δηεπζπληέο αθνινπζνχλ ζηελ πξνψζεζή ηεο, κε ην 

βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ηε γεληθφηεξε αιιαγή 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ (Hofman et al, 2013).   

 

1.2. θνπόο ηεο έξεπλαο  

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζε πνηνηηθή κεζνδνινγία 

ηεο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πινπνηνχληαη 

ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ έληαμε 

θαη ζηελ πξνψζεζή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Παξάιιεια, αλαδεηνχληαη νη 

πξσηνβνπιίεο ηνπο αιιά θαη ηα εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 
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έληαμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

1.3. εκαζία θαη πξσηνηππία ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε ζε πνηνηηθήο έξεπλαο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 10 δηεπζπληέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζεκαζία ηεο  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ  έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθέο κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη γηα ην ξφιν ηεο εγεζίαο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο, κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξαθηηθέο πξνψζεζήο ηνπο αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Αξθεηά 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα  

κέρξη πξφζθαηα, κε θχξην άμνλα έξεπλαο ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 

ή λνκψλ. εκαληηθέο είλαη νη κειέηεο ηεο ππξνπνχινπ (2008), γηα ηελ 

δηεηζδπηηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ 

επίπεδν,  ησλ Γνιηθίδνπ & Σδηκνγηάλλε (2014), ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Comenius 

φπνπ εξεπλήζεθε ε ζπκκεηνρή ηξηψλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη  ησλ Κσζηή & Σδηκνγηάλλε (2018), ζρεηηθά κε ηα βξαβεπκέλα 

πξνγξάκκαηα  eTwinning Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Αληίζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξαγκαηνπνηνχληαη σο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, 

αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην 

ξφιν ηεο εγεζίαο, ζε επίπεδν λνκψλ.  Απηφο ήηαλ ν βαζηθφηεξνο ιφγνο ηεο επηινγήο 

ηεο εξεπλήηξηαο ζην λα εμεηαζηνχλ ζρνιεία έμσ απφ ηα φξηα ησλ λνκψλ, ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο. Γεχηεξε αηηία απηήο ηεο επηινγήο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη -ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηεο σο δηεπζχληξηα ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα θαη ιφγσ ηνπ φηη εθαξκφδεη  ε ίδηα 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν πνπ έρεη ηελ επζχλε, ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνκηιήζεη κε πεξηζζφηεξε άλεζε θαη εηιηθξίλεηα κε δηεπζπληέο ηνπο νπνίνπο δε 

γλσξίδεη ζε  πξνζσπηθφ επίπεδν θαη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζρέζεηο ζπλαδειθηθφηεηαο 

θαη ίζσο θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο.    
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1.4. Δπξήκαηα ηεο έξεπλαο  

    Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο  πξνθχπηεη κέζα απφ ηα επξήκαηά ηεο ζηα νπνία 

δηαθαίλνληαη σο βαζηθφηαηνη παξάγνληεο έληαμεο θαη πξνψζεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν, ν ξφινο ηνπ εγέηε, νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπ, θαζψο 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. εκαληηθά επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο ζηε κνλάδα, 

απνηέιεζαλ ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, νη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ απηψλ, νη ζηξαηεγηθέο 

ππνζηήξημεο ησλ νκάδσλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο πνπ ν εγέηεο δηακνξθψλεη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο σο εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ, δελ θαηαγξάθεθε ζην 

βαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζε άιιεο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Δπηπιένλ, έλα 

αθφκα ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ έξεπλα, είλαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ε αδξάλεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Λπθείνπ ζηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ, ιφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ απφ ην αλαιπηηθφ  

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Αλαιχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη 

ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιήγνπκε 

ζην φηη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ έληαμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ -κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο- δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ηεο θαηλνηνκίαο, ζηνηρεία φπσο ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ελζάξξπλζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη 

ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη, ε δηάζεζε πξνψζεζεο ησλ λέσλ ηδεψλ, ε 

πίζηε ζην φξακα θαη ζηηο  θηινδνμίεο πνπ δηαηππψλνληαη κέζα απφ ζπιινγηθέο 

πξαθηηθέο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ θαη θηλήηξσλ. Δκπφδηα φπσο ε 

γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ, ν πεξηνξηζκφο ηεο επειημίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ν θφβνο ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, νη 

πξνζσπηθέο αδπλακίεο, ε πίεζε ηεο χιεο, νη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, 

δπζθνιεχνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ βεκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαζηέιινπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ζηε κνλάδα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή 

φπσο ε ππνκνλή, ε εκπηζηνζχλε ηελ νκάδα, ην ξίζθν, ε πίζηε ζηνπο ζηφρνπο, ην 

πάζνο, ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ, ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο θαη ε επηκνλή ζηελ 
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αιιαγή, πεξηνξίδνπλ ηα εκπφδηα ζηηο θαηλνηνκίεο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Απνηειέζκαηα, φπσο ε αιιαγή ζηε 

δηδαζθαιία θαη ε καζεζηαθή πξφνδνο ησλ καζεηψλ, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, νδεγνχλ ζηελ εμσζηξέθεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ, επεξεάδνληαο νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ην έξγν ηνπ.  

 

1.5. Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα.  

 ην πξψην θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, 

παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ θαη ε δνκή ηεο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε ζεσξεηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία άιισλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε έλλνηεο φπσο ε 

θαηλνηνκία, ν ξφινο ηνπ εγέηε, κνληέια εγεζίαο θαη ζρνιηθφ θιίκα. Δπηπιένλ, 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.   

 Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εξεπλψλ κε 

αληηθείκελα ηελ θαηλνηνκία, ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζή ηεο, ηα 

εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ην ξφιν ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. ην ηέινο, γίλεηαη κηα θξηηηθή 

απνηίκεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.   

 Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη  

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ έξεπλαο, φπσο ην εξγαιείν, ην 

δείγκα θαη ε δνκή ηεο έξεπλαο. 

 Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απηά 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

 Σν έθην θεθάιαην θαηαγξάθεη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη κε κηα αλαθνξά πξνηάζεσλ γηα έξεπλα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν 
 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

2.1. Ο ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο  

χκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (2008), γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν 

θαη ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, ζα πξέπεη πξψηα λα ηελ αληηιεθζνχκε «σο κηα 

απηφβνπιε ζηξαηεγηθή ελφο ή πνιιψλ παηρηψλ, γηα λα επλνήζνπλ ή λα πξνθαιέζνπλ 

νξηζκέλεο αιιαγέο». Ο φξνο θαηλνηνκία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ζέινπκε λα  πεξηγξάςνπκε κηα ηδέα, κηα δξαζηεξηφηεηα, ή κηα δηαδηθαζία, ή νπνία 

απνηειεί πξσηνπνξηαθφ δεδνκέλν ζηνλ ρψξν ή ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη. 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θάζε θνηλσλίαο, απαξαίηεην 

ζηνηρείν αλαθνξάο ζε θάζε ηνκέα ηεο, είλαη ε ζχκπξαμε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κε 

ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ.  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα ηελ επξσπατθή 

αληαγσληζηηθφηεηα αιιά θαη γηα ηε δηεζλή αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζηεξίδεη πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ νη 

νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ. Μέζα  

απφ ην θείκελν ηνπ „Μαληθέζηνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

Καηλνηνκίαο‟ ηνπ 2009, θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δ.Δ. θαη ζηε βειηίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Ζ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, ε εζηίαζε ζε λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο σο απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ε ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ε αλάδεημε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο γηα ηελ επεκεξία, απνηέιεζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία 

αλαθνξάο ηνπ Μαληθέζηνπ. Οη ηδέεο απηέο, δηακφξθσζαλ έλα θνηλφ φξακα ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «Δπξψπεο 2020», σο πξαθηηθή ζπληνληζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ πέληε 

άμνλεο  πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο φπσο απηέο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο  θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηψρεηαο, ηεο έξεπλαο  θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

ελέξγεηαο. Οη άμνλεο ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, απνηεινχλ 

ηε βάζε ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί κηα νιφθιεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη 

κεηαξξχζκηζε, έρνληαο σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ αλάθακςε ησλ αγνξψλ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο, ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. (Eurostat, 2015). 
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2.2. Η ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε  

 ε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (Scott, 2015, νπ. αλαθ. ζην Papadakis, 2015). θνπφο ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αιιά θαη ε 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηνπο λένπο λα γίλνπλ δξαζηήξηα 

θαη ππεχζπλα κέιε ηεο θνηλσλίαο (Papadakis,2015). πλεπψο, ε εθπαίδεπζε γηα λα 

κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή, νθείιεη λα αλαθαιχπηεη θαηλνηφκεο κεζφδνπο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε απηή, λα αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα κέιε ηεο θαη λα εληζρχεη ηε κεηαμχ ηνπο αληαγσληζηηθφηεηα 

(Koch et al, 2015).  

χκθσλα κε ηνλ Serdyukov (2017), ε εθπαίδεπζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο. Γηα λα κπνξέζεη κηα θνηλσλία λα εμειηρζεί 

θαη λα πξννδεχζεη, πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζηαζηκφηεηαο, νθείιεη λα αγθαιηάδεη ηελ 

θαηλνηνκία ε νπνία σο θνξέαο κεηάιιαμεο, ζπλδέεηαη κε ηε βηνινγηθή δηαδηθαζία 

βνεζψληαο ηα είδε λα εμειίζζνληαη  θαη λα αληαγσλίδνληαη ζηε κάρε ηνπο γηα 

επηβίσζε. Έηζη, νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, είηε απηή είλαη 

εθπαηδεπηηθή, είηε βηνκεραληθή ή επηρεηξεκαηηθή, απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηεο 

θαηλνηνκίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο, γηα λα κπνξεί λα παξακείλεη βηψζηκε. Δπηπιένλ, ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ 

απφθηεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ  πξνσζνχλ  

ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, σο δχν βαζηθά εξγαιεία ηεο νξγάλσζεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Harter et al, 2002, φπνπ αλαθ. ζην Koch et al, 2015).  

Ο Fullan (2000),  αλαθέξεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία σο ηελ έληαμε 

θαη ηε ρξήζε  ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ησλ παιαηφηεξσλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ηελ αιιαγή  ησλ αμηψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο αθνξνχλ αιιά θαη επεξεάδνπλ  ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δνκή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο θάζε 

βαζκίδαο, αθνχ αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεηαη, δηδάζθεηαη θαη θαηαλνείηαη έλα 

κάζεκα. Παξάιιεια, ν εκπινπηηζκφο ησλ κέζσλ θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε 

λέσλ εξγαιείσλ ζηε δηδαθηηθή, απνηεινχλ κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο πνπ ζπληειείηαη ζην ζρνιείν ηνπ ζήκεξα. Δπηπιένλ, νη 
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ζπλερείο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο, απαηηνχλ 

απφ ηνπο λένπο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο δσήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Σν ζρνιείν ηνπ ζήκεξα, θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο λένπο, ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη 

ηελ ελζάξξπλζή ηνπο ζηελ εμεξεχλεζε ησλ λέσλ  απηψλ δεδνκέλσλ θαη πξαθηηθψλ 

(Κσζηήο & Σδηκνγηάλλεο, 2018).     

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε έληαμε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε  ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ κέζα απφ ηε λέα απηή κνξθή ηνπ, πξνσζείηαη ε εμέιημε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη παξάιιεια, ε ζχλδεζή ηεο κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο (Γνιηθίδνπ & Σδηκνγηάλλεο, 2014).  Σν ζρνιείν αθνινπζεί έλα 

ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά ηε ίδηα ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

αληαγσληζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο, νθείιεη  λα εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζήο ηνπο, πξνζαξκνζκέλεο ζηε 

βαζηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ. Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ θαηλνηνκηψλ 

απηψλ θαζψο θαη ησλ γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο βειηίσζεο φρη κφλν ησλ καζεηψλ αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ (Koch et al, 2015).  

Ο Dean (1993), ππνζηεξίδεη φηη ε έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ν ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηεο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πινπνίεζήο ηεο, απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία καο 

βνεζνχλ λα αληηιεθζνχκε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηηο κεγάιεο θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Μέζα απφ ην ζρεδηαζκφ ελφο ζρνιείνπ 

ην νπνίν αλαδεηθλχεη δηαζηάζεηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο, νη θαηλνηνκίεο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ  

αιιά θαη ηελ βειηίσζε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ηνπ  απνηειέζκαηνο ησλ θαηλνηνκηψλ, απνηειεί ην 

εξγαιείν ζχλδεζήο ηνπο κε ηε γεληθφηεξε εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο θαη κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Titone (2019), απνδεηθλχεη φηη ε αληίιεςε ηεο 

εζσηεξηθήο βειηίσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 
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δηεπζπληή, απνηειεί ηελ πξσηαξρηθφ ζηνηρείν αιιά θαη ην βαζηθφ θίλεηξν ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη  ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, ζην ζρνιείν ηνπ ζήκεξα. Δθπαηδεπηηθνί 

θαη δηεπζπληέο, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο λννηξνπίαο γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, εμεξεπλνχλ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

ηάμε, εληζρχνπλ έηζη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. ηελ 

ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε απηή, απνηεινχλ ηφζν νη 

θνηλνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξαθηηθέο  δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ηνπο. 

πγρξφλσο, ζχκθσλα κε ηνπο Baumann et al.  (2015), ε έληαμε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επηηπρήο, αλ ελζσκαηψλνληαλ ζε απηή, 

αληίζηνηρα κνληέια απφ άιινπο ηνκείο, φπσο απηφλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ 

άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε θνξά πνπ ζπληειείηαη κηα 

κεγάιε αιιαγή ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, απηή ζηεξίδεηαη θαη 

εμειίζζεηαη, κέζα απφ ηε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ηνπ γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο.  

 

2.3. Σα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο 

Ο Fullan (2001), εζηηάδεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο αιιαγήο 

θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή  απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα, κε ην ζηνηρείν  

ηνπ αηνκηθνχ παξάγνληα λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημή ηεο. Σν πξψην 

ζηάδην είλαη ε εηζαγσγή, νη επηινγέο (adoption) θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα απφθαζε γηα λα μεθηλήζεη κηα αιιαγή. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ε εθαξκνγή 

(implementation) ε νπνία αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο αιιά θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Σν ηξίην ζηάδην είλαη ε ζπλέρηζε 

(continuation) ή ζεζκνζέηεζε (institutionalization), φπνπ ε αιιαγή  έρεη ήδε πεξάζεη 

απφ ην επίπεδν ηεο δνθηκαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ζην επίπεδν ηεο απνδνρήο θαη 

ηεο εηζαγσγήο ηεο ζην ζχζηεκα.  

Ο Παπαθσλζηαληίλνπ (2008), αλαθέξεη φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί ηε 

ζηξαηεγηθή κηαο επηβεβιεκέλεο αιιαγήο ε νπνία ζηνρεχεη  ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ. Ζ αιιαγή απηή, γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηή, εάλ 

εξεπλήζνπκε θαη θαηαλνήζνπκε ηελ εζσηεξηθή δνκή κηαο εθπαηδεπηηθήο 
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θαηλνηνκίαο, ζηνρεχνληαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηαδίσλ ηεο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο. Καηά ην πξψην ζηάδην, 

πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη  θαζνξίδνληαη νη ξφινη θαη νη επζχλεο φισλ 

φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ θαηλνηνκία,  εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη δηεπζπληή. ην 

δεχηεξν ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα γεθχξσζε πξνζέγγηζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

ην ηξίην ζηάδην, αλαπηχζζεηαη ε βαζηθή δνκή ηεο θαηλνηνκίαο θαη πινπνηνχληαη ηα 

επηκέξνπο βήκαηα πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί απφ θάζε νκάδα, θαζψο θαη ζπλνιηθά. 

ην ηέηαξην ζηάδην, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ ζηφρσλ ηεο θαηλνηνκίαο 

πνπ είραλ ηεζεί, αιιά θαη ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο. Σειεπηαίν ζηάδην, απνηειεί ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, αιιά θαη ε 

απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δηαρχζεθαλ.  Παξάιιεια, ν εγέηεο πνπ πξνσζεί 

ηελ θαηλνηνκία, νη δεμηφηεηέο ηνπ ζηε δηαρείξηζε, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

ππνζηήξημή ηεο απφ άιινπο θνξείο, απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο.  

χκθσλα κε ηνπο Everard et al. (2004, φπ. αλαθ. ζην Ράπηε, 2006), 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο, είλαη ε πνηφηεηα ηεο εγεζίαο, ε παξνπζίαζε ζαθψλ ζηφρσλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο, ε εμέηαζε θαη πινπνίεζε ησλ ηδεψλ ηεο, νη άλζξσπνη 

πνπ εκπιέθνληαη, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ, νη επηδξάζεηο απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ε επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Μέζα απφ ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο, δηακνξθψλνληαη έμη ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ έληαμε, ηελ εθαξκνγή ηεο θαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηηο λέεο ζπλζήθεο:  

α)Σν ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο, ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, 

νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο, νη δπζθνιίεο θαη νη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ 

απηή, 

β)Σν ζηάδην ηνπ νξακαηηζκνχ ηνπ κέιινληνο πνπ ζα  πξνθχςεη, κεηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο θαηλνηνκίαο ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηζρχεη, 

γ)Σν ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ παξφληνο ην νπνίν απνηειεί έλα είδνο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

νξγαληζκφ πξηλ ηε κεηαβνιή, 
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δ)Σν ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θελνχ κεηαμχ παξφληνο θαη κέιινληνο ην νπνίν  

δηακνξθψλεηαη απφ ηα λέα εξσηεκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ δχν 

θαηαζηάζεσλ, 

ε)Σν ζηάδην ηεο κεηάβαζεο ζηα λέα δεδνκέλα, φπνπ γίλεηαη πιένλ λέα δηαρείξηζε θαη 

νξγάλσζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ δνκψλ θαη ησλ ξφισλ θαη   

ζη)Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε λέα 

θαηάζηαζε. 

 

2.4. Ο ξόινο ηνπ εγέηε  

Όπσο αλαθέξεη ν Παπαθσλζηαληίλνπ  (2008), βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ε ζεηηθή απφ ην δηεπζπληή πξνζέγγηζε  

λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ. πλεπψο, ν δηεπζπληήο έρνληαο ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο 

εθείλεο φπνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο  θαηάιιεινπ γηα ηελ 

εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο. 

Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηα πξφζσπα εθείλα πνπ πξνσζνχλ -

ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία- ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (Hofman 

et al, 2011). Παξάιιεια, ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θάζε νξγαληζκνχ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο επηξξνέο φρη κφλν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ, αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ. Σνκείο αιιά θαη νκάδεο 

νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκπξάηηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο, φπσο νη 

θαζεγεηέο, νη καζεηέο, ν δηεπζπληήο θαη νη ππνδνκέο, απνηεινχλ ηα εζσηεξηθά 

ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ, επεξεάδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Σνκείο 

φπσο ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην θπζηθφ, ην λνκηθν-πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ, επεξεάδνπλ έκκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο γνλείο, ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη ην Τπνπξγείν, ηα νπνία, σο εηδηθφ ή 

ελδηάκεζν πεξηβάιινλ,  έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ. (αΐηεο, 2008).  

Σα ζηνηρεία απηά, θαζνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζρεκαηίδνπλ 

ην θιίκα ζην νπνίν ν εγέηεο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί,  κε ζηφρν, πέξα απφ ηελ επηηπρή 
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ηνπ εγεζία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, δελ είλαη 

δπλαηφ θαη επηηπρέο λα αθνινπζνχληαη νη ίδηεο κνξθέο εγεζίαο ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηνπ θαζελφο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, 

λα κεηαβάιιεηαη  ν ξφινο ηνπ εγέηε φηαλ ππάξμεη κεηαβνιή ζην πιαίζην, κεηαβνιή 

πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ αιιαγέο ζηηο  εζσηεξηθέο ή  εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ (Μπνπξαληάο, 2002).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην πιαίζην θαη ηε βάζε ζηελ νπνία ζα 

εμειηρζεί κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, είλαη νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη 

δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή. Γηα λα κπνξέζεη λα κεηαδψζεη ηελ ηδέα ηεο αιιαγήο ηφζν 

ζε θαζεγεηέο φζν θαη ζε καζεηέο θαη γνλείο, απαξαίηεην είλαη λα γλσξίδεη πξαθηηθέο 

θηλήηξσλ, αληακνηβψλ θαη επηβξάβεπζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα. 

χκθσλα κε ηνλ Park (2011), ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ κηα θαηλνηνκία απνηπραίλεη, 

είλαη ε κε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηάξθεηα κηαο αιιαγήο. 

Παξάιιεια, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε φζνπο εκπιέθνληαη, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, νη κέζνδνη πινπνίεζεο ησλ βεκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο, απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ζηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Όια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε  

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, ε ζπλέπεηα ζηηο 

απνθάζεηο, ε αηζηφδνμε ζθέςε, ε απνδνρή ησλ ιαζψλ, ην αίζζεκα ηεο  απηνγλσζίαο 

θαη ηεο απηνθξηηηθήο, ε ηθαλφηεηα λα αθνχκε αιιά θαη πξνβιέπνπκε. Βέβαηα, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο κηα αιιαγή, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ ίδην άλζξσπν, αιιά αλ είλαη εθηθηφ, ηα 

πεξηζζφηεξα, ή ηνπιάρηζηνλ φζα απφ απηά  ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζή ηεο (Ράπηεο, 

2006).  

χκθσλα κε ηνπο MacBeath θαη Myers, (1999, νπ. αλαθ. ζην Ηνξδαλίδεο, 2006, ζει. 

94), ηξεηο ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ηε ζεκεξηλή επνρή έλαο εγέηεο, 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αιιαγήο, είλαη ε πίζηε ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο, 

ε αλζξσπνθεληξηθή πξαθηηθή σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πνπ 

αθνινπζεί θαη ε δηαρείξηζε ησλ εληάζεσλ θαη δηιεκκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Παξάιιεια, ζηξαηεγηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηελ επειημία 

ελφο εγέηε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε δεμηφηεηεο φπσο απηέο ηεο  
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θαηαλφεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ έληαμε κηαο αιιαγήο 

θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ηεο δηαρείξηζε.    πλεπψο, απνδεηθλχεηαη φηη ε 

επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επθπΐα θαη ηε δηαχγεηα απηνχ πνπ 

νδεγεί ηνλ νξγαληζκφ, πξνβάιινληαο  πάληα κπξνζηά, ην ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ,  

ηελ ηζνξξνπία ηεο νκάδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε  θάζε είδνπο δπζθνιίαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). 

       

 2.5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ ζεσξνχληαη εκπφδηα ζην λα εηζάγεη θαη λα  

δηαρεηξηζηεί έλαο νξγαληζκφο κηα αιιαγή. Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ έληαμε κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο, είλαη ε έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή ηεο νινθιήξσζε. 

πλήζσο, νη εθπαηδεπηηθνί πηέδνληαη ζην λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα αξθεηά πηεζκέλν 

ρξνληθά πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θάζε κνξθήο αιιαγή ηελ αληηιακβάλνληαη σο απεηιή ζηελ εξγαζηαθή ηνπο 

νκαιφηεηα θαη φρη σο επθαηξία εμέιημεο θαη πξνφδνπ, ελψ παξάιιεια,  πξνηηκνχλ 

ηελ εθαξκνγή κηαο ήδε δνθηκαζκέλεο αιιαγήο, απφ ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνχξγηαο, 

ζηελ νπνία πηζαλφλ λα απνθαιπθζνχλ ηπρφλ επαγγεικαηηθέο ηνπο αδπλακίεο 

(Everard & Morris, 1999).   

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο, απνηειεί ε 

έιιεηςε ηεο θνπιηνχξαο ηεο απνηπρίαο θαη ν θφβνο ηνπ ξίζθνπ. Με ηελ εμέηαζε φρη 

κφλν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δξάζεσλ κηαο θαηλνηνκίαο, αιιά ηαπηφρξνλα κε ηε 

δηεξεχλεζε  ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηπρία ηεο, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνλάδαο. Ο δηεπζπληήο -αιιά θαη νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο- νθείιεη λα αγθαιηάδεη 

ηελ απνηπρία φπσο αγθαιηάδεη ηελ επηηπρία θαη παξάιιεια, λα πξνζθέξεη θίλεηξα 

ζηνπο ππφινηπνπο, θάλνληάο ηνπο έηζη, λα ππεξβνχλ ην αίζζεκα ηνπ θηλδχλνπ. 

Αθνινπζψληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή, ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί κηα κνξθή 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο κνλάδαο, ππεξπεδά 

εκπφδηα θαη δηεξεπλά  λέεο  κεζφδνπο θαη εξγαιεία βειηίσζεο, κέζα απφ κηα θαζαξά 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε (Wizel, 2019). Σα επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά 
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ηνπ Titrek (2015),  φπνπ αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο 

θαηλνηνκίεο αιιά θαη ζηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ ν νπνίν ζα θαιιηεξγεί ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηέο ηνπο  ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. 

Δπηπιένλ, ν Ηνξδαλίδεο (2006), αλαθέξεη σο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο, ην ζπληεξεηηζκφ κηαο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πφξσλ απφ αληίζηνηρνπο θνξείο, ην κεγάιν κέγεζνο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ αθαηάιιειε δηαρείξηζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο, φρη κφλν απφ ηε κεξηά ηνπ δηεπζπληή αιιά θαη απφ φισλ φζσλ 

εκπιέθνληαη.     

Παξάιιεια, ε εηζαγσγή κηαο αιιαγήο ζηε κνλάδα, δηαηαξάζζεη ηελ 

θαζηεξσκέλε ξνπηίλα ηεο θαη αθαηξεί ην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο κέζα ζην 

νπνίν εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ν θφβνο φηη ην 

εγρείξεκά ηνπο δε ζα πεηχρεη, εκπνδίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ πεηξακαηηζκφ 

θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα αιιαγή ηελ νπνία ηελ αληηιακβάλνληαη σο απεηιή 

ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Έλα άιιν εκπφδην  απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

θάζε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, γηα λα γίλεη επξέσο απνδεθηή, νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα θαζηεξσζεί ζε κεγαιχηεξεο έθηαζεο θαη θιίκαθαο 

νξγαληζκνχο. Έηζη, ην απνηέιεζκα πνπ ζα είρε παξαρζεί, ζα αθνξνχζε  κεγαιχηεξεο 

πιεζπζκηαθά νκάδεο νξγαληζκψλ, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν  αληηιεπηά θαη απνδεθηά θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα εληζρχνληαλ ε 

αίζζεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο αζθάιεηαο. Αθφκα, ν θφβνο ηνπ ξίζθνπ ζα κπνξνχζε 

λα απνθεπρζεί κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κε επλντθέο ζπλζήθεο ζπλχπαξμεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο ζηηο επηινγέο θαη 

ηηο απνθάζεηο ηνπο, κε θνηλφ ζηφρν, κέζα απφ ηελ αιιαγή, ηελ παξαγσγή 

απνηειέζκαηνο (Serdyukov, 2017). 

 

2.6.  Μνληέια εγεζίαο     

    Ζ έξεπλα ηνπ Παζηαξδή (2012), εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνληέισλ 

ηεο εγεζίαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Καηαιήγεη ζην φηη ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια εγεζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνψζεζε αιιαγψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο. Μνληέια φπσο ε εξσηθή, ε 



20 
 

ραξηζκαηηθή, ε εζηθή, ε νξακαηηθή, ε επαγγεικαηηθή, ε ζπλαιιαθηηθή, ε 

θαηαλεκεκέλε, ε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη ε πεξηζηαζηαθή εγεζία, ζπλδένληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή ν νπνίνο, ζρεδηάδνληαο δηεηζδπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αλαδηαηππψλεη ην 

ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνχ, κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηδξνχλ ζε απηφλ.  

ηε κειέηε ηνπο, νη Leithwood & Duke (1999,φπ. αλαθ. ζην Καηζαξφ, 2008) 

πξνρσξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ κνξθψλ ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε έμη ηχπνπο λα θπξηαξρνχλ. πγθεθξηκέλα, νη ηχπνη απηνί είλαη νη 

εμήο: ε εθπαηδεπηηθή εγεζία, ε δηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή, ε κεηαζρεκαηηζηηθή, ε 

εζηθή, ε ζπκκεηνρηθή θαη ε ελδερνκεληθή. Ο εγέηεο, ζπλδπάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, επηιέγεη   κνληέια, πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο 

θαηεπζχλεη ηε κνλάδα, βξηζθφκελνο παξάιιεια ζε κηα αιιειεπίδξαζε κε ηηο 

ππφινηπν εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

ηνλ επεξεάδνπλ θαη επεκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ (Καηζαξφο, 

2008).  

πγθεθξηκέλα, ν Bryman (1992, νπ. αλαθ. ζηνλ Καηζαξφ, 2008), ππνζηεξίδεη 

φηη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα κνληέια ηεο εγεζίαο αλ ηα θαηαηάμνπκε 

αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ, ηα ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη ηηο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο πνπ πξνβάιινπλ. Οη κειέηεο ζηα ηέιε 

ηνπ ‟80, έδεημαλ φηη ε λέα ηάζε ηεο εγεζίαο πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ζπλαληηνχληαη ηφζν ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή φζν ζηελ νξακαηηθή θαη ζηε ραξηζκαηηθή 

εγεζία, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην φξακα, ε επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο, ε ζχλδεζε ηνπ 

νξάκαηνο κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ κειψλ, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε 

θνπιηνχξαο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη επηδξνχλ απνηειεζκαηηθά ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ηα κνληέια ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο 

εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε ηνπ Bass (1985, νπ. αλαθ. ζηνλ Καηζαξφ, 2008), 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθφηεξα ηε δνκή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, απνδίδνληαο 

ζηνλ εγέηε  δεμηφηεηεο φπσο ράξηζκα ζπλαηζζεκαηηθήο ηφλσζεο, έκπλεπζε γηα ηε 

κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ,  

εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηαλνεηηθή παξαθίλεζε λέσλ 
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κνξθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηδεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλφ ζηφρν. Δπηπιένλ, 

εμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε ηελ ζπλαιιαθηηθή θαη 

θαηαιήγεη φηη απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Αληίζηνηρα, ε δνκή ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο, σο λένο ηχπνο εγεζίαο, εκθαλίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ εμαξηεκέλε αληακνηβή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ παξέκβαζε 

ηνπ εγέηε θαηά πεξίπησζε θαη ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο εγεζίαο (Bass, 1985, αλαθ. 

ζηνλ Καηζαξφ, 2008, ζει. 104).  

ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε κεηαηξνπή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε εγέηε, κέζα απφ ηε δέζκεπζή ηνπ γηα έλα αλψηεξν ζθνπφ, ηελ 

ππέξβαζε ησλ αξρηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ θαη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

επζχλεο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ κέζα απφ έλα λέν δνκηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζηε βειηίσζε  ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο. Ζ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, επηδξνχλ ζεηηθά φρη κφλν ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ νξγαληζκνχ (Gill et al., 2017). Παξάιιεια, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

πεξηιακβάλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζηξαηεγηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ελέξγεηεο 

φπσο ε δέζκεπζε ζην φξακα, ε  ππνζηήξημε ησλ ζηφρσλ, ε ζαθήο δηακνίξαζε ηεο 

επζχλεο ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ε νκαδηθή θαη δεκνθξαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ. Δζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα πηνζέηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηελ 

άκεζε αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο.  

ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία, ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε εκπινθή θαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθξίλνληαη ζην θιίκα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε απηήλ, είλαη ε 

εκπηζηνζχλε, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, ε απνδνρή ησλ 

αιιαγψλ θαη ην δεκνθξαηηθφ πλεχκα, επηηξέπνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ε θαηαλεκεκέλε εγεζία πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο 

πνπ δίλνπλ  έκθαζε ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ αιιά θαη ζηε 

ζεκαζία ηεο αιιαγήο ζηνλ νξγαληζκφ, κε θχξην ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο 

κνλάδαο θαη ηελ βειηησκέλε απφδνζε ηνπ ζρνιείνπ. Ο δηεπζπληήο νθείιεη φρη λα 

επηβάιιεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά λα δεκηνπξγεί 

ην θαηάιιειν θιίκα ππνζηήξημήο ηνπο, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαηηθά 
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θαη ζπιινγηθά, ε πξνψζεζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη θαηεχζπλζεο. Παξάιιεια, ε χπαξμε 

ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θαηλνηνκίαο ζε έλαλ δηεπζπληή, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κέζα 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηνηρείν ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ην νπνίν απνηειεί πξναπαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε κηαο αιιαγήο (Othman & 

Rahman, 2013).   

Καη νη δχν απηέο κνξθέο εγεζίαο, έρνπλ σο ζηφρν ηε  βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηε βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα, ηε 

κεηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ (Barker, 2006). Τπάξρνπλ φκσο θαη 

παξάγνληεο φπσο ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ θαηλνηνκηψλ, ε ζπζρέηηζε ησλ ξφισλ 

φζσλ ζρεηίδνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε ίδηα ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη 

ππνδνκέο ηεο κνλάδαο θαη ν βαζκφο βειηίσζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ νη νπνίνη 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ. εκαληηθφ θξηηήξην γηα λα ζεσξεζεί κηα κνλάδα απνηειεζκαηηθή 

είλαη ην λα δεκηνπξγείηαη κηα ηαχηηζε ησλ ζηφρσλ πνπ αξρηθά ζέηνληαη, κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ηειηθά παξάγνληαη. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ην εζηθφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ε επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα, θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο, ζρεηίδεηαη κε  

ηνλ ηξφπν  πνπ νξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο,  ην 

βαζκφ εκπινθήο ησλ θαζεγεηψλ, ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο 

θαζψο θαη κε ην βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. (Hofman et al., 

2013). 

χκθσλα κε ην Ράπηε (2006), νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ νθείιεη λα 

αθνινπζήζεη έλαο εγέηεο ψζηε λα πξνθαιέζεη κηα αιιαγή ζηνλ νξγαληζκφ, είλαη λα 

δείρλεη θαηαλφεζε, ζεβαζκφ, εκπηζηνζχλε ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, λα έρεη 

θεξδίζεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο λα έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο, λα εζηηάδεη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο φζν θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα έρεη ζηφρνπο θαη λα ηνπο πξνσζεί, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα θαη λα εληζρχεη θάζε κνξθήο πξσηνβνπιίεο. Απηά επηβεβαηψλνληαη απφ 
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ηνπο Othman & Rahman (2013), νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα έρεη έλαο δηεπζπληήο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο 

θαηλνηνκίαο, φπσο α) ε εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ίδην, β) ε 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γ) ε ηφικε ηνπ ζηελ εχξεζε ιχζεσλ 

θαη δ)  ε αλζξσπνθεληξηθή  πξνζέγγηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζεί, κέζα απφ 

ην ξφιν ηνπ εγέηε. 

Δπηπιένλ, έλαο δηεπζπληήο γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο, νθείιεη 

λα είλαη θαζνδεγεηήο, κέληνξαο θαη παξαθηλεηήο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νθείιεη λα 

δηαρσξίδεη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ην άγρνο, ην θφβν θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ 

άιισλ, θαζψο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζπγθξνχζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ, ρσξίο 

έηζη λα πεξηνξίδεηαη ζηα δηνηθεηηθά πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεθπεξαησηή θαη  ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο κνλάδαο. Παξάιιεια, πηνζεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ, φπσο ε πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή θαιιηέξγεηα, ε έιμε ζην 

πεξίπινθν, ε επηδίσμε ηεο επηηπρίαο, ε επηκνλή θαη ε απηνπεπνίζεζε, ην θίλεηξν γηα 

απηνλνκία θαη ε επηζπκία γηα ξίζθν, ν εγέηεο εηζάγεη θαη πξνσζεί λέεο, βειηησκέλεο 

θαη ζχγρξνλεο ηδέεο ζηνλ νξγαληζκφ, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ αλνηρηφ γηα 

αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο (Othman & Rahman, 2013).  πλεπψο, ν δηεπζπληήο ηεο 

κνλάδαο είλαη απηφο πνπ έρεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο αιιαγήο, έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή 

ηεο θαη δεκηνπξγεί κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ (Ράπηεο, 2006).   

 

2.7. Πνιηηηθέο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδεη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξνσζεί θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, ηελ αληαιιαγή ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, κέζα 

απφ ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. (Γνιηθίδνπ & Σδηκνγηάλλεο, 2014).    

Απφ ηα κέζα ηνπ ΄90, νη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ 

άμνλα ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηηο έλλνηεο 



24 
 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Οη 

έλλνηεο απηέο, ζπλδένληαη θαη επεξεάδνληαη αιιειέλδεηα, ελψ εληάζζνληαη ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ζχγθιηζε ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Έρνληαο σο εξγαιείν 

δεθαέμη δείθηεο πνηφηεηαο, ζρεδηαζκέλνπο απφ ηελ νκάδα ησλ επηζηεκφλσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, νη νπνίνη ζα θαηέγξαθαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλά ρψξα, 

θηλήζεθαλ νη νκάδεο εξγαζίαο ζε θάζε ρψξα, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πξνφδνπ ηεο εθπαίδεπζεο (ε ειιεληθή νκάδα ζηήξημεο νξίζηεθε 

απφ ην Σκήκα Αμηνιφγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ). Οη δείθηεο απηνί 

βαζίδνληαη ζηνπο εμήο ηέζζεξηο άμνλεο: Γλψζεηο ζε επηκέξνπο ηνκείο καζεκάησλ, 

επηηπρία θαη κεηάβαζε ησλ καζεηψλ, παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πφξνη θαη δνκέο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Μέζα απφ ηνπο δείθηεο ησλ αμφλσλ 

απηψλ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θεληξηθφ ηεο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξφζθαηεο φκσο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα πνζνηηθά θξηηήξηα, ζα πξέπεη 

λα ζπλδπάδνληαη θαη λα εξκελεχνληαη ζπλδπαζηηθά καδί κε ηα πνηνηηθά, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη αθξηβέζηεξε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχλδεζεο ηεο 

πνηφηεηαο κε ηελ αμηνιφγεζε (Καηζαξφο, 2008).   

Δπηπιένλ, ε ηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο γηα Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ηνπ 

2010 ηνπ ΟΟΑ, ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εμεηάδεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή επεκεξία 

ησλ πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ, εμεηάδεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξνψζεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ επλννχλ ηελ θαηλνηνκία. 

Παξάιιεια, εμεηάδεη ηηο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηηο  θνηλσλίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

πξνψζεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ κέζα απφ ηηο 

νπνίεο  αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηέο. Απνηειεί εξγαιείν 

βνήζεηαο ράξαμεο πνιηηηθψλ ηεο θάζε ρψξαο, έηζη ψζηε ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

ηεο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ απηή εθαξκφδεη, αιιά θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα, ζηηο λέεο  θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο.  

http://www.oecd.org/edu/ceri/innovation/ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ θαηλνηνκία, κέζα απφ ηνπο ζρεδηαζκνχο  

ησλ θπβεξλεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ, ζηεξίδεηαη ζε πέληε βαζηθά ζεκεία: α) 

http://www.oecd.org/edu/ceri/innovation/
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ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλζξψπσλ γηα θαηλνηνκία, β) ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνπο νξγαληζκνχο, γ) ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, δ) ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ θαη ε) ηε 

βειηίσζε ηεο κέηξεζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία. Παξάιιεια, ε ζρνιηθή 

εγεζία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ παγθνζκίσο. Έρεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, επεξεάδεη ηα θίλεηξα 

θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη δηακνξθψλεη ην ζρνιηθφ θιίκα θαη πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαζηζηψληαο ε ίδηα απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

(OECD, 2008). Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο εθζέζεηο, πξέπεη 

λα αλαπηχζζνπλ κεραληζκνχο πξνψζεζεο θηλήηξσλ, πξαθηηθέο ζπκκεηνρηθφηεηαο 

θαη επηβξάβεπζεο θαζψο θαη λα αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.  πλεπψο, γηα λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ν ξφινο ηνπ εγέηε είλαη θαζνξηζηηθφο, αθνχ κέζα απφ απηφλ, 

πξνσζείηαη ε  ππνζηήξημε, ε αμηνιφγεζε θαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο κνλάδαο, πξνσζείηαη ε αμηνιφγεζε θαη ε ινγνδνζία, 

γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο κνλάδεο 

(OECD, 2008).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηνλ φξν εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο   αλαθέξνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ηα δηαθξαηηθά-επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, πνπ εθαξκφδνληαη θη απηά ζηηο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δ.Δ θαη ην ΤΠΑΗΘ.  

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε  Γ2 4867/28-8-1992 (ΦΔΚ 629), εηζάγνληαη 

ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία «απνζθνπνχλ ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, ζηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα, ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπο». Σα πξνγξάκκαηα 

απηά, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηε ζεκαηνινγία ηνπο: α) 

Πνιηηηζηηθά, β) Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γ) Αγσγήο πγείαο θαη 

πινπνηνχληαη κεηά ην πέξαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ ζην δηδαθηηθφ ρξφλν ηνπ ζρνιηθνχ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Γπκλαζίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 
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Θεκαηηθήο εβδνκάδαο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 220482/Γ2/23-12-16 θαη 

απνζθνπνχζε ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

Καηά ηελ εβδνκάδα απηή, δηνξγαλψλνληαλ δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, βαζηζκέλεο 

ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο (δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο, πξφιεςε εζηζκνχ θαη 

εμαξηήζεσλ, έκθπιεο ηαπηφηεηεο) θαη επηκέξνπο ζεκαηηθέο. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα 

ε ζεκαηηθή εβδνκάδα δελ εληάζζεηαη πιένλ ζηηο δξάζεηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

ζπλεπψο, ζηακάηεζε λα πινπνηείηαη.  

Μφιηο πξφζθαηα, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ην θαινθαίξη ηνπ 2020, ςεθίδεη ην 

Νφκν 4692, ΦΔΚ111/Α/12-6-2020, «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Σν πξψην  θεθάιαην έρεη ηίηιν «αιιαγέο ζην ζρνιείν» θαη κε ην πξψην άξζξν, 

΄΄εηζάγεηαη πηινηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δξάζε κε ηίηιν 

«Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ», ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δνθηκαζηηθή πξνζζήθε λέσλ 

ζεκαηηθψλ θχθισλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην ππνρξεσηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπησλ 

δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο θαη δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηνπο 

καζεηέο΄΄. Αθνινπζεί απφζπαζκα απφ ην ζπγθεθξηκέλν Νφκν:  

«Απνθαζίδνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο κε ηίηιν «Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ» ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2020- 2021, 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπησλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο θαη δεμηνηήησλ 

ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο, σο εμήο:  

1.Φηινζνθία θαη Υινπνίεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο  

Τα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ απνηεινχλ θαηλνηφκν δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξάζε, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ πηινηηθή πξνζζήθε λέσλ ζεκαηηθψλ θχθισλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην 

ππνρξεσηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, αμηνπνηψληαο κεζφδνπο 

δηεξεπλεηηθήο - αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Σηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπησλ 

δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο θαη δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο 

καζήηξηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο κε δνκή 

Αλνηθηψλ, Εσληαλψλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ θαη Γηαδηθαζηψλ.  

2.Κχθινη δεμηνηήησλ  

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο θαιιηεξγνχληαη νη παξαθάησ θχθινη δεμηνηήησλ:  

Α)Κχθινο ησλ δεμηνηήησλ κάζεζεο: θξηηηθή ζθέςε, επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, δεκηνπξγηθφηεηα 

 Β)Κχθινο ησλ δεμηνηήησλ δσήο: απηνκέξηκλα, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνιηηεηφηεηα, 

ελζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία, πξνζαξκνζηηθφηεηα,  αλζεθηηθφηεηα,  ππεπζπλφηεηα,  

πξσηνβνπιία,  νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, πξνγξακκαηηζκφο, παξαγσγηθφηεηα  
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Γ)Κχθινο ησλ δεμηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο: δεμηφηεηεο κνληειηζκνχ θαη 

πξνζνκνίσζεο, πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο, ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, ηερλνινγηθφο 

γξακκαηηζκφο, γξακκαηηζκφο ζηα κέζα, επρέξεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ςεθηαθέο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αζθαιήο πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, πξνζηαζία απφ εμαξηεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζηηο ηερλνινγίεο, δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη δηακνηξαζκνχ ςεθηαθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ, ζπλδπαζηηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά 

κέζα , δεμηφηεηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Γ)Κχθινο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ λνπ: ζηξαηεγηθή ζθέςε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, κειέηε 

πεξηπηψζεσλ (case studies), θαηαζθεπέο, πιάγηα ζθέςε.  

Οη Θεκαηηθνί Κχθινη πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Παγθφζκηνπο Γείθηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

(πεξηβάιινλ, επ δελ, αζθάιεηα, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα)».  

          Ζ ξνκπνηηθή θαη ην STEAM πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, εληάζζνληαη ζηνλ 

ίδην Νφκν, ζηηο θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ 

δεμηνηήησλ σο επηκέξνπο ζεκαηηθέο, ηεο ζεκαηηθήο «Γεκηνπξγψ θαη θαηλνηνκψ». 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΗΘ, αλαθέξνληαη σο θαηλνηνκίεο θαη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, εληάζζνληαλ ζηνπο πίλαθεο ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ππνπξγείν 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα Erasmus+, Comenius θαη ην  

eTwinning παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ησλ δηαθξαηηθψλ-επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ. Σν Euroscola απνηειεί πξφγξακκα κε ηε κνξθή δηαγσληζκνχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην νπνίν εληάζζεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηε 

δηεχζπλζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠΑΗΘ.  

   

2.8. Σν πξόγξακκα ERASMUS+ 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζε άηνκα ή 

νξγαληζκνχο θάζε ειηθίαο ζε θάζε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Έρεη σο θεληξηθφ ηνπ ζέκα, ηελ ζηήξημε ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο Καηάξηηζεο 

ηεο Νενιαίαο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ ζηελ Δ.Δ..  Δληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή  «Δπξψπε 

2020» κε άμνλεο δξάζεσλ ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή 

ηζφηεηα. Παξάιιεια, πξνσζεί ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηε Νενιαία. Σα απνηειέζκαηά ηεο αιιά θαη 

νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηαγξάθνληαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο 

θαη αμηνινγήζεηο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ζηελ πιαηθφξκα ζρεδίσλ Erasmus+ . 
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πλνιηθά,  4 εθαηνκκχξηα άηνκα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 14,7 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή αιιά θαη άιινπο θνξείο ησλ ρσξψλ – εηαίξσλ. Σν πξφγξακκα 

ην ππνζηεξίδνπλ θαη άιια φξγαλα, αξκφδηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη πξαθηηθέο, 

φπσο ην δίθηπν Eurydice, ην e-Twinning, ην Epale, ην Γίθηπν Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα 

ηε Μεηαξξχζκηζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ην Euroguidance, ηα Δζληθά Κέληξα 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αλαγλψξηζε Αθαδεκατθψλ Σίηισλ (NARIC), νη Δζληθέο 

Οκάδεο Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ECVET, ην SALTO θαη ην Γίθηπν Eurodesk. ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2014-20, ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο  

Δθπαίδεπζε-Νενιαία-Αζιεηηζκφο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επαλέλσζε ησλ επηά 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 

Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edu-Link), ζην φλνκα Erasmus+. Σν πξφγξακκα 

θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπ 

Δπξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014, κε πνζνζηφ 9,4%, χςνπο 1555,8 million 

€ θαη απμεκέλν θαηά 40% απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 2007-13. 

Δζληθή Μνλάδα πληνληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρψξα καο είλαη ην Η.Κ.Τ. 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el). 

 

2.9. Σν πξόγξακκα EUROSCOLA 

Σν  Euroscola είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε καζεηέο  Λπθείνπ  λα γλσξίζνπλ ηη είλαη θαη ηη θάλεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν έρεη σο ζηφρν  λα 

αθνχγνληαη νη θσλέο ησλ λέσλ απφ φια ηα θξάηε ηεο Δ.Δ. θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηηο ιήςεηο ησλ απνθάζεσλ. Παξάιιεια,  ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα κνηξαζηνχλ 

απφςεηο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη  

ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζην ηξαζβνχξγν, 

φπνπ εθεί, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο ησλ 100 καζεηψλ (500 καζεηέο ζην ζχλνιν ηνπο) 

γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, επηθνηλσλνχλ θαη ζπδεηνχλ ζέκαηα πνπ  αθνξνχλ ην 

κέιινλ ηεο Δ.Δ. θαη  ην ξφιν ηεο, ηε ζέζε ηνπο ζε απηή, ηε κειινληηθή ηνπο 

πξννπηηθή, ηα δηθαηψκαηα  θαη ηηο επζχλεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

Γξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν εθεί φζν θαη -πξηλ ην ηαμίδη- ζην ζρνιείν 

https://www.iky.gr/el/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
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ησλ καζεηψλ φπνπ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ, γίλεηαη ε επηινγή ηνπο θαη ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ. (https://www.europarl.europa.eu/greece/el/) 

 

2.10. Σo πξόγξακκα STEAM  

Σν STEAM απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο βαζίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα  θαη πξνψζεζε   επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πξαθηηθψλ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο  αλαθέξεηαη ην STEAM, είλαη ηα 

καζεκαηηθά, ε κεραληθή, νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε πιεξνθνξηθή, νη ηέρλεο θαη ε 

ηερλνινγία. Όιεο νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ ηνκέσλ απηψλ, κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη λα εμειηρζνχλ, κέζα ζε έλα θιίκα φπνπ 

δεμηφηεηεο φπσο ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, πξνσζνχληαη θαη ζπλζέηνπλ ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο.  (Connor, Karmokar, Whittington, 

2015). Σα καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην STEAM απαηηνχλ πξαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, δσληαλέο  παξνπζηάζεηο αιιά θαη 

θαηαλφεζε -φρη κφλν απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απφ ηε κεξηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- εμεηδηθεπκέλσλ ελλνηψλ φπσο ξνκπνηηθή, λαλνηερλνινγία, e-

learning, ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, θφξνπκ ζπδεηήζεσλ θα. Οη καζεηέο, σο εξεπλεηέο, 

κπνξνχλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ STEAM λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ, 

ζα βνεζήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο κειινληηθήο ηνπο εμέιημεο θαη 

θαξηέξαο  (https://www.steamgreece.com).  

 

2.11. Σν δίθηπν e-Twinning 

Απνηειεί έλα θνηλσληθφ δίθηπν ζρνιείσλ ηεο Δπξψπεο, μεθίλεζε ην 2005 σο 

δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο eLearning ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ην 2014 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Erasmus+ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ. Λεηηνπξγεί σο κηα 

πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φζνη εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο Δπξψπεο 

(εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, ζπληνληζηέο, βηβιηνζεθάξηνπο θα.), θάλνληαο ρξήζε 

εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ. Έρεη σο ζηφρν ηνπ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/
https://www.steamgreece.com/
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θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ εηθνληθή θηλεηηθφηεηα, 

φπνπ κέζσ απηήο, απνθηνχλ ηελ εκπεηξία λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξψπεο ρσξίο λα 

θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο. Δπηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο. 

Βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε 

κηα θνηλφηεηα, ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο θαη λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ έμσ απφ ηα φξηα ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη ησλ ρσξψλ ηνπο. 

Αλήθεη ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

καζεηέο, κέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, κηινχλ ζε άιιε 

γιψζζα, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία λα αθνχλ ηνπο άιινπο, ληψζνπλ φηη απνηεινχλ 

θνξέα αιιαγήο, εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ ζεκαζία ηνπ Δπξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ, καζαίλνπλ κέζα απφ ηνπο άιινπο, παίξλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ, 

εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη δέρνληαη  πξνθιήζεηο, κέζα ζε έλα 

πνιηηηζκηθά πνηθίιν πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηελ απφιαπζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

θαη ηεο κάζεζεο (https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm). 

«Ζ νινέλα θαη κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπ e-Twinning είλαη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξέπεη λα πξνσζήζνπκε ηελ 

θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξψπεο θαη λα εηνηκαζηνχλ νη 

λένη γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ κέιινληνο» (European Commission, 

2009, νπ. αλαθ. ζην Papadakis, 2016).  

 

2.12.Σν πξόγξακκα Ρνκπνηηθήο  WRO Hellas (World Robot Olympiad) 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη  έρεη σο 

βαζηθφ ζηφρν, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ξνκπνηηθή. Μέζα απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, πξνσζείηαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) ζην 

επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, έρνληαο σο θεληξηθφ εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο θαη απνηειέζκαηνο, ηε ξνκπνηηθή. Γηνξγαλψλνληαη δχν μερσξηζηνί 

δηαγσληζκνί, ν Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο (επηέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο) θαη ε 

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
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Οιπκπηάδα Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο (Μάξηηνο-Ηνχληνο). Ζ δηνξγάλσζε ησλ 

δηαγσληζκψλ μεθηλά απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη θαηαιήγεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα, 

φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν Σειηθφο. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο  

ζηνπο καζεηέο γηα λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο  

ξνκπνηηθήο. Παξάιιεια, νξγαλψλνληαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή. ήκεξα, 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, ζε εζεινληηθή βάζε, 13 θέληξα, έλα ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο. 

(https://wrohellas.gr/)   

 

2.13. Σν πξόγξακκα Comenius 

Σν πξφγξακκα Comenius έρεη σο θχξηνπο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ηεο δηάζηαζεο. Πξνσζεί 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία ζρέζεσλ αιιά θαη 

ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε σο ελεξγνί πνιίηεο, ζην ζχγρξνλν θφζκν. 

Τπνζηεξίδεη δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ, κέζα απφ ηελ επηρνξήγεζε 

ζρνιηθψλ ζπκπξάμεσλ θαη δξάζεσλ δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληζρχνληαο έηζη ηε βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο. Σα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, 

πινπνηνχλ έλα θνηλφ ζρέδην κάζεζεο (project), δηάξθεηαο δχν ρξφλσλ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ νη καζεηέο απνθηνχλ ηελ επθαηξία λα δνπιέςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ καδί, 

πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Παξάιιεια, εληζρχεηαη 

θαη ε αηνκηθή θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζε 

ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ απφ 3 έσο 10 κήλεο, κε θίλεηξν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ γισζζψλ ηνπο.  

(https://www.iky.gr/el/iky-mail/item/1423-programa-comenius)  

Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηε κεηάδνζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο σο λέα κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

πγρξφλσο, επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη θαιιηεξγεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

https://wrohellas.gr/
https://www.iky.gr/el/iky-mail/item/1423-programa-comenius
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αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πγείαο, θαη πνηφηεηαο ηεο δσήο, 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε αηζζεηηθήο 

θνπιηνχξαο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθφ έξγν  (ππξνπνχινπ, 2008). Παξάιιεια, ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα απνηεινχλ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε ιφγσ ηνπ φηη α) επεξεάδνπλ 

θαη δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, β) πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, γ) αλαπηχζζνπλ πλεχκα ζπιινγηθφηεηαο θαη δ) ζπλδένπλ ηε κνλάδα 

κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Κνχηξα & Βνχθαλνπ, 2005, νπ. αλαθ. ζην 

ππξνπνχινπ, 2008).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΔΠΙΚΟΠΙΗ  

 

3.1. Γεληθά ζηνηρεία 

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή θαη κειέηε εξεπλψλ ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίεο  αθνξνχζαλ θπξηφηεξα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καηαγξάθνληαο ηα δεδνκέλα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, κέζα απφ κηα πξψηε θξηηηθή πξνζέγγηζε, εληνπίζηεθαλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.  

Οη έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ, είλαη είηε πνηνηηθέο είηε πνζνηηθέο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εμεηάδνπλ -σο 

αληηθείκελν έξεπλάο ηνπο-   ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο,  ην ξφιν ηεο εγεζίαο ζηελ έληαμε θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο,  ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη, θαζψο  θαη  ηελ επίδξαζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο παξαπάλσ 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 

3.2. Αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ θαηλνηνκία  

  Οη Koch, Binnewies & Dormann (2014), κειέηεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά  

εθείλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο  θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ  ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζή ηεο, απφ ηε κεξηά ησλ δηεπζπληψλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

εμεηάζηεθαλ κέζα απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 87 δηεπζπληέο 

θαη 902 θαζεγεηέο ζρνιείσλ ηεο Γεξκαλίαο, αλέδεημαλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε 

νκαδηθφ επίπεδν θαη φρη ζε αηνκηθφ, είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ πξνσζεί κηα 

θαηλνηνκία. Δπηπιένλ, απηή εληζρχεηαη φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη 

ζθέςε κέζα απφ ηελ  εξγαζηαθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, Παξάιιεια, ην 

πνζνζηφ ηεο απηνλνκίαο ησλ δηεπζπληψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο 
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απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ε ηφλσζε ηεο αίζζεζεο ηεο βειηίσζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη 

ε αχμεζε ησλ πφξσλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο.     

Μηα άιιε κειέηε ησλ Othman & Rahman (2013), αλέδεημε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ νθείιεη λα έρεη έλαο δηεπζπληήο γηα ηελ νξγάλσζε θαη  δηαρείξηζε ησλ 

αιιαγψλ ζην ζρνιείν ηνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε έμη δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ηεο Μαιαηζίαο ηα νπνία είραλ ηηκεζεί κε ην βξαβείν ηεο θαηλνηνκίαο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη αηνκηθέο πεπνηζήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, ε απηνεθηίκεζε, 

ε ηφικε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ην πάζνο ζε φηη θάλνπλ, νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ έληαμε θαη 

ην ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε -νπνηαζδήπνηε κνξθήο- 

αιιαγήο. 

 Νεφηεξε κειέηε ηνπ Titrek (2015), εμέηαζε ηηο κεηαβιεηέο ζηα επίπεδα 

δηαρείξηζεο κηαο θαηλνηνκίαο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, 

ζπλέιιεμε δεδνκέλα απφ δείγκα 1436 θαζεγεηψλ απφ ηξεηο πφιεηο ηεο Σνπξθίαο. Σα 

ζηνηρεία έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζρεηηθά κε ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο, ηελ ειηθία θαη ηελ αξραηφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή. Τπάξρεη δηαθνξά σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ηνπνζεζία (αζηηθή, αγξνηηθή 

πεξηνρή) πνπ ιακβάλεη ρψξα κηα αιιαγή. εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη απφ έλα 

δηεπζπληή, νη δηαρεηξηζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ε δνκή ηεο ίδηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηνλ νξγαληζκφ.     

Οη Maritz et al., (2014), κειέηεζαλ ηε δηαρείξηζε κηαο θαηλνηνκίαο σο κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Δμεηάδνληαο  κέζα απφ ζπλεληεχμεηο, ηηο απφςεηο 

δηεπζπληψλ ηκεκάησλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Απζηξαιίαο, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη  ε δηαρείξηζε κηαο θαηλνηνκίαο ζε φιεο ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο, 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ελέξγεηεο φπσο ε αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ 

νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε θξηηηθή αλάιπζε  αληίζηνηρσλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη.     
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3.3. Ο ξόινο ηεο εγεζίαο ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηινγή, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο 

θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ ε λννηξνπία πνπ ν ίδηνο δηαζέηεη, παίδεη βαζηθφηαην 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ελφο θαηάιιεινπ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ κειέηε ηνπ Park (2011), εμεηάδεη ηε ζρέζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κε ηηο 

κνξθέο ηεο εγεζίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζεί έλαο δηεπζπληήο. Μέζα απφ 

ηελ επηινγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, εμεηάζηεθαλ 981 θαζεγεηέο απφ 32 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ηεο Νφηηαο Κνξέαο. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

ζηξαηεγηθέο θαη νη κνξθέο εγεζίαο πνπ αθνινπζεί έλαο δηεπζπληήο, απνηεινχλ  

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο, αθνχ επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θιίκα ελφο νξγαληζκνχ γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη βηψλεηαη, φρη 

κφλν απφ φζνπο πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην κηαο  αιιαγήο, αιιά απφ φινπο φζνπο 

ζπλππάξρνπλ θαη ζπλεξγνχλ ζε απηφλ. Οη δηεπζπληέο, κέζα απφ ηνλ ηξφπν ιήςεο  

ησλ απνθάζεσλ θαη αθνινπζψληαο πξαθηηθέο ελδπλάκσζεο ησλ θαζεγεηψλ, 

θαηνξζψλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κε ζαθή ηξφπν θαη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο ηνπο  

καθξνρξφληνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν ζα ζπληεινχληαη νη αιιαγέο.  

Σα δεδνκέλα απηά, εληζρχνληαη κε ην ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη φηη ζε κηα 

θαηλνηνκία, ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ελφο δηεπζπληή θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπ, κε ηε βειηίσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο (Sun, Pang & Pisaria 2012). Μέζα απφ 

κηα κεγάιεο έθηαζεο κειέηε ζε 200 Γεκνηηθά θαη 200 Λχθεηα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, νη  

Sun, Pang & Pisaria θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη  κέζα απφ ζηξαηεγηθέο 

δεμηνηήησλ  ηεο ζθέςεο, φπσο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο, δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, 

ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο, νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ 

λέεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ ηε κεγάιε εηθφλα κέζα απφ ηηο επηκέξνπο 

κηθξφηεξεο, έρνληαο έηζη ζθαηξηθή γλψζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ έξεπλα ησλ Starkey & Austin (2016), έδεημε φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηεο, απνηειεί 
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ν βαζκφο επειημίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαιχνληαο  

δεδνκέλα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο ζε δηεπζπληέο πέληε ζρνιείσλ ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα πιαίζην κε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία κηα 

παζηαζκέλε νκάδα ζα αλαπηχμεη θίλεηξα θαη ηδέεο γηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. 

πλεπψο, ν δηεπζπληήο θαιιηεξγεί ηηο ζπλζήθεο θαη θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεχζπλζεο κε ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίζεη ηε δνκή θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο, έρνληαο σο εξγαιείν βνήζεηαο ηελ επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ν νξγαληζκφο αλήθεη. 

Μηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Mousavi, Nlil & Nasr (2018), εμέηαζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ   

πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα ζε 100 δηεπζπληέο  

θαη πνηνηηθή έξεπλα ζε 6 θαζεγεηέο ζρνιείσλ ηνπ Ηξάλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  

φηη ηα ζρνιεία πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αληαπνθξίζεθαλ πην 

εχθνια ζε έλα λέν θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. πλεπψο, ν δηεπζπληήο 

νθείιεη λα εηζάγεη ζηνλ νξγαληζκφ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ, θξίζε, εθηίκεζε θηλδχλνπ, 

ππνκνλή, θηινδνμία, ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, ηα νπνία αλ αλαπηπρζνχλ, ζα κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ θαζνξηζηηθά, δεμηφηεηεο αιιά θαη ζηάζεηο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο.    

Ο Nielsen (2015) κε ηελ έξεπλά ηνπ, επηθεληξψζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο. Μέζα απφ ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο  

θαζεγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία ηεο Γαλίαο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ζηνπο καζεηέο, 

φπσο ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, δξάζεο θαη επηθνηλσλίαο, 

δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ελφο θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, 

θαιιηεξγείηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο εθπαίδεπζεο φπνπ θχξην κέιεκά ηεο είλαη ε 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο πξνφδνπ θαη ε πξνβνιή ζαθψλ θηλήηξσλ 

θαη ζηφρσλ, ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ φισλ ησλ καζεκάησλ. 
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Ζ κειέηε ησλ  Rikkerink et al., (2015), εμεηάδεη ην αλ ε θαηαλεκεκέλε εγεζία 

θαη ην ζπιινγηθφ πλεχκα κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, πξνσζνχλ θαη 

εληζρχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κηαο θαηλνηνκίαο  κε θεληξηθφ ζέκα ηελ ελζσκάησζε 

ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο πνζνηηθήο αιιά 

θαη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ζπκπιεξψζεθε  εξσηεκαηνιφγην απφ 50 εθπαηδεπηηθνχο 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο δηεπζπληψλ απφ ζρνιεία ηεο Οιιαλδίαο, θαηά 

ην δηάζηεκα 2003 κε 2010. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη 

νη ζπιινγηθέο απνθάζεηο πνπ ππνζηεξίδεη έλαο δηεπζπληήο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αιιειεπηδξάζεηο φισλ 

φζσλ  εκπιέθνληαη, νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ηδεψλ, ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο, 

ζηελ έκθαζε ηεο δέζκεπζεο θαη ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ. Μέζα απφ ηελ 

θαηαλεκεκέλε εγεζία, επαλαθαζνξίδεηαη ν ξφινο ησλ νκάδσλ δηαρείξηζεο, 

εκπινπηίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη πινπνηείηαη επηηπρψο ε εθπαηδεπηηθή 

θαηλνηνκία.      

Ο Barker (2006), εμεηάδνληαο ηηο απφςεηο 17 εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

δηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Νφηηαο Αγγιίαο,  

θαηαιήγεη ζην φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ δηεπζπληή απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα   

ζεηηθήο επίδξαζεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ηα κνληέια ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο πνπ αθνινπζεί έλαο δηεπζπληήο, 

επηδξνχλ αξθεηά ζην θιίκα ηεο κνλάδαο θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηεο αιιά φρη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Μέζα απφ πνηνηηθή έξεπλα θαη κε ηε κέζνδν ηεο 

παξαηήξεζεο ζην πεδίν, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο 

ζπλεηζθέξεη πεξηνξηζκέλα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή, 

ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ην ζεηηθφ πλεχκα, παξάιιεια κε ηε δπλακηθή εγεζία, 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ, νδεγνχλ ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.    

 

3.4. Δκπόδηα θαη δπζθνιίεο  

Μηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Voigt & Schon (2018), δηεξεχλεζε ηα εκπφδηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε  
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ηελ θίλεζε ζε θαηαζθεπέο κέζα απφ εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο (STEAM). 

Δμεηάζηεθαλ νη απφςεηο θαζεγεηψλ θαη ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απφ ελλέα ρψξεο, -

κέζσ ηειεδηάζθεςεο- θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα κε εξγαιείν ηηο 

ζπλεληεχμεηο, σο κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην θξάηνο, ε έιιεηςε γλψζεσλ 

πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ επηκφξθσζήο ηνπο, απνηεινχλ ηα βαζηθά εκπφδηα  ζηελ 

εθαξκνγή θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ 

πξαθηηθψλ απφ ην δηεπζπληή θαη ε έιιεηςε επειημίαο ζηελ ηήξεζε ηεο δνκήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, απνηεινχλ εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πινπνίεζε  ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ.   

Ζ έξεπλα ηνπ Stosic (2013), κειεηά ηα εκπφδηα πνπ αλαδχνληαη, κέζα απφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ STEAM θαη ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνληαο σο εξγαιείν έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην, εμέηαζε 

162 εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ ηεο εξβίαο θαη θαηέιεμε ζην φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο είλαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε, 

απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηνπ δηεπζπληή φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ, λέσλ κνξθψλ 

νξγάλσζεο θαη ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Ζ απφθηεζε εκπεηξηψλ ζε ηερλνινγηθά εξγαιεία, 

βνεζά φρη κφλν ζηελ αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ. πλεπψο, ε ςπρνινγηθή απνζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ, νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ. 

Μηα πξφζθαηε έξεπλα ησλ  Karakus,Uyar & Balbag (2017), αλέδεημε αξθεηά 

δηαθνξεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Erasmus+. Μέζα 

απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα κε ζπλεληεχμεηο απφ νθηψ θαζεγεηέο ζρνιείσλ ηεο 

Σνπξθίαο  πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, εμέηαζαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγεηέο ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηφ. Σα απνηειέζκαηα  έδεημαλ 

φηη παξφιν πνπ νη θαζεγεηέο θαηείραλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ, δελ θαιιηέξγεζαλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ εθπήγαδαλ απφ ηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε απηφ. Όρη κφλν ν ζρεδηαζκφο αιιά θαη ε δηαρείξηζε ησλ δξάζεσλ 
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απνδείρζεθε δχζθνιε, ιφγσ έιιεηςεο αλάινγεο εκπεηξίαο απφ απηνχο. εκαληηθή 

βνήζεηα ζα απνηεινχζε κηα θεληξηθή επηκφξθσζε ζηελ επηινγή ησλ εηαίξσλ, ζηελ 

πινπνίεζε αιιά θαη ζηε ζχληαμε ησλ πεπξαγκέλσλ. Παξάιιεια, γηα λα 

θαιιηεξγεζνχλ δεμηφηεηεο ζηνπο θαζεγεηέο, ζα πξέπεη νη ίδηνη λα εζηηάζνπλ ζηα 

αξρηθά βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ηεζνχλ απφ 

ηα κέιε θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ζρνιείνπ.       

Οη Ferrari, Mura & Diamantini (2018), κειέηεζαλ ηνπο θνηλσληθνχο θαη 

πξνζσπηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ έληαμε ελφο  πξνγξάκκαηνο  

ςεθηνπνίεζεο ηεο κνλάδαο -ζε νξγαλσζηαθφ αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν- , ηε 

ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηε ςεθηαθή αιιαγή αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο. Με εξγαιείν ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα θαη ην εξσηεκαηνιφγην, εμέηαζαλ 420 εθπαηδεπηηθνχο απφ ζρνιεία ηξηψλ 

πφιεσλ ηεο Ηηαιίαο. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμαλ, θαηέιεμαλ ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία θαη 

απνθηνχζαλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο δηαδηθαζία, ήηαλ πην 

αλνηρηνί ζηελ έληαμε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, φζνη έλησζαλ 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε κε ην ζρνιείν αιιά έλησζαλ ηαπηφρξνλα, άλεηα κε ηηο 

ηερλνινγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ήηαλ πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη γηα ηελ επηηπρία ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη αμηνινγνχζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ηνπο ζεηηθφηεξα. Χο 

αξλεηηθφο παξάγνληαο αλαδείρζεθε ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο 

δσήο, ζηνηρείν πνπ επηβάξπλε κε άγρνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ ειηθία απνδείρζεθε παξάγνληαο ν νπνίνο 

επεξέαδε ηε ζηάζε ηνπο ζηηο αιιαγέο. Όζν πην λένη, ηφζν πην ζεηηθά αληηκεηψπηδαλ 

ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηφζν πην ηζνξξνπεκέλα  ηηο 

ελζσκάησλαλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή. Αθφκα, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο δηθηχσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλψλ ηνπο ζηφρσλ, παξάγνληεο  

φπσο ε δπζπηζηία θαη ε αξλεηηθφηεηα, πεξηνξίδνληαλ ζεκαληηθά.  

Μηα πνιχ πξφζθαηε κειέηε ηεο Wizel (2019), εμέηαζε ην ξφιν ηεο απνηπρίαο 

θαη ηνπ ξίζθνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ 

ιαζεκέλεο θαηά ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε νθηψ θαζεγεηέο δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο νη νπνίνη είραλ πξφζθαηα  εθαξκφζεη λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 
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ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ ππάξρεη 

θνπιηνχξα δηαρείξηζεο θαη απνδνρήο ηεο απνηπρίαο θαη ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο ηνικά λα εθαξκφδεη λέεο ηερληθέο θαη λα 

πινπνηεί θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, είλαη ην λα ληψζεη πάζνο γη απηφ πνπ θάλεη,  λα 

κνηξάδεηαη ηηο απνηπρίεο ηνπ, λα αληηιακβάλεηαη ηα ιάζε ηνπ θαη παξφιν πνπ ληψζεη 

θίλδπλν, λα ζπλερίδεη. Μηα αμηνιφγεζε θαη κηα θξηηηθή φρη κφλν ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο απνηπρεκέλεο, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα 

βειηίσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέγνληαη, θαζψο θαη ζε θαιχηεξε πξνζέγγηζε 

ησλ καζεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.    

 

3.5. Ο ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνύ 

Μειέηε ησλ Day, Gu & Sammons (2013), αλαιχεη ηηο αληηιήςεηο  δηεπζπληψλ 

θαη θαζεγεηψλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ησλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο  ζπληεινχλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο  ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δμεηάδνληαο είθνζη ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Αγγιίαο θαη αλαιχνληαο  

δεδνκέλα πνζνηηθήο  αιιά θαη  πνηνηηθήο έξεπλαο, κειεηά ηνπο ηξφπνπο  πνπ 

ζπλδπάδεηαη ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κε ην κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα ζρνιεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη  απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, είλαη απηά πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο,  κε ζηφρν ηελ 

αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ, παξάιιεια κε ηε βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. ηξαηεγηθέο, φπσο ε ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε δηάρπζε  ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ε βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ε δηαρείξηζε θαη αχμεζε ησλ πφξσλ, ε αλαγλψξηζε θηλήηξσλ 

θαη ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ, ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, κέζα 

ζε κηα θνηλσλία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε θαη αληαγσληζηηθή.    

         Οη Hofman et al., (2013), κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο ζηελ εμέιημε θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλά 

ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 1234 ζρνιεία ηεο Οιιαλδίαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, αλέδεημαλ ην φηη ε αμηνιφγεζε ηεο 
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πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο, ζρεηηδφηαλ κε ηε 

γεληθφηεξή ηνπο βειηίσζε. πγρξφλσο, ν βαζκφο ηεο ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζην ζρνιείν, ν βαζκφο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζέζε ηνπ καζεηή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ νξίδεη ν δηεπζπληήο, θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη  βειηίσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Μηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Greany & Bronwen (2017), εμέηαζε ηε ζρέζε ηεο 

θαηλνηνκίαο πνπ αθνινπζεί κεζφδνπο ζπλεξγαηηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη κεζφδνπο 

ελίζρπζεο ηεο  επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Μειέηεζε 66 ζρνιεία ηεο Αγγιίαο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ε ζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο απνηέιεζε  ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή πινπνίεζήο ηνπο. Ζ κειέηε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, έδεημε φηη ε εγεζία, ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρχεη θαη λα πξνάγεη  

ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα κάζεζεο. Μέζα απφ ηε κέζνδν απηή, δηακνξθψλεηαη -

παξάιιεια κε ηελ νκαδηθή- θαη ε αηνκηθή πξνζέγγηζε ηεο αιιαγήο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη,  βηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο  

ηεο αιιαγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζή ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο, επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

3.6. θνπόο ηεο έξεπλαο  θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

           θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ εγέηε ζηελ εηζαγσγή ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ  θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ ζθνπφο ηεο,  

απνηειεί ε αλαδήηεζε, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σέινο, κέζα απφ  ηελ εξγαζία απηή, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε κηαο  θαηλνηνκίαο.   

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, είλαη ηα εμήο: 
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1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

2. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ 

πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ 

δηεπζχλνπλ; 

3. Πνηεο είλαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ δηεπζπληψλ θαζψο θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ γηα ηελ έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην 

ζρνιείν ηνπο; 

4. ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη  φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

δηεπζπληήο αληηιακβάλεηαη θάζε αιιαγή πνπ ζπληειείηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζηάζε θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ν ίδηνο ζα αθνινπζήζεη. Μέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ν ίδηνο δέρεηαη, θαιιηεξγεί απφςεηο θαη πηνζεηεί πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα 

νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο. Οη αληηιήςεηο απηέο, ηνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί ν ίδηνο ηηο επηκέξνπο αλάγθεο  αιιά θαη ηηο ζπλνιηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα δηακνξθψλεη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ζην νπνίν  

θάζε κέινο ηνπ, νθείιεη λα πξνζδηνξίδεηαη.      

Παξάιιεια, κέζα απφ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή θξίλεηαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηινγή, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο. 

Μειεηψληαο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κνληέιν 

εγεζίαο πνπ αθνινπζεί έλαο δηεπζπληήο, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηελ πινπνίεζε 

κηαο θαηλνηνκίαο, αθνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ην πψο θαζεγεηέο θαη καζεηέο 

δηαρεηξίδνληαη θαη πινπνηνχλ ηελ ίδηα ηελ θαηλνηνκία, πψο  θαηαλννχλ ην ξφιν ηνπο 

ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη πψο ζπκβάιινπλ ζηηο πξνζδνθίεο  ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ν ίδηνο ζρεδηάδεη, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηα κνληέια ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο,   παίδνπλ βαζηθφηαην ξφιν ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.    

Σαπηφρξνλα, κειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη ε έιιεηςε απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο 

ζηε ρξήζε λέσλ κέζσλ απφ έλα πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ 
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ζηελ εθαξκνγή λέσλ πξαθηηθψλ, ζπληζηνχλ βαζηθά εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Κάζε κνξθήο αιιαγή επηθέξεη κεηαβνιέο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο, ηαπηφρξνλα κε ην ξίζθν ηεο 

αλαδήηεζεο αληίζηνηρσλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε  

εξγαζηαθνχ ζηξεο,  κέζα απφ ηελ απαίηεζε ηεο δέζκεπζή ηνπο γηα βειηίσζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, βαζηθφηαην εκπφδην ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, απνηειεί ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ απφ ην 

θξάηνο, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ κνλάδσλ ζε ζχγρξνλν 

πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη κε ηελ έιιεηςε επειημίαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,  

δπζθνιεχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ην ζρεδηαζκφ απφ ην δηεπζπληή 

ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο.  

Δμεηάδνληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα  φηη ηα 

ζρνιεία  ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθά, φηαλ αθνινπζνχλ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζνχλ ζην λα 

ζπληειείηαη αθαδεκατθή πξφνδνο ησλ καζεηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο αίζζεζεο  ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ γηα εμέιημε 

απφ φια ηα κέιε ηεο κνλάδαο, επηηπγράλεηαη κηα γεληθφηεξε βειηίσζε ε νπνία κέζα 

απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο, εληζρχεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

3.7.Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ησλ εξεπλώλ. 
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ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΜΔΛΔΣΖ 

εξεπλεηηθφο ζηφρνο 

εξσηήκαηα 

 

 

ΠΛΑΗΗΟ 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛ

ΟΓΗΑ 

 

 

ΚΤΡΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

1 Lazar 

Stošić 

(2013) 

 

 

Δξεπλάηαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία  αιιά θαη 

γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο αλάπηπμε ζε 

εξγαζηαθφ επίπεδν . 

 

 

Έξεπλα φπνπ 

ζπκκεηείραλ 

162 

εθπαηδεπηηθνί, 

57 

πξσηνβάζκηαο 

θαη 105 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  

ηεο εξβίαο. 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα-

εξσηεκαηνιφ

γην 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Γπκλαζίσλ  ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ απφ απηνχο 

ησλ Γεκνηηθψλ θαη ησλ Λπθείσλ. 

 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο 

πεπνηζήζεηο αληξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

Παξαηεξείηαη ςπρνινγηθή απνζηξνθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ 

ιφγσ έιιεηςεο ηεο  απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ. 

Πξέπεη λα πξνεγείηαη ε ηερληθή θαη νξγαλσηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ . 

2 Alfonso 

Gil, 

Beatriz 

Rodrigo 

Moya, 

Jesus 

Morcillo 

Bellido 

(2017) 

 

 

Δμεηάδνληαη  νη  

επηπηψζεηο : 

-ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ζηε 

καζεζηαθή  

θνπιηνχξα αιιά θαη 

ζηε δνκή ηεο 

καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

- ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο θαη ηεο 

ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο 

ζηε δνκή θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζ

εθε ζε 17 

ζρνιεία ηεο 

επαξρίαο ηεο 

Βαιέλζηα ηεο 

Ηζπαλίαο. 

Δξσηήζεθαλ νη 

δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα-

εξσηεκαηνιφ

γην-   

δνκεκέλεο 

εξσηήζεηο, ζε 

ζθάια Likert 

 

 

Ζ εγεζία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ηε  καζεζηαθή 

δηαδηθαζία  θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνηρεία 

ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε δνκή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

Ζ επειημία ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ, ε απνθεληξσκέλε 

θχζε ηνπ, ε ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ -ζηνηρεία ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο-, επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα θαη βειηηψλνπλ ηε κάζεζε, ελψ ηαπηφρξνλα, 

θαζνξίδνπλ  ηηο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο αιιά θαη ην 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

3 Louise 

Starkey, 

Lee 

Austin  

(2016) 

 

 

Δμεηάδεη ηηο ζθέςεηο 

πνπ θαζνδεγνχλ ην 

άηνκν  ζηε 

δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. 

 

Δμεηάδεη πνηφο θαη ηη 

επεξεάδεη  ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο 

θαηλνηφκνπ  

πξνγξάκκαηνο,  

Πέληε ζρνιεία 

ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο ζε 

πέληε 

θαηλνηνκίεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ 

θαη 

αλαπηχρζεθαλ 

κε ην 

ζπλδπαζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη 

πφξσλ.      

ρνιεία απηφ-

δηαρεηξηδφκελα- 

πεξηβάιινλ 

επειημίαο 

 

Πνηνηηθή 

έξεπλα-  

εκη-

δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

ζε πέληε 

δηεπζπληέο  

 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή  ηεο θαηλνηνκίαο 

είλαη ε επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ηνπ θαη ε αλάπηπμε 

θηλήηξσλ θαη ηδεψλ απφ κηα «παζηαζκέλε» νκάδα, 

έρνληαο  θεληξηθφ άμνλα ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πιαηζίνπ κε ηα θνηλσληθν-πνιηηηθά 

δίθηπα αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη  ζε θάζε πξφγξακκα 

θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ.   

 

Ο δηεπζπληήο είλαη απηφο πνπ θαιιηεξγεί ηηο ζπλζήθεο, 

θαζνξίδεη ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο, πξνβάιεη ζρεηηθέο 

αμίεο,  ελζαξξχλνληαο ηελ επέιηθηε ζθέςε ησλ καζεηψλ 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη εληζρχνληαο ην πάζνο ηεο νκάδαο γηα 

ην project θαη ηελ επηηπρία ηνπ.  
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4 Setareh 

Mousavi 

Mohamm

adreza 

Nlil,  

Ahmadre

za Nasr 

(2018) 

 

 

Γηεξεπλνχληαη  ηα 

επηρεηξεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηεπζπληψλ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηή 

θαηλνηνκία. 

 

Δμεηάδεηαη αλ 

ζηνηρεία φπσο ε 

βειηίσζε ησλ 

θηλήηξσλ ησλ 

καζεηψλ, ε 

αλεμαξηεζία ησλ 

δηεπζπληψλ, ε 

ζπιινγηθή εξγαζία 

θαη ε αχμεζε ησλ 

πξνζφλησλ ηνπο 

επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηνκηψλ. 

 

Έξεπλα ζε δχν 

θάζεηο,  

 

ηε πξψηε 

έξεπλα, ζε 

εξσηεκαηνιφγην 

κε 10 

εξσηήζεηο, 

εμεηάζηεθαλ  

100 δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ηνπ 

Ηξάλ.  

ηε δεχηεξε, ζε 

εξσηεκαηνιφγην 

κε 45 

εξσηήζεηο, 

επηιέρζεθαλ 40 

ζρνιεία-

δηεπζπληέο  απφ 

πεξηνρέο 

ζρνιείσλ θαζψο 

θαη  6 

θαζεγεηέο ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ 

 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα, 

εξσηεκαηνιφ

γην. 

.  

 

 

Ζ αλαδήηεζε πξνθιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα θαζεζηψο, ζπλδέεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο.  

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη  λα εηζρσξήζεη ε 

νξγαλσηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε 

θαη ην management ησλ δηεπζπληψλ.  

 

Σα ζρνιεία πνπ θαιιηεξγνχλ  ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

πξνσζνχλ ηε ζπιινγηθή εξγαζία θαη εληζρχνπλ ηα 

θίλεηξα,    αληαπνθξίλνληαη πην εχθνια ζε λέα 

πεξηβάιινληα θαη εθαξκφδνπλ επθνιφηεξα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο 

αμηνπνίεζε επθαηξηψλ, επαηζζεηνπνίεζε, θξίζε, 

εθηίκεζε θηλδχλνπ, ππνκνλή, θηινδνμία, ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο, νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ  

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ.  

5 Osman 

Titrek 

(2015) 

 

 

Δμεηάδεη  

αλ ε εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηνκίαο 

ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ, κέζα  ζε κηα 

θνπιηνχξα 

νξγαλσηηθήο 

εκπηζηνζχλεο. 

 

 ηνλ ηξφπν πνπ ν  

δηεπζπληήο  

ζπλδπάδεη ηελ 

αιιαγή κε ηελ 

εγεζία  

   

ηηο κεηαβιεηέο ζηα 

επίπεδα δηαρείξηζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο  

 

 

Έξεπλα ζε 

ζρνιεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπ

νιεο θαη άιισλ 

δχν πφιεσλ. 

 

Γείγκα:1436 

θαζεγεηέο απφ 

3 πφιεηο ηεο 

Σνπξθίαο 

 

 

 

 

 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα- 

 

εξσηεκαηνιφ

γην 

 

 

 

 

Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ 

ειηθία θαη ηελ αξραηφηεηα. 

 

 Τπάξρεη δηαθνξά σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ηνπνζεζία. 

 

Ζ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ε δνκή απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηα θξηηήξηα ηεο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Απαξαίηεηε ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ 

ζην ηνκέα ηνπ management.  

6 Hofman, 

R.,  

Boom, J., 

Meeuwiss

e, M.  

 Hofman, 

A. 

(2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη  

ηηο κνξθέο ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηα 

ζρνιεία ηεο  Γ.Δ. 

θαη 

 

ηνλ ηξφπν  πνπ 

επηδξνχλ απηέο νη 

θαηλνηνκίεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα θαη ηελ 

εμέιημε ησλ 

καζεηψλ.  

 

ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 

1234 ζρ. 666 

ζρ. Γ.Δ.  

Δξσηήζεθαλ 

καζεηέο  αιιά 

θαη  δηεπζπληέο .  

πνζνηηθή 

έξεπλα-  

 

εξσηεκαηνιφ

γην   

 

 

Γηαζηάζεηο φπσο ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ 

θαηλνηνκηψλ, ε ζέζε ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν, νη θηηξηαθέο ππνδνκέο, ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, θαζνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ.   

   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζρεηίδεηαη κε:  ηνλ ηξφπν  πνπ νξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν 

ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο,  ην βαζκφ εκπινθήο 

ησλ θαζεγεηψλ, ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο θαζψο θαη κε 

ην βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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7 Marleen 

Rikkerink

, 

Henk 

Verbeeten

, 

Robert-

Jan 

Simons, 

Henk 

Ritzen 

(2015) 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη  

 

- ηε ζρέζε ηεο 

εγεζίαο κε ην 

εμσηεξηθφ πιαίζην 

ησλ καζεηψλ 

(επηξξνέο έμσ απφ 

ην ζρνιείν). 

 

-ην ξφιν ηεο 

θαηαλεκεκέλεο  

εγεζίαο  ζηε 

καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 

  

 

  

Δπηιέρζεθε 

ζρνιείν κε 160 

καζεηέο ηεο 

Οιιαλδίαο. 

Δξσηεκαηνιφγη

ν ζε  50 

θαζεγεηέο. 

πλεληεχμεηο 

απφ δηεπζπληέο 

θαη θαζεγεηέο.  

  

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα,  

εξσηεκαηνιφ

γην. 

 

Πνηνηηθή 

έξεπλα, 

ζπλεληεχμεηο.    

 

 

Ζ  δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ην 

εμσηεξηθφ –θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημή 

ηνπ. 

 Ζ δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ. 

Μέζα απφ ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία, νη αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ  εκπιεθνκέλσλ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ηδεψλ, 

ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο, ζηελ έκθαζε ηεο δέζκεπζεο 

θαη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ.  

Φπρνινγηθνί παξάγνληεο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ησλ θαζεγεηψλ θαζνξίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

 

 

 

8 Christian 

Voigt, 

Margit 

Hofer,  

Sandra 

Schön  

(2018) 

 

 

 

 

Δμεηάζηεθαλ: 

 

-ν θαζνξηζκφο ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 

-ηα εκπφδηα 

 

-νη  ππνθηλεηέο ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 

- νη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζήο ηνπο 

 

πλεληεπμηαδφκ

ελνη απφ ελλέα 

ρψξεο, κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο. 

  

Πνηνηηθή 

έξεπλα, 

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο  

 

 

 

-Οη αγνξέο θαη νη αλάγθεο ηεο επνρήο, κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, θαζνξίδνπλ ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

  

-Ζ θαηλνηνκία πξέπεη λα ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θη φρη ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

βαζηθήο ηδέαο.  

  

-Καζνξηζηηθφο  παξάγνληαο ζηελ πινπνίεζε κηαο 

θαηλνηνκίαο, είλαη ε αίζζεζε ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ησλ καζεηψλ.  

 

Δκπφδηα: 

-Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε, -κε επαξθείο  γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ησλ θαζεγεηψλ, παξφιν ηνπ φηη αλαδεηνχληαη 

ζπλερψο πιεξνθνξίεο.   

-ειιηπήο  ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ, ειιηπήο επηκφξθσζε 

θαζεγεηψλ θαη κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.   

 

 

   

9 Mirella 

Ferrari, 

Giulia 

Mura, 

Davide 

Diamanti

ni 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη 

 

-ηηο θνηλσληθέο 

κεηαβιεηέο ησλ 

θαζεγεηψλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο  

 

  

-ηνλ παξάγνληα ηνπ 

άγρνπο (ηζνξξνπία 

εξγαζίαο-δσήο, 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο - 

πίεζε εξγαζίαο - 

δέζκεπζε γηα 

εξγαζία). 

 

Σν δείγκα 

πεξηειάκβαλε   

420 

εθπαηδεπηηθνχο  

απφ ζρνιεία  

ηξηψλ πφιεσλ 

ηεο Ηηαιίαο. 

Πνζνηηθή 

έξεπλα- 

εξσηεκαηνιφ

γην  

 

 

 -έλα κεγάιν πνζνζηφ ήηαλ ζεηηθφ ζηηο θαηλνηνκίεο ζηα 

ζρνιεία, κε επαθφινπζν, λα βηψζεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. 

 

- φζνη έλησζαλ ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε κε ην ζρνιείν 

ηνπο, ήηαλ πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη ζηελ επηηπρία ησλ 

ζηαδίσλ ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

-φζν πην ζεηηθνί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ςεθηαθέο 

ηνπο  ηθαλφηεηέο θαη ζην φηη κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηηο θάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο, ηφζν πην ζεηηθά 

αμηνινγνχζαλ ην έξγν. 

 

- νη πην λένη ειηθηαθά, είραλ πεξηζζφηεξεο  πηζαλφηεηεο 

λα δνπλ ζεηηθά ηελ αιιαγή, κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ.   

 

-αξλεηηθφο παξάγνληαο εκθαλίζηεθε ε πηζαλφηεηα λα 

ππνλνκεπζεί ε ηδησηηθή ηνπο δσή κε ηελ έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο εξγαζίαο-δσήο  θαζψο θαη ε κεδεληθή 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 

  

 



47 
 

10 Greany 

Toby and 

Maxwell 

Bronwen 

(2017) 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη  

 

-Σνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εμαζθαιίδεηαη 

ε θπξηφηεηα  ηεο 

αιιαγήο κεηαμχ ησλ 

θαζεγεηψλ. 

 

-αλ ε ζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ 

εκπινθή ησλ 

θαζεγεηψλ ζε 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

 

 

Δμεηάζηεθαλ 66 

ζρνιεία  

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο 

Αγγιίαο. 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα- 

εξσηεκαηνιφ

γην 

 

- ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα εμειηρζεί κέζα ζε 

έλα νξγαλσηηθφ κνληέιν φπνπ πξνσζνχληαη νη 

ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο.  

 

-κέζα απφ πεξηνξηζκέλεο νκάδεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε αληίζηνηρεο άιιεο, πξνσζνχληαη ηα 

νθέιε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ  ζε νιφθιεξν 

ηνλ νξγαληζκφ. 

 

-κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν, νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη νηθείνη κε ηελ θαηλνηνκία  θαη 

αμηνινγψληαο ηηο παξεκβάζεηο ηνπο, επηηπγράλνπλ ηε 

βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

-ε εγεζία νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ζπλεξγαηηθά 

ζπζηήκαηα κάζεζεο αιιά θαη ην πξνζσπηθφ λα αλαδεηά 

ηελ αληίζηνηρε ηερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε. 

11 Maya 

Wizel 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη 

- ην ξφιν ηεο 

απνηπρίαο θαη ηεο 

αίζζεζεο ηνπ 

ξίζθνπ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, 

κέζα απφ ηελ 

επαλεμέηαζε 

ιαζεκέλσλ  

πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ.  

 

-ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην θφβν θαη ηνλ 

θίλδπλν 

 

- ην πξνθίι απηψλ 

πνπ ηνικνχλ λα 

ξηζθάξνπλ κέζα απφ 

ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο  

δηαδηθαζίαο  

πκκεηείραλ 8 

θαζεγεηέο 

δεκνζίσλ 

ζρνιείσλ απφ 

ηελ 

Μαζαρνπζέηε 

Πνηνηηθή 

έξεπλα-

ζπλεληεχμεηο 

 

  

 

-Γελ έρεη θαιιηεξγεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε 

θνπιηνχξα ηεο απνηπρίαο θαη ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ θαη 

θηλδχλνπ. 

 

Ζ κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζεσξνχληαη 

απνηπρεκέλα, νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα βειηίσζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ αξρηθψλ ηνπο ζηφρσλ.   

 

-ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ λέεο 

πξαθηηθέο :  

 

-Νηψζνπλ ην αίζζεκα ηνπ θηλδχλνπ αιιά ζπλερίδνπλ  

ππεξβαίλνπλ ην θφβν ηεο απνηπρίαο   

 

-θπξηεχνληαη απφ πάζνο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, 

εμεξεπλψληαο ζπλερψο λέεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία 

βειηίσζεο.   

 

-αλαιακβάλνπλ ηα ιάζε θαη ην αξλεηηθά ηνπ ξίζθνπ 

 

-κνηξάδνληαη ηηο απνηπρίεο ηνπο.  

12 Christoph

er Day, 

Qing Gu, 

Pam 

Sammons 

(2013) 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη  

 

-ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ 

θαζεγεηψλ γηα ηε 

ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα  

 

-πψο νη πεηπρεκέλνη 

εγέηεο ζπλδπάδνπλ  

ην κνληέιν ηεο  

κεηαζρεκαηηζηηθήο 

κε ην κνληέιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο κε ζηφρν 

ηελ δηάδνζε  ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ.   

Σξηεηήο εζληθή 

έξεπλα.  

Μειέηεο 

πεξίπησζεο ζε 

20 ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο 

θαη 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

ζηελ Αγγιία. 

 

 

Μεηθηή 

κέζνδνο  

  

πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή 

έξεπλα, 

εξσηεκαηνιφ

γην θαη 

ζπλεληεχμεηο. 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ δελ εμαξηάηαη απφ 

ην ζηπι εγεζίαο πνπ αθνινπζεί ν δηεπζπληήο. Ζ 

θαηαλφεζε, ε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ 

βειηίσζήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε απιψλ  θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

 

-Σα ζρνιεία είλαη απνηειεζκαηηθά, φηαλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ, ε 

νπνία ζπληειείηαη κε: 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ,  

 ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ,   

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, 

 ηελ ελίζρπζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη  

 ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζήο ηνπο. 

-Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα ζπλδπάδεη ηηο δχν κνξθέο 

εγεζίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο, κέζα απφ κηα 

ζθαηξηθή δηαίζζεζε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλήηξσλ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. 
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13  

Nicholas 

Sun-

Keung 

Pang, 

John 

Pisapia 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Δμεηάδεη: 

 

-Σν επίπεδν ησλ 

ζηξαηεγηθψλ 

δεμηνηήησλ ζθέςεο  

πνπ αθνινπζνχλ νη 

δηεπζπληέο  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

-Αλ επεξεάδεηαη 

απηφο ν ηξφπνο  

ζθέςεο απφ ηα 

ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θάζε δηεπζπληή 

θαζψο θαη ζηνηρεία  

ηεο 

νξγαλσηηθφηεηάο 

ηνπ.  

 

  

Δμεηάζηεθαλ 

ηπραία 3 

δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ απφ 

200 δεκνηηθά 

θαη 200 

γπκλάζηα  

 

44 εξσηήζεηο ζε 

531 δηεπζπληέο 

πξσηνβάζκηαο 

θαη 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

ζην Υφλγθ 

Κφλγθ. 

Πνζνηηθή 

έξεπλα , 

εξσηεκαηνιφ

γην  

 

 

-Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη 

ηελ αιιαγή θαη ε ζηάζε πνπ αθνινπζνχλ ζηε θάζε 

πινπνίεζήο ηεο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ 

δεμηνηήησλ ζθέςεο.  

 

- νη δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο κηαο θξίζεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

αλαδηάξζξσζεο. 

(ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο).  

  

- νη δηεπζπληέο νθείινπλ λα  θαιιηεξγνχλ κηα λννηξνπία 

φπνπ ζα αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ  θαη κεζφδσλ επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ.  

 

-Σν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζρνιείνπ επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ δηεπζπληψλ. 

 

-Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο, απαξαίηεηεο ζε δηεπζπληηθά θαη 

άιια αλψηεξα επίπεδα, φπσο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο εληζρχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλάδαο. 

 

14 

 

Peter S. 

van Eck, 

Wander 

Jager,  

Peter S. 

H. 

Leeflang 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

Μειεηά 

 

ην ξφιν πνπ παίδεη ν 

«εγέηεο πνπ έρεη 

άπνςε, απηφο πνπ 

κπνξεί λα 

επεξεάδεη» ζηε 

δηαδηθαζία ηεο 

πηνζέηεζεο λέσλ 

πξαθηηθψλ.  

 

 

Γηαδηθηπαθφ 

εξσηεκαηνιφγην

,  

Μέζα απφ ηξεηο 

δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο ζηελ 

Οιιαλδία.  

 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα, 

εξσηεκαηνιφ

γην 

Οη εγέηεο ησλ απνθάζεσλ θαηέρνπλ κηα ζέζε πην θνληά 

ζηε γλψζε θαη ηε  δηαρείξηζε λέσλ πξντφλησλ θαη πην 

θνληά ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηνκίαο. 

- αληαπνθξίλνληαη ζε κηθξφηεξν ρξφλν ζηελ εθαξκνγή 

κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο θαη πξνρσξνχλ κε ζηφρνπο 

μεθάζαξνπο ζηελ πινπνίεζή ηεο . 

 

-κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ, ν εγέηεο κπνξεί 

λα πξνβαίλεη κε επηηπρία ζε κηα ζεηξά ιήςεο απνθάζεσλ 

ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βαζηθή ηδέα.   

 

-ν εγέηεο αμηνινγεί θαιχηεξα ην πξντφλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο,  εξκελεχεη θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ ηε δηάρπζή ηνπ, εθαξκφδεη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζήο ηνπ θαη ε εκπεηξία ηνπ κε απηφ ηνλ 

θαζηζηνχλ ζε θεληξηθή ζέζε ζην δίθηπν φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Δπηιέγεη θαιχηεξα απφ φινπο ηη 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ 

ηελ ηδέα θαη ελζαξξχλεη ή απνζαξξχλεη κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν  ηξφπν, νκάδεο ζηε ρξήζε ηεο.   
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15  

Bernard 

Barker 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη ην φηη  

ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

θαη ε ζπλεξγαηηθή 

εγεζία δελ επηδξνχλ 

ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ ζηε βειηίσζε 

ησλ καζεηψλ. 

 

Δμεηάδεη ηε ζεσξία 

φηη θάπνηεο κνξθέο 

εγεζίαο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά  

ηε ζρνιηθή επίδνζε 

θαη λα αλαδεηρζεί ν 

ραξαθηήξαο ηνπ 

δηεπζπληή.  

πλεληεχμεηο 

θαη ζεκεηψζεηο 

κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε 

ζην πεδίν. 

Δμεηάζηεθαλ 17 

δηδάζθνληεο 

(2005) θαη ε 

δηεπζχληξηα ζε 

έλα ζρνιείν ηεο 

Νφηηαο Αγγιίαο. 

Πνηνηηθή 

έξεπλα- 

ζπλεληεχμεηο. 

 

 

-Αθφκα θαη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζε  πεξηνξηζκέλα αθαδεκατθά 

απνηειέζκαηα. 

-Οη επηπηψζεηο ησλ κνληέισλ δηνίθεζεο ησλ δηεπζπληψλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ιίγεο θαη δελ 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ. 

-ζαθήο ζηφρνη, ζεηηθφ πλεχκα θαη ηζρπξή εγεζία 

θαζνξίδνπλ ην θιίκα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 

-δελ είλαη απνδεδεηγκέλν  φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

έρεη ηφζν κεγάιν αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ.  

 

-εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ειηθία, ην θχιν, ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε, φπσο έδεημαλ ηα ζηνηρεία κέζα απφ ηελ 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ  ηεο  ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

Σν ίδην απνδεηθλχεηαη θαη γηα ηελ εγεζία, φπνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη απηά πνπ ζα 

επηηπγράλνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

16 Azam 

Othman, 

Hamidon 

Abd 

Rahman 

(2013)  

 

 

 

Δμεηάζεη  

 

-ηηο απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο 

ησλ αιιαγψλ ζην 

ζρνιείν ηνπο.  

 

-ηνπο  δηεπζπληέο 

ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ην 

ζηπι εγεζίαο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

Δμεηάδνληαη έμη 

δηεπζπληέο  

ζρνιείσλ 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

ζηε Μαιαηζία 

Πνηνηηθή 

έξεπλα-  

ζπλεληεχμεηο 

 

. 

 

 

 

Ο βαζκφο πινπνίεζεο κηα θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη απφ 

ηξία ζηνηρεία: ηηο αηνκηθέο πεπνηζήζεηο , ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεπζπληή κε ηηο 

αιιαγέο πνπ ν ίδηνο ζηεξίδεη θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηεο κνλάδαο. 

 

Απαξαίηεηε ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηφικε ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεψλ ηνπο αιιά θαη πάζνο ζε φζα θάλνπλ, έηζη 

ψζηε λα κελ εγθαηαιείπνπλ ζηηο δπζθνιίεο. 

 

Οθείινπλ λα εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κνξθή εγεζίαο 

θαη λα απνπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηα ππφινηπα κέιε . 

 

Σν αξκφδην ππνπξγείν νθείιεη λα επελδχζεη ζε 

ζηξαηεγηθέο πνπ λα απεπζχλνληαη ζηνπο δηεπζπληέο σο 

βαζηθνχο δηαρεηξηζηέο ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ αιιαγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.   

 

17 Joo-Ho 

Park 

(2011) 

 

 

 

Δμεηάδεη  

 

-Σε ζρέζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

κε ηε κνξθή εγεζίαο 

γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή κηαο  

θαηλνηνκίαο  

 

 

-ην ζρνιηθφ θιίκα 

πνπ αληηιακβάλεηαη 

έλαο θαζεγεηήο, 

κέζα απφ ην ζηπι 

εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή  ζηελ 

ππνζηήξημε κηαο 

θαηλνηνκίαο. 

Δμεηάζηεθαλ  

981 θαζεγεηέο 

πιήξνπο 

σξαξίνπ απφ 32 

Δπαγγεικαηηθά 

δεκφζηα Λχθεηα 

ηεο Νφηηαο 

Κνξέαο. 

 

 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα -

εξσηεκαηνιφ

γηα 

 

 -ην ζηπι εγεζίαο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο ην θιίκα ελφο ζρνιείνπ, 

ζην νπνίν  βαζίδεηαη ε πινπνίεζε κηαο αιιαγήο. 

 

-νη εληνιέο απφ ηα πάλσ πξνο ηα θάησ ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ, δελ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο γηα θαηλνηνκία. 

 

-θχξηνο ιφγνο απνηπρίαο κηαο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα 

είλαη ε κε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαζεγεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.   

  

-νη δηεπζπληέο  κε ην ζηπι εγεζίαο ηνπο ,νθείινπλ λα 

βνεζνχλ ζην λα πξνζδηνξίδεηαη  αθξηβέζηεξα ν ξφινο 

ησλ θαζεγεηψλ ζηε κνλάδα, λα αλαδηαξζξψλνληαη ηα 

ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη λα εληζρχνληαη 

ζπλεξγαζίεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα.  
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18 Anna R. 

Koch, 

Carmen 

Binnewie

s,  

Christian 

Dormann 

(2014) 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη : 

 

-ηελ εξγαζηαθή 

δέζκεπζε ηνπ 

δηεπζπληή  ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα 

θαηλνηνκίεο 

 

Αλ ε εξγαζηαθή 

δέζκεπζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

δεκηνπξγία ηδεψλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ γηα 

αιιαγέο θαη 

θαηλνηνκίεο  

Έξεπλα ζε 83 

ζρνιεία ηεο 

Γεξκαλίαο.  

 

Δμεηάζηεθαλ 87 

δηεπζπληέο θαη 

902 θαζεγεηέο  

 

 

 

Πνζνηηθή 

έξεπλα, 

εξσηεκαηνιφ

γην  

 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ πξνσζνχλ κηα 

θαηλνηνκία.  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, ηδίσο φηαλ ππάξρεη 

ζπιινγηθή δξάζε θαη ζθέςε . 

 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζε νκαδηθφ επίπεδν, απνηειεί 

θηλεηήξηα δχλακε ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

εθαξκνγήο ησλ θαηλνηνκηψλ. 

 

ε θαηλνηνκία νξγαλψλεηαη θαη εκθαλίδεηαη  σο ζρνιηθέο 

δξάζεηο, σο εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη σο εμσηεξηθή 

επηθνηλσλία. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνψζεζεο κηαο 

θαηλνηνκίαο. 

 

ηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

κηαο νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο: 

 Μεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνλνκίαο ζηε ιήςε  

απνθάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ 

 Αχμεζε ησλ πφξσλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ 

 Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο – 

απηνπεπνίζεζεο ησλ δηεπζπληψλ  

 Δλίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξαθηηθψλ ηνπο  

 

 

19 Nielsen, 

Jan 

Alexis 

(2015) 

 

 

 

 

Δμεηάδεη: 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ βνεζνχλ ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο  

ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ ζηελ 

εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ. 

 

Σνλ ηξφπν πνπ 

κπνξεί λα γίλεη 

ζαθήο ε εθηίκεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

θαηλνηνκία απφ ηελ 

πιεπξά ησλ 

καζεηψλ. 

 

  

 

Δμεηάζηεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί 

πέληε ζρνιείσλ 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.   

έξεπλα ηξηψλ 

ρξφλσλ  

ζηε Γαλία 

(2012-15) 

Πνηνηηθή 

έξεπλα, 

ζπλεληεχμεηο 

 

 

Μέζα απφ κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ ζηνπο καζεηέο, δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο  κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζηνρεχνπλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξφνδν.  

 

Ζ δηδαζθαιία βειηηψλεηαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη 

πξνυπνζέζεηο γηα πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ 

θαη καζεηψλ θαη φηαλ πξνζθέξνληαη  ζαθή θίλεηξα θαη 

ζηφρνη. 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ 

εκπεξηέρεη άιιεο ππν-ηθαλφηεηεο  πνπ θη απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

Απηέο νη ππν-ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ  ηε 

βάζε ελφο θεληξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

  

Οθείινπλ λα γίλνπλ αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ψζηε λα ηνληζηεί ε ζεκαζία 

ηεο εθηίκεζεο ησλ δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα κνξθή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.    
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3.8. πλνπηηθή θξηηηθή απνηίκεζε ησλ εξεπλώλ     

Κάλνληαο κηα θξηηηθή απνηίκεζε ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ εηζαγσγή 

κηαο θαηλνηνκίαο ζρεηίδνληαη άκεζα  κε ηηο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο θαη ηα κνληέια πνπ 

ν ίδηνο αθνινπζεί. Όιεο νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην φηη κέζα ζε έλα θεληξηθφ 

νξγαλσηηθφ πιαίζην, ζρεδηαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη  ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα 

επηδέρνληαη ηελ έληαμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ε 

επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο έρνπλ σο απνηέιεζκα  ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη  ηελ εμέιημε νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ 

φηη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο, αλαπηχζζνληαη θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ 

νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο 

20 Alex 

Maritz, 

Anton de 

Waal, 

Stephan 

Buse, 

Cornelius 

Herstatt, 

Astrid 

Lassen, 

Ross 

Maclachl

an 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

Δμεηάδεη 

 

ηελ εθαξκνγή θαη 

δηαρείξηζε κηαο 

θαηλνηνκίαο, ε 

νπνία -σο κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία- 

έρεη σο ζηφρν ηελ   

αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηελ  

απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη ηελ επίηεπμε 

καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ.   

Μειέηε 

πεξίπησζεο κε 

εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. 

 

Γηαδηθηπαθή 

ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, 

ζπκπιεξσκέλεο 

κε αθεγήζεηο.  

 

απφ  ηκήκαηα 

ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Swinburne 

ηεο 

Απζηξαιίαο. 

Πνηνηηθή 

έξεπλα, 

ζπλεληεχμεηο 

 

Ζ δηαρείξηζε κηαο θαηλνηνκίαο ή ζπγθεθξηκέλα ε 

ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε ελέξγεηεο φπσο  

 πξνζνκνίσζε κε αληίζηνηρε δηαρείξηζε 

επηρεηξήζεσλ,  

 θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε αληίζηνηρσλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο,  

 έιεγρνο θαη απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηεο. 

  

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο 

ελφο πξνγξάκκαηνο, απνηειεί ν έιεγρνο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ 

νη καζεηέο – θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ. 

 

21 Νηθφιανο 

Κσζηήο,

Αζαλάζην

ο 

Σδηκνγηάλ

λεο 

(2018) 

Δμεηάδεη 

 

Σα βξαβεπκέλα 

πξνγξάκκαηα e-

Twinning πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ.  

 

Σνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε δηάρπζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζή ηνπο. 
 

10 

εθπαηδεπηηθνί, 

ζπληνληζηέο ησλ 

έξγσλ. 

 

 

 

Πνηνηηθή 

έξεπλα, 

ζπλεληεχμεηο 

Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ,  θαηαλεκεκέλνη ζηνπο εμήο άμνλεο: 

 ην πιαίζην: ε ζηνρνζεζία, ε ζχλδεζε κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ε δηθηχσζε ησλ 

ζρνιείσλ, ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ε ζχλδεζε κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. 

 νη είζνδνη : καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, δπζθνιίεο 

ζηελ πινπνίεζε, πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,  

 νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο : ζεκαηνινγία ησλ 

δξάζεσλ, ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, θαηλνηφκεο 

πξαθηηθέο, νξγάλσζε δξάζεσλ, δεκηνπξγία 

θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν 

 ηα απνηειέζκαηα: καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο, 

ελίζρπζε θηλήηξσλ, δεμηφηεηεο , νθέιε 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε ζαθέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηεο κνλάδαο. 

πλεπψο, ε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο λέεο απηέο πξαθηηθέο 

πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απφςεηο ηνπ δηεπζπληή, ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ απηφο αθνινπζεί, ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη  ηελ θνπιηνχξα πνπ αθνινπζεί. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, εληνπίδνληαη ηα εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο ζηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, φρη κφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηεπζπληψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Χο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο, 

αλαθέξνληαη ε ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ πινπνίεζε λέσλ δξάζεσλ, ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ, ε 

έιιεηςε θνηλήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο θαη επέιηθησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγείνπ θαη ν θφβνο γηα ην ξίζθν θαη ηελ απνηπρία απφ ηε κεξηά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Παξφια απηά, θάπνηεο κεκνλσκέλεο έξεπλεο θηάλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ δελ απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλάδαο. Απηέο αλαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιείνπ σο πξνο ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ, 

δελ θαζνξίδεηαη απφ έλαλ ραξηζκαηηθφ εγέηε, νχηε απφ ηε κνξθή εγεζίαο πνπ απηφο 

αθνινπζεί. Παξάγνληεο φπσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή  θαηάζηαζε, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, θαζνξίδνπλ ην βαζκφ βειηίσζεο θαη εμέιημήο 

ηνπ, ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ  απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ν δηεπζπληήο αθνινπζεί.  

πλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ, παξαηεξείηαη φηη ελψ έρεη γίλεη κηα 

εθηελήο δηεξεχλεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηηο επηκέξνπο 

ηνπο δηαζηάζεηο, παξαηεξείηαη έλα θελφ ζηα εξσηήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, δπζθνιίεο πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ επηηπρή ηνπο εθαξκνγή. 

Απηφ, νθείιεη λα απνηειέζεη βαζηθφ ζηνηρείν αλαδήηεζεο γηα κειινληηθέο  έξεπλεο, 

δίλνληαο ζεκαληηθά δεδνκέλα απφ ηελ πιεπξά απηή, αιιά θαη επηκέξνπο ζηνηρείν 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζηνλ άμνλα ησλ εκπνδίσλ.  

         Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία ηεο 
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Πεινπνλλήζνπ. Δμεηάδεηαη ν  ξφινο ηνπο ζηελ έληαμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ, αλαδεηνχληαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπο θαζψο θαη νη δπζθνιίεο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη ηξφπνη ζπκβνιήο ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αλάινγεο έξεπλεο έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη έξεπλεο ηεο ππξνπνχινπ 

(2018), ηνπ Κσζηή (2018),  ησλ  Κπξηαθψδε θαη Σδηκνγηάλλε, (2015) θαη ε έξεπλα 

ησλ Γνιηθίδνπ θαη Σδηκνγηάλλε (2014). Παξάιιεια, έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο ζηα  

αληίζηνηρα ζέκαηα, ζε επίπεδν δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη  

ε εξγαζία απηή κε ηελ επέθηαζή ηεο ζε ζρνιεία ζε φιε ηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, κέζα απφ αληίζηνηρνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο, απνηειεί πξσηνηππία 

θαη  ζπκπιεξψλεη κε ηα απνηειέζκαηά ηεο ηηο πξνεγνχκελεο.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ 

Ζ παξνχζα έξεπλα εξεπλά ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο θαηλνηνκίεο 

πνπ πξνσζνχληαη ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, 

αλαδεηά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο.  Γηα ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ, επηιέρζεθε  ε ζπλέληεπμε, σο εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο,  αθνχ απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηάο ηεο, θαηαιήγνληαο παξάιιεια, ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ κέζα απφ ηππνπνηεκέλεο 

απαληήζεηο.  

Αληίζεηα κε ηε πνζνηηθή έξεπλα φπνπ αθνινπζείηαη έλα πξνθαζνξηζκέλν 

πιαίζην εμέηαζεο, δηεξεπλψληαη κεγάινπ φγθνπ πεξηπηψζεηο  θαη ηππνπνηνχληαη ηα 

δεδνκέλα  ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά,  ε πνηνηηθή 

έξεπλα αληηιακβάλεηαη ηα θνηλσληθά δξψκελα σο κηα ξένπζα θαη εμειηζζφκελε 

θαηάζηαζε, ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ηε δπλακηθή ηνπο πιεπξά. Πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη φζνπο δξνπλ  ζε απηέο, 

κέζα απφ ηηο πξάμεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, θαζψο θαη κέζα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ απηέο βηψλνληαη. Δμεηάδεη ηα εξεπλψκελα ζέκαηα εθ ησλ έζσ, δειαδή, 

εζηηάδεη κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ζηελ νπηηθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  Έρνληαο σο βαζηθφ εξγαιείν ηεο ηε 

ζπλέληεπμε, επηηπγράλεη ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ πηπρψλ 

ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλάηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο, 

απνηππψλνληαη παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, κέζα ζε έλα πιαίζην 

επαλαθαζνξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε κηα κνξθή επειημίαο ηνπ ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ εμεηάδνληαη (Σζηψιεο, 2011).     

Σε ζχγρξνλε επνρή, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα λέν εξγαιείν έξεπλαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 

απφζηαζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηα πξφζσπα πνπ ζπλνκηινχλ (Evans, 2008 νπ. αλαθ. 

ζην Hanna, 2012). Όια ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθηπαθή απηή 
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ζπλνκηιία, απνηεινχλ κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν ζηηο ΄΄πξφζσπν κε πξφζσπν΄΄ 

ζπλεληεχμεηο, κε εληζρπκέλν ην ζηνηρείν ηεο νπηηθν-ερεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

δχν ζπλνκηιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, ν εξεπλεηήο δελ 

δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο εηζβνιήο ζην ρψξν ηνπ άιινπ θαη ηεο επίδξαζεο θαη επηβνιήο 

ησλ ζέζεψλ ηνπ, αθνχ θαη νη δχν παξακέλνπλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν θαη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα νπδέηεξε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε νπνία ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ελφο θιίκαηνο εξεκίαο, εηιηθξίλεηαο θαη ακεζφηεηαο, ην νπνίν βειηηψλεη ηε 

ζπιινγή θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

(Hanna, 2012).   

 

4.2. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

            Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ  δέθα δηεπζπληέο  

ζρνιείσλ, δχν αλά λνκφ αλά βαζκίδα.  Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, φπσο απηέο ησλ Erasmus+, 

Comenius, STEAM, Euroscola, e-Twinning θαη ξνκπνηηθήο,  ηελ εκπεηξία ησλ 

δηεπζπληψλ ηνπο ζηελ έληαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ην κήλα Γεθέκβξε, ηελ επνρή φπνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

πινπνηήζεθε κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Απφ ηα ζρνιεία απηά, ηα πέληε ήηαλ 

Γπκλάζηα θαη ηα ππφινηπα πέληε,  Γεληθά Λχθεηα. Οθηψ ζην ζχλνιφ ηνπο βξίζθνληαλ 

ζε αζηηθά θέληξα θαη δχν ζε εκηαζηηθή πεξηνρή.  

 

4.3. Η  ζπλέληεπμε 

Ζ ζπλέληεπμε ζηεξίρηεθε ζε 16 εξσηήζεηο, καδί κε  θάπνηεο δηεπθξηληζηηθέο, 

νη νπνίεο ππνβάιινληαλ ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο δελ είρε θαιχςεη κε ηελ 

απάληεζή ηνπ θάπνηα εξψηεζε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ιφγσ 

ηνπ φηη δίλεη θάπνην βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ εξσηψκελν,  σο πξνο ηε ζεηξά θαη ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ήδε 

απαληεζεί. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη έλα ζεκαληηθφ βαζκφ επειημίαο φρη 



56 
 

κφλν ζηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη ηνπ εξσηψκελνπ. Ο εξεπλεηήο απνθαζίδεη 

ειεχζεξα γηα ηε ζεηξά,  ην πεξηερφκελν θαη ην ιφγν ησλ εξσηήζεσλ ελψ παξάιιεια, 

ν εξσηψκελνο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπ,  

πεξηγξάθεη θαη αλαπηχζζεη ηα ζέκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο επηζπκεί (Μάγνο, 

2002). ην ηέινο, δεηήζεθε ζηνπο δηεπζπληέο ε παξνπζίαζε ηπρφλ πξνηάζεσλ πνπ ζα 

ήζειαλ λα εθθξάζνπλ, σο θαηαθιείδα ηεο ζπλέληεπμεο, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, κέζα απφ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηά ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα απηά. 

          Ο νδεγφο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Οξγαλψζεθε ζε 4 άμνλεο (α. αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο, 

β) νη απφςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ έληαμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ, 

γ) νη πξσηνβνπιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δ) ε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ) θαη πεξηιάκβαλε 16 εξσηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε 

βάζε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. 

 

4.4. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

           ην ζχλνιν ησλ δέθα ζπκκεηερφλησλ δηεπζπληψλ, νη νθηψ ήηαλ γπλαίθεο θαη 

νη δχν ήηαλ άληξεο,  επηά απφ απηνχο θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη  δχν, 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Γχν θαηείραλ δεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο 

ήηαλ ηα 55 έηε.  Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κφλν δχν ζπλεληεχμεηο, ελψ νη ππφινηπεο νθηψ, δηεμήρζεζαλ 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

δηεπζπληέο ελεκεξψζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο 

θαη ηνπο απνζαθελίζηεθε ην δεδνκέλν ηεο αλσλπκίαο ηεο ζπλέληεπμεο. ηε 

ζπλέρεηα, ελεκεξψζεθαλ γηα ην βαζηθφ ζέκα πνπ εξεπλά ε παξνχζα εξγαζία θαζψο 

θαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ 30 πεξίπνπ ιεπηά αθνχ 

πξνεγήζεθε ζπδήηεζε  κε ηελ εξεπλήηξηα, γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ θαη άλεηνπ 

θιίκαηνο.   

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ δηεπζπληψλ, 

ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη άιια δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο. 
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Βαζκίδα  

 

 Πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ  

 

Γ.1 

 

Κνξηλζία 

 

ΓΔΛ 

 

Erasmus+ 

 

Γ.2 

 

Κνξηλζία 

 

Γπκλάζην 

 

Ρνκπνηηθή 

 

Γ.3 

 

Αξθαδία 

 

Γπκλάζην 

 

Erasmus+,    e-Twinning 

 

Γ.4 

 

Αξθαδία 

 

Γπκλάζην  

 

Erasmus+,  e-Twinning,  Comenius 

 

Γ.5 

 

Αξγνιίδα 

 

Γπκλάζην 

 

Erasmus+,   ξνκπνηηθή 

 

Γ.6 

 

Μεζζελία 

 

ΓΔΛ 

 

Euroscola,    ξνκπνηηθή 

 

Γ.7 

 

Μεζζελία 

 

Γπκλάζην 

 

                        STEAM 

 

Γ.8 

 

Λαθσλία 

 

ΓΔΛ 

 

Erasmus+,    e-Twinning 

 

Γ.9 

 

Αξγνιίδα  

 

ΓΔΛ 

 

Erasmus+, 

 

Γ.10 

 

Λαθσλία 

 

ΓΔΛ 

 

Erasmus+,  Euroscola,  ξνκπνηηθή 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

5.1. Σύπνη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

           ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέρζεθαλ ζρνιεία κε θξηηήξην  ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο 

ζε  επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο ηα πξνγξάκκαηα Erasmus+, Comenius, e-

Twinning θαη  Euroscola, θαζψο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε δξάζεηο εζληθνχ ή 

δηεζλνχο επηπέδνπ, φπσο νη δηαγσληζκνί ηνπ STEAM θαη ηεο ξνκπνηηθήο. Οη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά, θαζνξίδνληαη κε 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, κε νδεγίεο ηεο Δ.Δ. κέζσ πνπ αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ θνξέα, ή  

κε νδεγίεο ηνπ δηνξγαλσηή, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΤΠΑΗΘ. Δπηά ζηα δέθα ζρνιεία πνπ επηιέρζεθαλ, εθαξκφδνπλ 

ηαπηφρξνλα, πεξηζζφηεξα απφ έλα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ελλέα ζηα δέθα, 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ πξφγξακκα επξσπατθνχ επηπέδνπ.        

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη φηη 7 ζρνιεία πνπ είραλ έζησ θαη κηα θνξά 

πινπνηήζεη πξφγξακκα επξσπατθφ, ζπλέρηζαλ ηελ πινπνίεζε λέσλ θαη ηηο επφκελεο 

ρξνληέο.  

Γ.1. «Ννκίδσ θάλνπκε αξθεηέο…. Κάλνπκε θαη ζπλερίδνπκε ην Erasmus+,  θάλακε θαη 

ην Tipping Point…. πήξακε κέξνο ζην δηαγσληζκφ νηθνλνκίαο…. θαη θάζε ρξφλν 

νξγαλψλνπκε ην ινγνηερληθφ δηαγσληζκφ». 

Γ.4.  «Σην ζρνιείν καο, πέξα απφ ην φηη θακηά 35αξηά πεξίπνπ ζπλάδειθνη, έρνπλ 

πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ή Twinning θαη θάλνπλ θαη δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, απηφ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεγνκέλσλ Πξνγξακκάησλ Πξψηνπ Τχπνπ, 

ηεο ιεγφκελεο Αηνκηθήο Κηλεηηθφηεηαο….. 25 ζπλάδειθνη έρνπλ θάλεη ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο Αηνκηθήο Κηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ γηα επηκνξθψζεηο.  Έρνπκε έλα 

πνιχ αλεπηπγκέλν ζχζηεκα ζρέζεσλ. Τειεπηαία έρνπκε ιεηηνπξγήζεη κέρξη ζηηγκήο απ’ 

ηνλ θαηξφ ησλ πξνγξακκάησλ Comenius κέρξη ηψξα, 8 πξνγξάκκαηα Erasmus+ καδί 

κε ηα Comenius δειαδή, γηαηί θαη ηα Comenius είλαη ε πξφηεξε θαηάζηαζε ησλ 

Erasmus+. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε 3, ηα νπνία έρνπλ δηαθνπεί ιφγσ Covid 

19….». 
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Γ. 5. «Έρνπκε ηελ νκάδα ηεο ξνκπνηηθήο, δηαγσλίδεηαη εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα ζην 

δηαγσληζκφ… έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά επξσπατθά πξνγξάκκαηα.... έρνπκε 

νπσζδήπνηε ηξία e-Twinning ην ρξφλν, εδψ θαη 4-5 ρξφληα, ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

έρνπκε απφ ην 2017  ζπκκεηάζρεη ζε ηξία Erasmus+  πξνγξάκκαηα».  

Γ.6. «Ναη, ην ζρνιείν καο θάλεη αξθεηέο, έρεη  αζρνιεζεί θαη θαηά ηελ πεξζηλή ρξνληά 

θαη ζε πξνεγνχκελεο ρξνληέο κε ην πξφγξακκα Euroscola... έρνπκε θαη ξνκπνηηθή ζε 

δηεζλέο επίπεδν».  

Γ.7. «Σε Δπξσπατθφ επίπεδν, έρνπκε αδειθνπνηεζεί κε έλα ζρνιείν ηεο Γεξκαλίαο θαη  

είκαζηε ην κνλαδηθφ ζρνιείν ζην λνκφ πνπ εθαξκφδεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ 

εξγαζηεξίσλ δεμηνηήησλ ζην πξφγξακκα STEAΜ, θεξδίδνληαο ην Α΄Βξαβείν…. 

ζπλερίδνπκε θαη θέηνο ην πξφγξακκα». 

 

Γ.8. «Απφ ην 2018  ην  ζρνιείν  πινπνηεί Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus+ , KA1 

θαη KA2. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηεί θαη  e-Twinning». 

 

Γ.10. «….πξνγξάκκαηα επξσπατθά,  είρακε θαη παιηφηεξα. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε 

πξνγξάκκαηα ξνκπνηηθήο, Erasmus+  θαη Euroscola. Ννκίδσ είλαη αξθεηά». 

Αθφκα, 2 δηεπζπληέο νη νπνίνη άιιαμαλ ζρνιείν ελψ ήδε εθάξκνδαλ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζην πξνεγνχκελν, ζπλέρηζαλ λα ηηο εθαξκφδνπλ θαη ζην 

λέν ηνπο ζρνιείν. 

Γ.3. «Τν ζρνιείν  ήδε ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα Erasmus+ θαη έρεη άιιν έλα 

Erasmus+ πξνο έγθξηζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα…. θαη ζην πξνεγνχκελν ζρνιείν πνπ 

ήκνπλ, είρα ηξέμεη άιιν πξφγξακκα Erasmus+ πνπ είρε πάεη πνιχ θαιά».  

 

Γ.9. «Ναη, απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ηέζζεξα πξνγξάκκαηα, ηα δχν είλαη Erasmus+, 

θηλεηηθφηεηαο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζην έλα σο ζπληνληζηέο θαη ζην δεχηεξν σο 

partners. Σε δηεζλέο επίπεδν θάλνπκε δχν πξνγξάκκαηα ζην δίθηπν….  πνπ αθνξνχλ 

ηνπο πξφζθπγεο θαη ηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε… έθαλα θαη ζην πξνεγνχκελν ζρνιείν 

πξνγξάκκαηα….». 

 

       ε έλα ζρνιείν, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα, παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

ηνπ. 

 

Γ.2. «….Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα δελ έρνπκε θάλεη πνηέ. Σπκκεηέρνπκε ζε πξφγξακκα 

ξνκπνηηθήο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα… Δίλαη ιίγν βαξχ ηα δχν πξνγξάκκαηα… είκαζηε 

φκσο κεγάιν ζρνιείν… ίζσο ζα ζήθσλε θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα… πξέπεη λα βξεζεί 

ην θαηάιιειν άηνκν λα ην αλαιάβεη…. Δίλαη ε νξγάλσζε… είλαη πάξα πνιιά, ν θφβνο 

ηνπ άγλσζηνπ, ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία». 
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5.2. ηόρνη-αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ νη δηεπζπληέο εθαξκφδνπλ κηα θαηλνηνκία ζην 

ζρνιείν ηνπο, πέληε απφ απηνχο αλαθέξνπλ φηη νη επθαηξίεο, νη εκπεηξίεο, νη γλψζεηο 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ παξέρνληαη, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη 

παξαθάησ απφςεηο: 

Γ.1.«Πεγαίλεη ην ζρνιείν πνιχ κπξνζηά… δίλεη επθαηξίεο ζε πνιιά παηδηά λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, πνπ 

κέζα απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα δελ είλαη δπλαηφ λα ην θάλνπλ». 

 

 Γ.2. «Γεληθά δηεπξχλεηαη ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ηνπ ζρνιείνπ. Ξεθεχγνπκε απφ ηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο, μεθεχγνπκε απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε θαη κπαίλνπκε ζε λέα 

πεδία θαη ζε λέεο ζπλζήθεο κάζεζεο πνπ θπξίσο ζηεξίδνληαη ζηε βησκαηηθφηεηα».  

 

Γ.9. «Τν ζρνιείν εδψ, παξακέλεη πνιχ καθξηά απ’ ην ζχγρξνλν θφζκν θη απηφ 

δεκηνπξγεί έλα πνιχ κεγάιν ράζκα αλάκεζα ζηηο εμειίμεηο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

δνπλ ηα παηδηά, ηελ νπνία ηε βξίζθσ πνιχ ηππηθή θαη πνιχ παξσρεκέλε. Τν ζρνιείν 

πξέπεη λα δείμεη ελδηαθέξνλ θαη ζπλδέζεηο κε ην ζχγρξνλν θφζκν θαη ην κέιινλ. Απηή 

ηελ επθαηξία, ηε δπλαηφηεηα ηε δίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα». 

Γχν δηεπζπληέο αλαδεηθλχνπλ σο ιφγν εθαξκνγήο ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ θαη ην φηη ην ζρνιείν γίλεηαη πην ειθπζηηθφ.  

Γ.7.«….γηα λα είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθή θαη ην ζρνιείν πην 

ειθπζηηθφ». 

 

Γ.8. «…θαζηζηνχλ ην ζρνιείν εμσζηξεθέο, πην ειθπζηηθφ θαη δεκνθηιέο». 

 

Γχν δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ πνιίηε. 

 

 Γ.6.«…θαηαιαβαίλνπλ φηη είλαη πνιίηεο φινπ ηνπ θφζκνπ, δελ έρνπλ απηά ηα απζηεξά 

εζληθηζηηθά δεδνκέλα…. απνθηνχλ κηα πην επξεία αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ». 

 

 Γ.4. «Όζνη έρνπλ δήζεη έμσ, μέξνπλ φηη δελ είλαη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα… ηα πάληα 

είλαη ρεηξφηεξα θαη ην ζέκα είλαη ηη αμίεο έρεηο αθήζεη ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ…. 

φηαλ ινηπφλ θαηαιάβνπλ ηελ αμία πνπ έρεη λα κέλεηο ζηελ Διιάδα θαη φηη κπνξείο λα 

έρεηο πάληα απηή ε δηαδηθαζία σο αλαθνξά, δελ ζε εκπνδίδεη λα ηαμηδεχεηο ….. 

θαηαιαβαίλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ κεηαλάζηεο, ππάξρνπλ επξσπαίνη πνιίηεο νη νπνίνη 

δνπλ ηαπηφρξνλα παληνχ». 

 

 ε κηα, αλαθέξζεθε ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Γ.3. «…εκπινπηίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο». 
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Σξφπνο επηινγήο – θίλεηξα καζεηψλ  

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνθχπηεη φηη δελ 

ππάξρεη έλαο κφλν ηξφπνο επηινγήο καζεηψλ απφ ην ζρνιείν, αιιά έρεη λα θάλεη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαη ηε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ. ηα επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε επηινγή έγηλε κε βάζε ηηο γλψζεηο 

γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ θαη ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηνινγία, ελψ ζηα πξνγξάκκαηα ξνκπνηηθήο θαη STEAM, κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα λέα κέζα.  

Γ. 7.«Αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ… θαη ζηελ άλεζή ηνπο ζηηο 

γιψζζεο». 

Γ.8. «βαζίδεηαη ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία, ζηηο αθαδεκατθέο γιψζζεο, ζηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο…». 

Γ.6. «ε επηινγή γίλεηαη ζπλήζσο, ζχκθσλα κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θπξίσο, 

δελ ελδηαθέξνληαη φια ηα παηδηά». 

 

Οθηψ δηεπζπληέο, πξνζδηνξίδνπλ σο βαζηθφηεξν θίλεηξν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ, ην ηαμίδη θαη ε κεηαθίλεζε θαη σο δεχηεξν, ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα εμήο απνζπάζκαηα: 

Γ.7.  «Τν πην ηζρπξφ θίλεηξν, είλαη νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα θαη νη εθδξνκέο, νη επηζθέςεηο…. ην αλ ππάξρεη ε κεηαθίλεζε 

δειαδή….». 

Γ.3. «… ε χπαξμε ή φρη ηεο κεηαθίλεζεο». 

Γ.6. «… ην ηαμίδη ή κηα δηάθξηζε». 

Γ.4. «…αιιαγή πεξηβάιινληνο, ηνπο θάλεη θαιφ, γπξίδεηο άιινο άλζξσπνο». 

Γ.8. «νη καζεηέο ζέινπλ λα βξίζθνπλ επθαηξίεο λα θεχγνπλ». 

Γ.2. «Ζ κε ππνρξεσηηθφηεηα, ε πην ζηελή ζχλδεζε κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο». 

ηηο άιιεο δχν, αλαθέξεηαη σο θίλεηξν, ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο άιινπο. 

Γ.2. «…επεηδή είλαη θάηη ην θαηλνχξγην, θάηη ην δηαθνξεηηθφ… ε κε ππνρξεσηηθφηεηα, 

ε ζηελή ζχλδεζε κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο». 

Γ.5 «… λα θάλνπλ θάηη ην δηαθνξεηηθφ, λα μερσξίζνπλ, λα ηαμηδέςνπλ, λα 

κηιήζνπλ…». 
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5.2.1. Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή  

      ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην ξφιν 

ηνπ δηεπζπληή ζηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, αλαδεηθλχνληαη ηα 

εμήο: 

Όινη νη εξσηεζέληεο αλαθέξνπλ φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ έληαμε κηαο 

θαηλνηνκίαο είλαη θαζνξηζηηθφο. Ο δηεπζπληήο είλαη απηφο πνπ πξνηείλεη θαη έρεη ην 

πξψην ξφιν ζηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, ζρεδηάδεη ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο 

νκάδαο, δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. Δλδεηθηηθέο είλαη νη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ζηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: 

Γ.8. «… δελ είλαη απιά γηα ην ζεαζήλαη ηνπ ζρνιείνπ…. Γελ είλαη απιά θάληε ην… έρεη 

ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν….». 

 

Γ.6. «είλαη θαηαιπηηθφο ν ξφινο ηνπ… πξέπεη λα δίλεη ηα εξεζίζκαηα…. λα ηνπο 

δηεπθνιχλεη…» 

Γ.9. «…έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν ην δηεπζπληή. 

Γειαδή δελ αηζζαλφκαζηε ην ζρνιείν φηη είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζπλεξγαηηθήο, κηαο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Αηζζαλφκαζηε φηη ην ζρνιείν θαζνδεγείηαη απ’ ην δηεπζπληή 

θαη ν δηεπζπληήο έρεη έλα ξφιν... έρεη έλα ιφγν παξαπάλσ...». 

 

Γ.3. «Ο ξφινο ηνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν ζηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο, ζηε ζπγθξφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ζηελ  

αλαηξνθνδφηεζε κεηά... ζηνλ απνινγηζκφ».  

 

Γ.2. «…αιιά θαη ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή... είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε θάζε 

δπζθνιία πνπ ζα έρεη θάπνηνο, λα μέξεη φηη κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ θαη λα 

ηνπ δψζεη φρη ιχζε, αιιά λα ηνλ βγάιεη απφ ην αδηέμνδν πνπ παξνπζηάδεηαη θάζε 

ζηηγκή. Απηφ είλαη ην βαζηθφ γηα λα πξνρσξήζεηο ζε θάηη πνπ δελ είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλν κέζα απφ απζηεξά πιαίζηα παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά θαη νξγαλσηηθά».  
 
Γ.10. «..λα δείρλεη φηη είλαη καδί ηνπο, φηη έρεη ηελ πιήξε εηθφλα, ηε βαζηθή επζχλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο…. Να είλαη εθεί γηα φια, γηα ηα θαιά θαη γηα ηα απξφνπηα…». 

 

Γ.1. «πξέπεη λα ηξέρεη κπξνζηά, λα θαηεπζχλεη, λα ηνλψλεη…». 

 

Γ.5. «είλαη πξσηαξρηθφο ν ξφινο ηνπ. Αλ δελ είλαη αλνηρηφο ν δηεπζπληήο ζε απηφ, δε 

ζα γίλεη ηίπνηα ζην ζρνιείν». 

 

Έμη δηεπζπληέο αλαδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπο, 

φπσο ηε ζρέζε ηνπ δηεπζπληή κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ην γεληθφηεξν ξφιν ηνπ ζην ζρνιείν. 
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Γ.6. «Ο δηεπζπληήο λνκίδσ είλαη ην Α θαη ην Ω ζην ζρνιείν, απ’ απηφλ γίλνληαη θαη ηα 

θαιά θαη ηα θαθά. Πξέπεη ν ίδηνο λα κνηξάδεη  ηε δπγαξηά, λα ηα εμηζνξξνπεί θη έηζη ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη νη θαζεγεηέο. Αλ νη θαζεγεηέο δνπλ φηη ε λννηξνπία θαη ην θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη απηφ, ζα αθνινπζήζνπλ». 

Γ.4.«Ζ παξνπζία ηνπ δηεπζπληή είλαη ζέκα δηαρείξηζεο θαη καέζηξνπ. Πξσηίζησο είλαη 

ζέκα θνπιηνχξαο. Ο δηεπζπληήο, φηαλ ζα κπεη κεο ζην ζρνιείν, πξέπεη λα δψζεη ηηο 

πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο. Ζ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ππάξρεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Καιιηεξγείηαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δηεπζπληή θαη απνηηκάηαη 

ζην ηέινο. Δίλαη ε γλσζηή δηαδηθαζία….. ηελ θνπιηνχξα πξέπεη λα ηε δψζεηο εζχ». 

 

Γ.1. «… πξέπεη λα ηξέρεη κπξνζηά, λα θαηεπζχλεη, λα ηνλψλεη…». 

Γ.2. «… λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, λα καζαίλεη, λα μέξεη 

παξαπάλσ απφ ηελ νκάδα, γηα λα κπνξέζεη λα πξνηείλεη…». 

Γ.2. «Πξέπεη λα έρεη κηα δηαίζζεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ…. λα κπνξεί 

λα δεη αλ είλαη πινπνηήζηκε ε ηδέα….».  

Γ.6. «Να κελ είλαη νχηε δεζπνηηθφο νχηε ππεξζπγθεληξσηηθφο. Να θαζνδεγεί, αιιά 

παξάιιεια λα δίλεη θαη πξσηνβνπιίεο». 

 

5.2.2. Πξσηνβνπιίεο ηνπ δηεπζπληή θαη  εκπόδηα   

Όινη αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θιίκα ζπλεξγαζίαο, λα 

είλαη αλνηρηφο ζε ηδέεο, λα παίξλεη ξίζθν, λα εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ κειψλ,   

λα έρεη φξακα θαη λα ιεηηνπξγεί σο κηα νκάδα. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηα κνληέια ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.  

Αλαθέξνληαη θάπνηα απνζπάζκαηα: 

Γ.1. «Πξέπεη πάληα λα είζαη αλνηρηφο θαη λα κπνξέζεηο λα δέρεζαη ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη αλ ε πξφηαζε είλαη πνιχ θαιή εγψ είκαη καδί…  λα ηε ζηεξίμσ….».  

 

Γ.3. «αλ δίλεη θάηη ζε φινπο, ηφηε ηελ ππνζηεξίδσ έληνλα θαη ςάρλσ ην ζπλάδειθν πνπ 

έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα». 

 

Γ.8. «πξέπεη λα ηνπο σζεί, λα ηνπο παξαθηλεί, λα ηνπο ελεκεξψλεη….. λα είλαη δίπια 

ηνπο ζε φιν απηφ».  

 

Γ.6. «…λα είκαζηε αλνηρηνί, λα δίλνπκε πξσηνβνπιίεο, εξεζίζκαηα, θίλεηξα θαη 

επθαηξίεο». 

  

Γ.9. «νη ζπλάδειθνη ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο, αζπλήζηζηνη ζε ηέηνηα…. βξήθα δπν ηξεηο 

λεφηεξνπο θαη ηνπο πξνζέθεξα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπο έιεηπαλ». 
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Γ.4 «….θαη ρσξίο λα ξσηήζσ, έδσζα άδεηα θαη ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο, πέξα απφ ηνπο 

ζπλνδνχο θαη ηνπο πήξα καδί κνπ ζην Παξίζη γηα ηνπο  μεθιεηδψζσ. Απηφ ήηαλ, 

δεκηνχξγεζα ηελ πξψηε καγηά ….». 

 

Γ.2. «Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, κία νκνςπρία, έλα θαιφ θιίκα…. φρη κφλν ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά ζε κηα νκνςπρία  κε φιν ην βάξνο ηεο ιέμεο... λα 

κπνξνχκε λα ζπδεηάκε άλεηα, ειεχζεξα θαη κε θαιή δηάζεζε, φιεο ηηο ζθέςεηο καο…. 

αιιηψο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη».  

 

Γ.6. «…λα είκαζηε αλνηρηνί, λα δίλνπκε ζηνπο θαζεγεηέο πξσηνβνπιίεο, λα ηνπο 

δψζνπκε εξεζίζκαηα, θίλεηξα, λα ηνπο πείζνπκε…».   

 

Οθηψ δηεπζπληέο, αλαδεηθλχνπλ παξάιιεια, ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη 

ηεο ελζάξξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 

 

Γ.5. «Ζ ζηξαηεγηθή είλαη λα ην δηαθεκίζεηο…. λα ηνπο ηνλίζεηο ηα ζεηηθά πνπ ζα έρνπλ 

νη καζεηέο,  δειαδή λα δεηο ην πξφγξακκα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ καζεηψλ…..». 

 

Γ.8. «Πξνζπαζψ λα ηνπο πείζσ φηη φινη ζα βνεζήζνπκε ρσξίο λα ην πάξεη πάλσ ηνπ 

έλαο... κία νκάδα φινη... λα κνηξαζηεί ε δνπιεηά, ν θαζέλαο λα αλαιάβεη ην δηθφ ηνπ 

θνκκάηη, απηφ πνπ μέξεη θαιά, απηφ πνπ μέξεη λα πιαζάξεη…..». 

 

Γ.9. «...ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ήζειαλ, εγψ ηνπο πξνζέθεξα απφ ηε ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπο έιεηπαλ. Ταπηφρξνλα, αλαδήηεζα απηνχο πνπ 

ήηαλ πάξα πνιχ λένη θαη ζα εθκεηαιιεπφκνπλ θπξηνιεθηηθά, εληφο θαη εθηφο 

εηζαγσγηθψλ, ηε δηάζεζή ηνπο…. βξήθα ηνλ πξψην ππξήλα νη νπνίνη ζθέθηνληαλ φπσο 

εγψ θαη ήζειαλ λα ζπξψμνπλ ηέηνηα πξάγκαηα…». 

 

Γ.2. «...απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη 

εθαξκφδεηαη... ν δηεπζπληήο πξέπεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζεγεηή λα πεη φηη ην 

ζπλερίδνπκε...θαη ζα έρεη κεηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ...». 

 

Γ.1. «Πξέπεη λα είλαη θνληά λα είλαη δίπια πάληα θη αλ ην δείρλεη έκπξαθηα φρη κφλν κε 

ιφγηα». 

 

Γ.5. «Να είζαη αλνηρηφο ζηηο πξνηάζεηο, λα ζέβεζαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ άιινπ θαη λα 

ηνλ εκπηζηεχεζαη».  

 

Γ.4. «Αθνχ ζπκθσλεί θάπνηνο λα ην ηξέμεη, αλαιακβάλεη κπξνζηά. Δγψ δελ έρσ 

θαλέλα πξφβιεκα, ηνπ δίλσ ην participant, ηνπ δίλσ ηελ θάιπςε ηνπ ζρνιείνπ, 

ππνγξάθσ ηα πάληα…. αλαιακβάλσ βεβαίσο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο 

θαη πξνρσξάκε. Όηαλ κέλσ ζηηο νκάδεο, ην κφλν πνπ θάλσ είλαη λα δηαρεηξίδνκαη ηα 

ιεθηά... αθεληηθφ ζε θακία νκάδα…. άιινο είλαη ην αθεληηθφ».  

 

Γ.3. «Αμηνινγψ ηελ πξφηαζε γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαδεηψ απηφλ 

κε ηνλ νπνίν ζα θνπκπψζεη ζα ηαηξηάμεη θαη ζα πινπνηεζεί ζσζηά». 

 

Δπηπιένλ, θαηαγξάθεηαη απφ δχν δηεπζπληέο ε άπνςε ηνπ ξφινπ ηνπο σο εκπλεπζηέο 

θαη θαζνδεγεηέο ζηελ εξγαζηαθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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Γ.6. «Τνπ ππελζπκίδσ φηη δελ κπνξεί λα κέλεη ζηάζηκνο ζε έλα πηπρίν πνπ πήξε θάπνηα 

ζηηγκή, αιιά ζα πξέπεη λα αλαηξνθνδνηεί θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ κε δηάθνξεο δξάζεηο».  

 

Γ.7. «Τνπο αλαθέξσ φηη ζα ππάξρεη εθπαηδεπηηθή εμέιημε… ζηελ εξγαζία ηνπο, ζα ηνπο 

ρξεζηκεχζεη δειαδή ζην βηνγξαθηθφ ηνπο». 

 

ε κία ζπλέληεπμε, αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή, ε ζρέζε κε ην ζχιινγν 

γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Γ.5. «Σε έλα δχζθνιν ζέκα, φπσο απηφ ηεο θηινμελίαο, πξνζεγγίζακε ην ζχιινγν 

γνλέσλ…. άιιε κηα ζηξαηεγηθή: λα πξνζεγγίδεηο θαη ην ζχιινγν γνλέσλ». 

 

 

Δκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη δηεπζπληέο 

 

Απφ επηά δηεπζπληέο, θαηαγξάθεηαη ε άπνςε φηη ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί  

έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ην γεγνλφο  

φηη δελ ππήξρε ππνζηήξημε ή βνήζεηα ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

επίπεδν ηνπηθφ, ή επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Αληίζεηα, αλέπηπμαλ ηελ απαηηνχκελε 

ηερλνγλσζία, κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη εκπεηξίεο, κε κφλε βνήζεηα ην ΗΚΤ ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γ.4. «Τν εκπφδην ην ζπλάληεζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε νπνία δελ 

θαηαιάβαηλε ηη ηεο γίλεηαη... δεκηνπξγήζακε νπζηαζηηθά ην know-how, ηε 

κεζνδνινγία... ε δηθή καο κεζνδνινγία ιεηηνχξγεζε θαη ζην ηέινο είπαλ ζηα ζρνιεία: 

ξσηήζηε ην ηάδε ηη θάλεη... πψο θηηάρλεη ηα ραξηηά….».  

 

Γ.9. «Δδψ ζην λνκφ, γηα θάπνην ιφγν, πξνγξάκκαηα Erasmus+ δελ γίλνληαη. Μπνξεί 

λα θαίλεηαη  πεξίεξγν  απηφ πνπ ιέσ. Υπάξρεη γεληθά έλα αξλεηηθφ θιίκα ην νπνίν δελ 

είκαη ζίγνπξνο φηη έρεη λα θάλεη κε ην φηη ηα βιέπνπλ ηα πξνγξάκκαηα Erasmus+ 

αξλεηηθά.  Μάιινλ θάπνηνο δελ απνθαζίδεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία, ζηε  

γξαθεηνθξαηία... ηα είδε κε θάπνην θφβν…. είλαη έλα πξάγκα πνιχ πεξίεξγν απηφ». 

 

Γ.2. «Δίλαη ε νξγάλσζε, ν θφβνο ηνπ αγλψζηνπ, ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία». 

 

Γ.1. «… είλαη θαη ε ραξηνχξα, ηα δηαδηθαζηηθά, ηα εξγαιεία… πξέπεη λα μέξεηο θαιά 

αγγιηθά». 

  

Γ.10. «… ζίγνπξα ε γξαθεηνθξαηία, ηδίσο ζε πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο». 

 

Γ.5. «φηαλ έθαλα ηηο αηηήζεηο, δε κπνξνχζε λα κε βνεζήζεη νχηε ε Πεξηθέξεηα… βξήθα 

άθξε απφ ην ΗΚΥ…. ςάρλνληαο πεγαίλνπκε… ηειηθά εληάμεη, ηα θαηαθέξακε». 

 

Γ.8. «Σε φινπο αξέζνπλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα αιιά ην πξφβιεκα είλαη ε 

γξαθεηνθξαηία θαη θαλέλαο δελ αλαιακβάλεη λα κπεη ζηε γξαθεηνθξαηία… λα αλαιάβεη 
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ν θαζέλαο, ην κεξίδην επζχλεο ηνπ… δελ είλαη απιά πάσ κηα εθδξνκή ζην εμσηεξηθφ, 

είλαη νιφθιεξν background φιν απηφ, πνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη». 

 

Σέζζεξηο δηεπζπληέο, αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ σο 

βαζηθφηεξν θξηηήξην πινπνίεζήο ηεο. Ηδηαίηεξα ζην Λχθεην, φπνπ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ είλαη πηεζηηθφ θαη αθνινπζείηαη απφιπηα, ρσξίο θακηά επειημία απφ ηνπο 

παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Γ.7. «…ζέιεη πάξα πνιχ ρξφλν, δε ζέινπλ φινη λα αθηεξψζνπλ έμηξα ρξφλν». 

 

Γ.5. «…. φηη πξέπεη λα ςάρλνπκε κφλνη καο, δελ ππάξρεη έλαο νδεγφο λα βνεζήζεη». 

 

Γ.10. «Γπζηπρψο ζηα Λχθεηα δελ ππάξρνπλ θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο, ιφγσ ηεο πίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο… ηνπ ρξφλνπ… ηνπ άγρνπο ηεο χιεο».  

 

Γ.9. «Γηα ην Λχθεην είλαη ην αληίζεην απφ φηη πηζηεχνπλ νη ππφινηπνη φηη δειαδή δελ 

είλαη έλαο ρψξνο πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαηλνηνκίεο, γηαηί είλαη πνιχ πηεζκέλν 

απφ ηα καζήκαηα, απφ ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ κέγγελε ησλ Παλειιελίσλ. Δγψ βξίζθσ, 

φηη αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα θάλεη άιια πξάγκαηα, γηαηί δηαθνξεηηθά 

γίλεηαη έλα ζηεγλφ θξνληηζηήξην θαη ηίπνηα παξαπάλσ... θαη δελ ην αμίδεη απηφ ηνπ 

ζρνιείνπ». 

 

 

Γχν δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο βαζηθφ εκπφδην, ηε δπζθνιία ζην λα πείζνπλ αιιά θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

 

Γ.10. «Ζ δπζπηζηία... δελ ήηαλ ζίγνπξνη φηη ζα γίλνπλ ή ζα θάλακε φζα ιέγακε». 

 

Γ.6. «Να πείζεηο ηελ νκάδα λα θαηαιάβνπλ φηη ζα ηνπο ζηεξίμεηο, φηη  ζα αγσληζηείηε 

καδί... κεηά πξνρσξάκε, κπαίλνπκε ζην θιίκα». 

 

Γχν, πξνζδηνξίδνπλ σο εκπφδην ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ (ζπρλέο 

αιιαγέο ή κεγάιν δηάζηεκα ζην ίδην ζρνιείν).     

 

Γ.4. «Σε θάπνηα ζρνιεία, δελ κηιάεη ν έλαο ζηνλ άιινλ…. ππάξρνπλ ζρνιεία πφιεσλ 

πνπ μέξσ πνπ έρνπλ ην ίδην πξνζσπηθφ 25 ρξφληα…. απηνί μεθίλεζαλ παηδηά θαη έρνπλ 

γεξάζεη…. έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ζσξφ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη αγαζέο».  

 

Γ.8. «Αλ είζαη ζε έλα ρσξηφ απνκαθξπζκέλν, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηαηί ζπλέρεηα 

θεχγνπλ- έξρνληαη, δελ κπνξείο λα θηλήζεηο ζρέδην». 

 

Έλαο δηεπζπληήο θαηαγξάθεη ηε δπζθνιία ζηε ζπγθξφηεζε νκάδαο ησλ καζεηψλ.    

Γ.1. «Γπζθνιεχηεθα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ… έπηαλα ηα παηδηά έλα-έλα, έθαλα 

αγψλα γηα λα ηα εληάμσ ζηελ νκάδα». 
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Έλαο, ππνζηεξίδεη φηη ε απνπζία εκπνδίσλ απφ ηε κεξηά ηνπ δηεπζπληή, ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο, 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ δηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη απφ ηε δεθηηθφηεηά ηνπο ζε αιιαγέο, ζηεξηδφκελεο ζε 

θαλφλεο εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο θαη ξίζθνπ.   

Γ.3. «Πξνζσπηθά δελ έρσ ζπλαληήζεη θαλέλα εκπφδην ζηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

ζην ζρνιείν.  Απηφ πηζηεχσ φηη νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ,  φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν πξνζπάζεζε θαη άιιεο θνξέο λα εκπιαθεί ζε πξνγξάκκαηα ρσξίο φκσο λα 

εγθξηζνχλ, νπφηε ν ζχιινγνο ήηαλ έηνηκνο λα δερηεί εχθνια κία ηέηνηα πξφηαζε. 

Γεχηεξνλ, έρσ κεγάιε εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα θαη κάιηζηα κε παλεπξσπατθή 

βξάβεπζε, νπφηε νη εθπαηδεπηηθνί ήμεξαλ φηη είκαη ηθαλή λα δηαρεηξηζηψ έλα ηέηνην 

ζέκα. Τξίηνλ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ είλαη θηιηθά δηαθείκελνη κε εκέλα» . 

 

 

Γπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

 

Δλλέα δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο δπζθνιίεο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ην θφβν ησλ μέλσλ 

γισζζψλ θαη ην θφβν ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη λέσλ κέζσλ. Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ειάρηζηνπο 

καζεηέο, ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηά ηνπο πηζαλψο λα κελ επεθηείλνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Καηαγξάθνληαη 

ελδεηθηηθά, ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα:  

Γ.2. «Τν θνκπηνχηεξ, ε ηερλνινγία, ηα λέα κέζα…. Μπνξεί θάπνηνη λα 

δπζθνιεχνληαη...». 

 

Γ.6. «...ηδηαίηεξα γηα ην Euroscola, απαηηνχζε άξηζηε γλψζε αγγιηθήο θαη απφ ηνπο 

ζπλνδνχο». 

 

Γ.3. «… ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, ε  ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκβαδίδνπλ απφιπηα κε ηνλ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ… ε κε γλψζε κίαο ηνπιάρηζηνλ 

μέλεο γιψζζαο σο βαζηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο εηαίξνπο». 

 

Γ.4. «Γελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ηηο δπλάκεηο ηνπο,  δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ ακεζφηεηα 

ηνπ ιφγνπ. Άιινο αο πνχκε, έρεη Proficiency θαη ζηα γαιιηθά ή ζηα γεξκαληθά... θαη λα 

θνβάηαη λα κηιήζεη. Πξέπεη λα ην μεπεξάζνπκε απηφ». 

 

Γ.5. «Σε απηφ ην Erasmus+ ζα ηαμηδέςνπλ 20 παηδηά απφ ηα 340. Μa, γηα 20 παηδηά 

ηφζε θαζαξία; Μα αλ κπνξέζνπκε λα θέξνπκε πνιιά, ζα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο…. δειαδή, απηφ ην ηζνδχγην θφζηνο  πξνζπάζεηαο κε φθεινο δελ ηνπο έβγαηλε 

θαιά….».  

 

Μεκνλσκέλα,  αλαδείρζεθε σο εκπφδην ν θφβνο ηεο απνηπρίαο, ε δπζθνιία  ζηε 

ζπλεξγαζία ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θαζψο θαη ν θφβνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ.    
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Γ.3. «…ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο θη απηφ…». 

 

Γ.1. «Φνβνχληαη ηελ απνηπρία… φηη ίζσο δελ πάκε θαιά».  

 

Γ.6. «πξέπεη λα είλαη θνηλσληθφο, λα κε θνβάηαη» 

 

Γ.2. «Γελ ππάξρεη ζπλερήο ππνζηήξημε…. ρξεηάδεηαη κία επηκφξθσζε, κία γεληθφηεξε 

ζηήξημε. παξφια απηά, ζε καο, ππήξμε ξίζθν…. ηφικεζε θάπνηνο ηεο νκάδαο». 

 

Γ.4 «Τε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θνβνχληαη…. νη ζπλάδειθνη θνβνχληαη φηαλ 

βγαίλνπλ έμσ, ηα παηδηά…..». 

 

Σξεηο δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο βαζηθφ εκπφδην ζηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ θάιπςε ηεο χιεο γηα ηηο  παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.  

Γ.9. «Βαζηθφ πξφβιεκα ζηα Λχθεηα είλαη φηη νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

θάλνπλ απηφ: κάζεκα- κάζεκα -κάζεκα γηα ηηο παλειιήληεο… απηφ δεκηνπξγνχζε ηελ 

πξψηε άξλεζε. Ζ δεχηεξε άξλεζε είλαη ε παιηά αληίιεςε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

θαζεγεηέο γηα ην πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Έρνπλ κία παγησκέλε αληίιεςε 

φηη ην ζρνιείν είλαη καζήκαηα δελ είλαη άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ην λα θάλνπκε ην 

κάζεκα καο, δελ έρνπλ γλψζεηο ηερλνινγίαο θαη γισζζψλ, νπφηε.…». 

 

Γ.8. «Σην Γπκλάζην είλαη πην εχθνιν λα γίλνληαη πξνγξάκκαηα γηαηί έρεη κεγαιχηεξνπο 

βαζκνχο ειεπζεξίαο, ιφγσ κε παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε, έρεηο  ηηο 

κηθξφηεξεο ειηθίεο πνπ είλαη πην δχζθνιν λα ηηο δηαρεηξηζηείο ιφγσ έιιεηςεο  

σξηκφηεηαο...»  

 

Γ.3. «ηδίσο ζηα Λχθεηα, ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ν 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκβαδίδνπλ απφιπηα κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ». 

 

Γπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο 

 

Οη δηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξνζδηνξίδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη δηάζεζεο, ιφγσ θάιπςεο ηεο 

χιεο γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Οη δηεπζπληέο ησλ Γπκλαζίσλ αλαθέξνπλ ηελ 

έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη ηελ αιιαγή 

πεξηβάιινληνο -ζε ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ- σο δπζθνιία, ε νπνία φκσο 

αληηκεησπίδεηαη. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

 

 Γ.3. «Δίλαη πεξηζζφηεξν ε έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ θαη 

ησλ παξνπζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ πξηλ ηελ θάζε κεηαθίλεζε». 

 

Γ.9. «Σηα Λχθεηα κφλν κε ηελ Α΄ ηάμε κπνξείο λα δνπιέςεηο. Με ηηο άιιεο … άπαμ θαη 

πέξαζαλ απφ ηε Β΄ ηε Γ΄ δε ηνπο λνηάδεη θαζφινπ ην πξφγξακκα…. δελ ππάξρεη 

ρξφλνο…». 
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Γ.3.  «….ε μαθληθή αιιαγή πεξηβάιινληνο… φηαλ επηζθέπηνληαη κία μέλε ρψξα ή φηαλ 

θηινμελνχληαη ζε μέλε νηθνγέλεηα.  Ξεπεξληνχληαη φκσο, γηαηί σο έθεβνη είλαη αλνηρηνί 

ζε λέεο εκπεηξίεο».  

 

 

 

5.2.3. Δθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη βειηίσζε ηεο κνλάδαο 

 

Οθέιε γηα ηνπο καζεηέο  

Όινη νη δηεπζπληέο αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ σο ηα κεγαιχηεξα νθέιε ηε ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. Μέζα απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο θαη ηε δηθηχσζε κε 

ζρνιεία άιισλ ρσξψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη  δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, φπσο νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, νη επηθνηλσληαθέο, νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, γισζζνκάζεηαο θαη νη 

ςεθηαθέο. Πέληε δηεπζπληέο αλαθέξνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, σο 

εμίζνπ ζεκαληηθά νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απηήο.  

Γ.1. «Ζ εκπεηξία ηνπ λα ζπλεξγάδνληαη…. λα κνηξάδνληαη πξάγκαηα…. λα ραίξνληαη κε 

ηε δεκηνπξγία…. βάδνπλ θάπνηνπο ζηφρνπο, φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ, φηη ηα 

θαηάθεξαλ θαη ραίξνληαη γηα απηφ». 

Γ.3. «…νη εκπεηξίεο ηνπ εκπινπηίδνληαη, θεξδίδνπλ απηνγλσζία θαη απμάλεηαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο». 

 

Γ.5. «…δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα, ζηελ μέλε γιψζζα θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο». 

 

Γ.7. «…ηφζεο εκπεηξίεο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ λα 

πεηχρνπλ απηφ πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη». 

Γ.2. «ηνλψζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο». 

Γ.10. «…εκπεηξίεο θαη γλψζε, δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο». 

 

Γ.8. «Καηαθηνχλ ηε γλψζε ζε βάζνο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαλνχλ 

ρξήζηκεο ζηελ αιεζηλή δσή δηθή ηνπο ζθέςε θαη καζαίλνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα». 

 

Γ.4. «Πξψηνλ ε ππέξβαζε ηνπ θφβνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γεμηφηεηεο, φρη... ηηο είραλ θαη 

ηηο ήμεξαλ... επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο…. ηηο έρνπλ…. ηα παηδηά είλαη αζηέξηα, ζνπ 

θάλνπλ chatroom, ζνπ θάλνπλ ηζηνξίεο... πξάγκαηα…. επηθνηλσλνχλ. Δκείο δελ ηα 

μέξνπκε. Βάιηε ηα λα ζνπ πνπλ θαη ηδέεο… πσο ζα θάλνπκε παηδηά ηελ επηθνηλσλία; 

πψο ην βιέπεηε θαιχηεξν; ζα ζνπ κηιήζνπλ γηα δηακνηξαζκφ πιεξνθνξίαο ζα ζνπ 

κηιήζνπλ γηα έλα ζσξφ πξάγκαηα. Θα ηνπο αθνχο θαη ζα λνκίδεηο φηη αθνχο θηλέδηθα».  
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Γ.2. «Ζ ξνκπνηηθή  ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ αθξηβψο, ην ξφιν ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο…. ε εθαξκνγή δειαδή ησλ επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο». 

 

Γ.10. «…μεθεχγνπλ, βιέπνπλ πξάγκαηα άγλσζηα, πξνρσξάεη ην κπαιφ ηνπο». 

 

 

Σξεηο δηεπζπληέο αλαδεηθλχνπλ ηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπ θαζεγεηή κε ηνλ  καζεηή. 

 

Γ.1. «Δλψλνληαη ηα παηδηά κε ηνπο θαζεγεηέο, ελψλνληαη πάξα πνιχ, γίλνληαη νη 

ζρέζεηο πνιχ πην θηιηθέο».  

 

Γ.2. «ηνλψζεθε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο θαζεγεηέο» 

Γ.8. «…. ληψζνπλ πεξεθάληα γηα ην ζρνιείν…. Γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο».  

Οη 2 απφ ηνπο 10, αλαθέξζεθαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ, φζν θαη 

ηελ ηφλσζε ηνπ εζληθνχ ηνπο ζηνηρείνπ. 

 

Γ.5. «Νηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ…. απηνπξνζδηνξίδεηαη δειαδή σο Έιιελαο… θάλεη 

ζπγθξίζεηο ηνπ κε ηνπο μέλνπο πνιηηηζκνχο». 

 

Γ.6. «Τν πην ζεκαληηθφ πνπ θέξδηζαλ, είλαη νη ξφινη πνπ αλέιαβαλ, γηαηί κέζα ζην 

θνηλνβνχιην αλέιαβε ν θαζέλαο έλα ξφιν, κίιεζε κπξνζηά ζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο 

καζεηέο. Σπκκεηείραλ, μεδίπισζαλ ηηο δξάζεηο ηνπο κπξνζηά ζε φιε ηελ Δπξψπε... 

είλαη κία αμέραζηε εκπεηξία. Βίσζαλ έληνλα ηηο ξίδεο ηνπο, ηελ παξάδνζε, ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο. Φξεζηκνπνίεζαλ πνιχ ην ειιεληθφ ζηνηρείν θαη ην πξφβαιαλ. Έλησζαλ  

πεξήθαλνη σο Έιιελεο γηαηί  εθεί έπξεπε λα δείμνπλ ηελ εζληθφηεηά ηνπο, λα 

απνδείμνπλ γηαηί αμίδνπλ σο Έιιελεο. Κξαηνχζαλ ηε ζεκαία ηνπο φηαλ έγηλε ε 

παξέιαζε φισλ ησλ ρσξψλ ζην επξσθνηλνβνχιην θαη έλησζαλ πεξήθαλνη, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε γηνξηή κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ 28ε θαη ηελ 25ε 

ζην ζηελφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ». 

 

Μεκνλσκέλα, πεξηγξάθεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ελφο καζεηή ζε έλα 

επξσπατθφ πξφγξακκα, ζηελ αθαδεκατθή ηνπ πξφνδν. 

Γ.3. «Μέζα απφ ην πξφγξακκα (Erasmus+), αλαδείρζεθε κία άξηζηε καζήηξηα ηνπ 

ζρνιείνπ ε νπνία παξνπζίαζε ζην βηνγξαθηθφ ηεο ηε ζπκκεηνρή ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ππφινηπα πξνζφληα ηεο θαηάθεξε λα απνζπάζεη κία ππνηξνθία ζε άιιε ρψξα. 

Ννκίδσ αξθεηνί καζεηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απηή ζην βηνγξαθηθφ 

ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ θάηη θαιχηεξν». 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο  ζηνπο θαζεγεηέο  

Οθηψ δηεπζπληέο αλαθέξνληαη ζην θαιχηεξν θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
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Γ.4. «Δίλαη ζεκαληηθφ ην πλεχκα ηεο νκάδαο θαη ζην ζχιινγν κέζα λα έρνπλ θάηη λα 

πνπλ…. λα αληαιιάμνπλ θσηνγξαθίεο, λα πνπλ θάηη θαιφ, λα θέξνπλ θάηη, λα 

νλεηξεχνληαη φηη ζα πάλε ζηελ άιιε νκάδα, ζην άιιν ηαμίδη… φια απηά ζπγθξνηνχλ 

απηφ πνπ ιέκε ην πλεχκα ηεο νκάδαο. Φσξίο πλεχκα νκάδαο, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηίπνηα, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε ιεγφκελε δεκνθξαηηθή δηνίθεζε». 

Γ.5.  «Δίλαη θαιχηεξε ε επαθή κε ηα παηδηά…. ν ζεβαζκφο απφ ηα παηδηά, ν ζεβαζκφο 

απφ ηνπο γνλείο, ε θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ καο, ζρέζε φρη λα πάκε κία βφιηα, ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, φρη πξνζσπηθφ… αιιά λα μεθηλήζνπκε έλα project, λα 

βαζηζηνχκε ν έλαο ζηηο δπλάκεηο ηνπ άιινπ, λα απνθηήζνπκε ζεβαζκφ αιιεινζεβαζκφ, 

θάηη πνπ ιείπεη απφ ην δεκφζην ζρνιείν…. θαη ζεβαζκφ απφ ηα παηδηά. Δγψ εηζπξάηησ 

κία απέξαληε εθηίκεζε απφ ηα παηδηά θαη αγάπε».  

 

Γ.8. «Βνεζάεη ζηελ δηδαθηηθή, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα. Γηλφκαζηε θαιχηεξνη, επηθνηλσλνχκε θαιχηεξα, έρνπκε 

πην πνιχ φξεμε γηα ηελ  θαζεκεξηλφηεηά καο.  Σε καο, νη θαζεγεηέο πήξαλ ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σπλήζσο 

ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ζρεδηάδεη αιιά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε μεθίλεζε 

αληίζηξνθα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην δηεπζπληή, ζε κέλα, γηαηί είρε μεθηλήζεη πην 

παιηά….».  

 

Γ.10 «Τν θαιχηεξα πνπ θεξδίδνπλ, είλαη λα απνιακβάλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο. Ξεθεχγνπλ απφ ηα θιηζέ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πην δεκηνπξγηθνί ρσξίο λα ζθέθηνληαη κφλν ην άγρνο ηεο χιεο».  

 

Γ.6. «….απηφ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ – καζεηψλ φιεο ηεο Πεινπνλλήζνπ 

αιιά θαη ηεο Δπξψπεο κεηαμχ καο…. είλαη κηα εκπεηξία πνπ κέλεη».   

 

Γ.2. «…ζίγνπξα ηθαλνπνίεζε. Κάζε θνξά, μέξεηε γηα καο, ην λα αζρνιεζείο κε θάηη 

θαηλνχξγην κε θάηη δηαθνξεηηθφ είλαη θαη απηφ κία πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Καη ν 

θαζεγεηήο, ην φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πεηπραίλεη θαηαθέξλεη θαη 

νινθιεξψλεη έλα έξγν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

Γ.1. «Ξερσξίδνπλ ιίγν απφ ηνπο άιινπο, ληψζνπλ πην ρξήζηκνη,  πην απνηειεζκαηηθνί, 

δέλνληαη κε ην ζρνιείν πεξηζζφηεξν….». 

 

Γ.3. «Σπλεξγάδνληαη κε άιινπο θαζεγεηέο, ζπζθίγγνληαη νη  ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο… 

εμειίζζνληαη θαη επαγγεικαηηθά επεηδή ζα επηκνξθσζνχλ απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, ζα 

επηκνξθψζνπλ… φηαλ ζα έξζεη ε ψξα πνπ ζα νινθιεξσζεί κηα παξνπζίαζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζα πξνβιεζεί ζσζηά».   

 

Έλαο ζπζρεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζε έλα ηαμίδη, σο επηβξάβεπζε απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Γ.4. «Τν ζεκαληηθφηεξν… πέξαζαλ σξαία νη ίδηνη. Παίξλνπλ κία αλάζα κε ην ηαμίδη.  

Με μερλάο φηη ζε απηή ηε δνπιεηά κπξάβν δελ κπαίλεηο πνηέ, είλαη έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο».  
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Αληίζεηε άπνςε θαηαγξάθεηαη απφ έλαλ δηεπζπληή ν νπνίνο δελ πηζηεχεη πσο 

σθεινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηηθά, σο πξνο ηε δηάζεζε γηα ζπλέρηζε ησλ 

δξάζεσλ ζην ζρνιείν ηνπο, νχηε φηη εδξαηψζεθε θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. 

 

Γ.9. «Οη θαζεγεηέο λνκίδσ φηη δελ σθειήζεθαλ νπζηαζηηθά…. δελ θαηάθεξα εγψ λα 

εκπεδσζεί έλα θιίκα ζπλεξγαζηψλ, έλα θιίκα δεκηνπξγηθφηεηαο, λα κε θάλεη λα 

πηζηέςσ φηη λα!  ην ζρνιείν ςάρλεηαη, ζα βξεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα λα θάλεη...»  

 

Σα απνηειέζκαηα  ηεο εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Έμη δηεπζπληέο επηζεκαίλνπλ σο ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα, ηελ αιιαγή ζηε θήκε 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ. Αλαθέξνληαη ζην άλνηγκά 

ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ εμσζηξέθεηά ηνπ θαη ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε πνπ 

απηφ απνθηά κέζα απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.   

Γ.5. «Τν ζρνιείν πήξε κία θαιχηεξε θήκε, γηαηί είκαζηε ζρνιείν ηεο πεξηνρήο κε 

ηκήκαηα έληαμεο θαη πάληα απηφ ιεηηνπξγνχζε γηα ηε θήκε καο αξλεηηθά…. φηη είρακε 

δειαδή παηδηά εηδηθήο αγσγήο κέζα ζηελ ηάμε. Τψξα φκσο, λνκίδσ έρνπκε μεθχγεη απφ 

απηφ... ηελ αθήλνπκε πίζσ απηή ηε θήκε».  

 

Γ.4. «Έρεη βειηησζεί πνιχ ζηελ εηθφλα ηνπ ην ζρνιείν… ηη βγάδεη πξνο ηα έμσ». 

 

Γ.9. «Δδψ ζηε κηθξή θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε, θαιφ ζρνιείν είλαη απηφ πνπ ζην 

ηέινο βγάδεη 10 καζεηέο ζηελ Ηαηξηθή θαη 10 ζηε Ννκηθή.  Απηφ είλαη ην θαιφ ζρνιείν 

γηα ηνπο άιινπο, γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Άζρεηα αλ απηνχο ηνπο δέθα ηνπο έρνπλ 

βνεζήζεη θη άιινη. Όκσο αθνχ ην ζρνιείν... πνπ άξρηζε λα θάλεη πξνγξάκκαηα…. λα 

θηλείηαη... λα θάλεη πξάγκαηα δεκηνπξγηθά... πνπ ηα παηδηά έβγαηλαλ ραξνχκελα... 

θαηάθεξε κία άιιε εηθφλα γηα ην ζρνιείν. Τν μαλαιέσ... ζεσξψ θέξδνο ην φηη εκείο 

θαηαθέξακε λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ έβγαδαλ ηα παηδηά ραξνχκελα. Δλψ κέρξη ηψξα, 

δελ ήηαλ απηφ πνπ καο έθξηλε, καο έθξηλε αλ έρνπκε ή δελ έρνπκε ηηο κεγάιεο επηηπρίεο 

ζηηο Παλειιήληεο... θαη δελ ήκαζηαλ  θαιφ ζρνιείν… δελ πεηπραίλακε ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηηο παλειιήληεο…».  

 

Γ.10. «Γίλεηαη άλνηγκα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία … αλνίγεηαη θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν». 

 

Γ.1. «…ην ζρνιείν έρεη αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ, είλαη αλνηρηφ πξνο φινπο» 

 

Γ.6. «Τν ζρνιείν αλνίρηεθε, ήηαλ πξαγκαηηθά θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλα επαξρηαθφ 

ζρνιείν φπσο είκαζηε εκείο» 

 

Σέζζεξηο δηεπζπληέο, αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε θνπιηνχξα 

θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ ψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία  

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλνπλ ηε 
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ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ, ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ φινπο ε 

θνπιηνχξα ηεο αιιαγήο θαη ηεο εμέιημεο πνπ ε δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη. 

Γ.3. «Όηαλ έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα ζηέθεηαη κε επηηπρία θαη κάιηζηα κε βξάβεπζε, 

παξαθηλεί απηφκαηα ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αζρνιεζνχλ θαη λα εκπιαθνχλ θαη απηνί ζε 

έλα αλάινγν λέν πξφγξακκα. Βέβαηα!  επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, 

αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη 

βειηηψλνληαη ηφζν ζαλ άλζξσπνη φζν θαη επαγγεικαηηθά». 

 

Γ.7. «…δεκηνπξγείηαη θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο …. αλνίγεηαη ζηελ θνηλσλία, απιψλεηαη» 

 

Γ.6. «Ο θαζεγεηήο φηαλ πεγαίλεη ζε έλα ζρνιείν, λα κπνξεί λα βιέπεη ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα κπνξεί θαη λα ζπκκεηέρεη θαη απηφο άκεζα ζε απηφ ην θιίκα. Δκείο γηα 

παξάδεηγκα φηη δξάζεηο έρνπκε θάλεη ηηο έρνπκε φιεο ηνηρνθνιιεκέλεο. φιεο! δειαδή 

θαίλνληαη νη δξάζεηο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Πνιηηηζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

ζπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο…  φια απηά είλαη αλαξηεκέλα κε αθίζεο... θαίλνληαη γηα 

λα θαηαιάβεη ν άιινο κε ην πνπ ζα κπεη, φηη εδψ, ζε απηφ ην ζρνιείν, θάηη γίλεηαη».  

 

 

Γ.2  «Ξεθεχγνπκε απφ ηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, μεθεχγνπκε απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε 

θαη κπαίλνπκε ζε λέα πεδία πνπ θπξίσο ζηεξίδνληαη ζηε βησκαηηθφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ θαη είλαη αζιεηηθή…. ηψξα είλαη θαη ξνκπνηηθή».  

 

Μφλν έλαο δηεπζπληήο αλαθέξεη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πνπ έρεη ην ζρνιείν 

κέζα απφ ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.  

Γ.1. «...θαη νηθνλνκηθφ φθεινο είρε ην ζρνιείν. Με κία ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ, κέλνπλ πνιιά ρξήκαηα κε ηα νπνία κπνξεί έλα ζρνιείν λα θάλεη πάξα πνιιά 

πξάγκαηα. Δκείο βάιακε πξνηδέθηνξεο ζε φιεο ηηο αίζνπζεο». 

 

Έλαο δηεπζπληήο ζεσξεί φηη ηα δχν ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δε θηάλνπλ 

λα ηνπ απνθέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ζρνιείνπ. 

Γ.8. «Γελ λνκίδσ λα έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη θαη Δπξσπατθφ, κε δχν ρξφληα πνπ 

εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα».  

 

Βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ - ρέζε ηνπο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  

Οθηψ δηεπζπληέο, ζεσξνχλ φηη  νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζπλδένληαη  κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ, αθνχ ζρεηίδνληαη σο ην πεξηερφκελν ή ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζήο ηνπ, κε ηνπιάρηζηνλ έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Πέληε δηεπζπληέο, 

αλαθέξνληαη ζηε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ, κέζα φκσο  απφ ηε χπαξμε 

ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη 

ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηε 

κνλάδα, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, αθνχ φζνη πήξαλ ην ξίζθν λα εληάμνπλ κηα 
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θαηλνηνκία ζην ζρνιείν ηνπο, ζπλέρηζαλ λα ην θάλνπλ θαη ηα επφκελα ρξφληα.  

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

Γ.3. «Τν πξψην πξφγξακκα Erasmus+ νινθιεξψζεθε αιιά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ ζρνιείνπ…. πινπνηείηαη λέν πξφγξακκα 

Erasmus+ κε πεξίπνπ ηελ ίδηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ. ην πξψην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί 

σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φια ηα επφκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη ν πηιφηνο 

γηα φιεο ηηο δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηφηε θαη ζην εμήο».  

 

Γ.2. «Βέβαηα ζπλδέεηαη… επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλάδειθνο δελ είλαη πηα ζην 

ζρνιείν καο θαη πήγε ζε πξφηππν ζρνιείν ζηελ Αζήλα, ζπλερίδεη ν άιινο ζπλάδειθνο ν 

νπνίνο ζπλεξγαδφηαλ πέξζη ζην πξφγξακκα θαη αλαιακβάλεη ηψξα απηφο φιεο ηηο 

πξσηνβνπιίεο. Οπφηε, δείρλεη κε έλαλ ηξφπν φηη ππάξρεη θαη ζπλέρεηα….  αθήλεη ην 

ζηίγκα ηεο γηα νπνηαδήπνηε δξάζε ζηνπο ππφινηπνπο….. επνκέλσο, θάπνηα ζηηγκή, 

θάπνηνο άιινο, κπνξεί λα μεθηλήζεη κε θάηη θαηλνχξγην».  

 

Γ.4. «Όιεο ζπλδένληαη…. κε ηελ ηζηνξία, ηελ πιεξνθνξηθή, ηηο γιψζζεο, ηε κνπζηθή. 

Όηαλ ππάξρεη αξρή, ππάξρεη θαη ζπλέρεηα….. ζε ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο φπνπ -

ελλνείηαη- ππάξρεη ζεηηθφ θιίκα». 

 

Γ.6. «…νη θνηλέο δξάζεηο είλαη απηφ πνπ κέλεη…. απηφ πνπ ζε θηλεηνπνηεί λα ζεο λα 

αλαιάβεηο θη άιιεο δξάζεηο… λα ζπλερίζεηο, φηαλ βξεζεί θαη δνζεί ε επθαηξία. Δίρακε 

πεη λα ην μαλαθάλνπκε αιιά ιφγσ θνξνλατνχ, φια καηαηψζεθαλ». 

 

Γ.7. «Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα, αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη νη καζεηέο 

βξίζθνληαη ζην ζρνιείν ην πνιχ ηξία ρξφληα, θαη νη θαζεγεηέο ην ίδην ή θαη ιηγφηεξν. 

Έηζη, ην λα ππάξρεη ζπλέρεηα, δελ είλαη ηφζν εχθνιν… αλ ην επηηξέςνπλ νη 

ζπλζήθεο….»  

 

Γ.8. «Δλλνείηαη ζπλδένληαη, κε ηε θπζηθή, ην πεξηβάιινλ… Γε λνκίδσ φηη ζα πξέπεη 

έλα πξφγξακκα λα έρεη ηε δηθή ηνπ ψξα... ην πξφγξακκα είλαη δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε…. είλαη πξνζέγγηζε δσήο. Πξέπεη λα έρεη πξνζέγγηζε απφ φια ηα καζήκαηα 

γηαηί ζα ράζεη ην λφεκα ηνπ γηα κέλα. Αλ απιά αλαιακβάλεη θάπνηνο θαζεγεηήο γηα 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, ηειηθά ε δνπιεηά ζα γίλεηαη κφλν δηεθπεξαησηηθά θαη δε ζα 

γίλεηαη κε ην φξακα θαη ηε δηάζεζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα πξφγξακκα. Έηζη θαη νη 

δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο,  θαηάληεζαλ λα γίλνληαη κφλν δηεθπεξαησηηθά θαη φρη ζην 

φξακα θαη ζην αξρηθφ πιαίζην».  

 

Γ.3. «Σπλδπάδεη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, άξα ηζηνξία, ζπλδχαδε 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα κε ην εξσηεκαηνιφγην ,άξα καζεκαηηθά, είρε παξνπζηάζεηο 

ησλ εξγαζηψλ ζε αξρεία ppt θαη ήζειε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ απφ φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα άξα θαη πιεξνθνξηθή.  Δίρε δειαδή κία 

ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, κέζα απφ κία δηαζεκαηηθφηεηα θαη κέζα απφ ηελ 

εκπινθή πνιιψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ».  

 

Γ.5. «Σε αξθεηφ βαζκφ ζπλδέζεθαλ. Αθνινπζήζακε φκσο κία δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή…. πξνζπαζήζακε λα βάινπκε ην παηρλίδη κέζα ζηε κάζεζε…. απηφ 

βνήζεζε πνιχ ηε ξνκπνηηθή…. απέθηεζαλ δεμηφηεηεο ζηελ ππνινγηζηηθή ινγηθή, ζηε 
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καζεκαηηθή ινγηθή. Τα πξνγξάκκαηα Erasmus+ απέθηεζαλ δεμηφηεηεο ζην λα 

αλαπηχζζνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα εθθξάδνληαη, ηδηαίηεξα ζε μέλε γιψζζα».  

 

Γ.6. «Σπλδένληαη αξθεηά, ίζσο πξέπεη λα ην ζθεθηεί ην ππνπξγείν….. ζα πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζην ππνρξεσηηθφ θνξκφ καζεκάησλ….. λα είλαη θάηη ην ππνρξεσηηθφ, λα 

πξέπεη λα ην θάλνπκε. Γηαηί απηφ ηψξα, δεκηνπξγεί αληζφηεηεο... ζην ππνρξεσηηθφ ζα 

θάλεηο ζπκκέηνρνπο φινπο ηνπο καζεηέο απφ νπνηνδήπνηε ζρνιείν θαη θνηλσληθή ηάμε 

πξνέξρνληαη». 

  

Γ.1. «Βέβαηα ζπλδέζεθαλ, ηδίσο κε ηα καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αξραίσλ». 

 

Γ.10. «Με ηελ ηζηνξία ηα πεξηζζφηεξα ζπλδένληαη… ε ξνκπνηηθή βέβαηα, κε ηηο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο… πξέπεη λα γίλνληαη άιιεο ψξεο….» 

 

Γ.9.«Όζν φια απηά βξίζθνληαη έμσ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη επαθίεληαη απιψο 

ζηελ θαιή δηάζεζε θαη ζηνλ παηξησηηζκφ, δελ κπνξνχλ λα βιαζηήζνπλ ζε έλα ρψξν, λα 

απνθηήζνπλ ξίδεο, λα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο, λα ζηεξεσζνχλ. Τφηε, αζηακάηεηα, 

ζα ηα αληηκεησπίδνπκε, σο έλα πάξεξγν, έλα ρφκπη, θάηη ην νπνίν δελ ζα βξίζθεη 

πξαγκαηηθά ηξφπν λα ξηδψζεη».  

 

Μεκνλσκέλα, έλαο δηεπζπληήο πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Λπθείνπ, παξά κφλν ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ είραλ σο ζέκα ηνπο ηελ ηέρλε θαη ην ζέαηξν.  

Γ.9. «Αλ εμαηξέζεηο ηε ζρέζε κε ηηο μέλεο γιψζζεο, ηα πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. …κφλν 

κε ηε ζεαηξνινγία ππήξρε ζρέζε, αιιά κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο  

απφ ηα Λχθεηα, πάεη θη απηφ…». 

 

 

5.3. Αληίθηππνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο  

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ε πινπνίεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζε γνλείο, άιια ζρνιεία θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

Αληαπφθξηζε γνλέσλ 

Οθηψ δηεπζπληέο αλαθέξνληαη ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ απαληήζεηο: 

Γ.1. «Οη γνλείο είραλ ζηελ αξρή, επηθπιάμεηο ζηε θηινμελία. Όκσο απηφ, αθνχ ηνπο 

ελεκεξψζακε θαη ηνπο πείζακε, άιιαμε γξήγνξα...ζην ηέινο ήηαλ πνιχ 

επραξηζηεκέλνη». 

 

Γ.2. «Τνπο άξεζε... ηθαλνπνηήζεθαλ…» 
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Γ.3. «Ζ εμσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ, βέβαηα επεξεάζηεθε θαη απηή ζεηηθά, δηφηη ην 

ζρνιείν δηαθεκίζηεθε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία…. ην ζέκα ηνπ ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη 

πξνζέιθπζε πνιινχο γνλείο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ φιε ηελ πνξεία ηνπ».  

 

Γ.3. «ήηαλ πνιχ ζεηηθνί, ππνζηεξηθηηθνί, ζε φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπκε 

αλαιάβεη». 

 

Έμη δηεπζπληέο αλαθέξνληαη ζηελ θξηηηθή ησλ άιισλ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα θαη ζηελ αληαπφθξηζε ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Αλαθέξνπλ 

ηνλ αληαγσληζκφ σο πξψηε αληίδξαζε θαη ην κπξάβν σο επφκελε, σζηφζν δελ 

επηβεβαηψζεθε φηη ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα ηηο επφκελεο 

ρξνληέο.     

 

Αληαπφθξηζε άιισλ ζρνιείσλ 

Γ.2. «Υπάξρεη έλαο αληαγσληζκφο κε ηελ θαιή έλλνηα αιιά ππάξρεη θαη έλα κπξάβν... 

θαη πνιχ είπαλ κπξάβν κε απηφ πνπ έγηλε. Δίλαη επράξηζην θαη έρνπκε δερηεί ηφζν ηα 

ζπγραξεηήξηα φζν θαη ηηο παξαηεξήζεηο». 

 

Γ.9. «Όινη ην είδαλ ζεηηθά, φκσο δελ είδα θαλέλα ζρνιείν  λα παξαθηλείηαη λα πάξεη 

Erasmus+ ζην λνκφ καο.  Δκείο, αθνχ πήξακε ην πξψην, πεξάζακε ακέζσο ζην 

δεχηεξν… δειαδή κπήθακε ακέζσο ζε δεχηεξν πξφγξακκα αιιά δελ είδα φηη άιια 

ζρνιεία έθαλαλ ηελ ίδηα θίλεζε».  

 

Γ.4. «Τνλ πξψην θαηξφ ζε δειεχνπλ, ηνλ δεχηεξν ζε θξίλνπλ, ηνλ ηξίην θαηξφ ζε 

ζπκνχληαη θαη ζην ηέινο θάλνπλ φηη έθαλεο εζχ. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία…. είλαη ζέκα 

ειιεληθήο θνπιηνχξαο….». 

 

Γ.1. «Ωο πξνο ηα ζρνιεία, ίζσο θάπνηα ην είδαλ ιίγν αληαγσληζηηθά….  κε αξθεηά 

φκσο απφ ηνλ ίδην δήκν ή δηπιαλψλ, είρακε κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία».  

 

Γ.6. «…βέβαηα, άιιαμε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δερηήθακε απφ η άιια ζρνιεία ηνπ 

λνκνχ». 

 

Γ.5. «Οη αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ απφ έμσ δελ ήηαλ ίδηεο ...νχηε ησλ ζπλαδέιθσλ…. δελ 

μέξσ πψο ην ζθέθηεηαη ν θαζέλαο. Θέισ λα κείλσ ζηα ζεηηθά πνπ είδα…. θαηαξράο, 

ήκαζηαλ νη πξψηνη πνπ θάλακε Erasmus+ ζην λνκφ. Όζα ζρνιεία κεηά απνθάζηζαλ λα 

αζρνιεζνχλ θαη απηά κε ηέηνηα πξνγξάκκαηα, βνεζήζακε θη εκείο φζν κπνξνχζακε». 

 

Σέζζεξηο δηεπζπληέο αλαδεηθλχνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

θνξέσλ.  
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Αληαπφθξηζε ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Γ.6. «Ζ αιήζεηα είλαη φηη πξνβιήζεθε πνιχ απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν ε επηηπρία ησλ 

καζεηψλ καο ζην πξφγξακκα (Euroscola) θαη κάιηζηα καο θάιεζε ν ίδηνο ν δήκαξρνο 

ζην γξαθείν ηνπ γηα λα καο ζπγραξεί. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ απφ φιν ην δήκν δχν 

παηδηά απφ ην ίδην ζρνιείν λα δηαθξηζνχλ ζε έλα ηφζν ζπνπδαίν Δπξσπατθφ 

πξφγξακκα… θαη ζηα κάηηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο ην αληίθηππν πνπ είρε εθεί ήηαλ πνιχ 

πςειφ.... ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο, γηα έλα επαξρηαθφ ζρνιείν φιν απηφ». 

 

Γ.8. «Τνπο άξεζε πνιχ ην Erasmus+, πνιχ ζεηηθά…., ηδίσο ν δήκνο, αιιά θαη ε 

πεξηθέξεηα…. Όκσο έγηλε κεγάιε πξνβνιή θαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε... 

ζηνλ ηνπηθφ ηχπν πξνβιήζεθε πνιχ…» 

 

Γ.7. «Οη γνλείο αληαπνθξίλνληαη πάληα ζεηηθά, ην ίδην θαη ε ηνπηθή θνηλσλία…. ην 

Status ηνπ ζρνιείνπ αλεβαίλεη, ην φλνκά ηνπ…. θαη γίλεηαη πην ειθπζηηθφ ην ζρνιείν, 

γίλεηαη θαη πην πεξηδήηεην». 

 

Γ.10 «Θεηηθά. Γίλνληαη ζπλήζσο γλσζηέο νη δξάζεηο πνπ θάλνπλ ηα ζρνιεία, φρη 

ζπγθεθξηκέλα πνηεο θαη πψο, φζν φηη…. α! απηφ ην ζρνιείν θάλεη πνιιά….». 

 

 

 

5.4. Πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληώλ 

 

Παξαθάησ,  θαηαγξάθνληαη  πξνηάζεηο  δηεπζπληψλ πνπ εθθξάζηεθαλ  

ειεχζεξα, μεθεχγνληαο έηζη απφ ην ζηελφ πιαίζην ησλ εξσηήζεσλ θαη  

νινθιεξψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζπλέληεπμε, δίλνληάο ηεο  ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ζηίγκα, σο απφερν ηεο εκπεηξίαο ηνπο. 

 

Έλαο δηεπζπληήο πξνηείλεη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ή ηελ έληαμε ησλ 

δξάζεσλ ζην εξγαζηαθφ σξάξην, σο κηα κνξθή παξνρήο θηλήηξσλ ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο παηδαγσγηθέο νκάδεο ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Γ.2. «Μία πξφηαζε είλαη λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο έηζη ψζηε απηφο πνπ αλαιακβάλεη 

πξνγξάκκαηα λα απαιιάζζεηαη απφ θάπνηα θαζήθνληα…. έζησ κία κείσζε σξαξίνπ αλ 

ζέιεηε. 

Μία ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη λα εληαρζεί κάιινλ ζην σξάξην δηδαζθαιίαο ηνπ 

θαζεγεηή θαη λα εθηηκεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα κεησζεί ην εξγαζηαθφ 

σξάξην κέζα ζην εκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα».  

 

Δθθξάζηεθε ε πξφηαζε λα πξνβάιινληαη θαη λα δηαθεκίδνληαη ζε παλειιήλην 

επίπεδν νη δξάζεηο, έμσ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

Γ.6. «Θα πξέπεη νη δξάζεηο λα πξνβάιινληαη ζε παλειιήλην επίπεδν…. λα 

πξνβάιινληαη απηέο νη δξάζεηο, φρη λα ζηέιλνληαη κε mail κφλν ζηα ζρνιεία. Γειαδή, 
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λα ελεκεξσζεί θαη ν θφζκνο πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δειαδή 

λα πξνβιεζεί... λα δηαθεκηζηεί φηη γίλεηαη....» 

 

Έλαο δηεπζπληήο αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ εκεξίδσλ απφ ην ππνπξγείν,  σο 

κνξθή βνήζεηαο ζην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Αλαθέξεηαη ηαπηφρξνλα σο 

εκπφδην, ε κε πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ εκεξίδσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ απνηχπσζε 

ησλ εθζέζεσλ ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ. 

 

Γ.5. «Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα γηλφηαλ θάπνηεο εκεξίδεο απφ ην ππνπξγείν ζρεηηθέο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, ηηο εθζέζεηο, ηηο αηηήζεηο … πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηα ζρνιεία γηα λα κελ ππάξρεη θφβνο γηα ηα ζέκαηα απηά». 

 

Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζεσξείηαη γηα έλα δηεπζπληή ζεκαληηθφο παξάγνληαο. 

πξνηξνπήο θαη πξνψζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. Απνηειεί ην βαζηθφ 

θίλεηξν, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο κνλάδαο.  

Γ.7 «….λα ππάξρεη νηθνλνκηθφ φθεινο θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη γηα ην ζρνιείν φηαλ 

απηφ απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη θαη λα εθαξκφζεη κία θαηλνηνκία».  

 

Γηα θάπνηνλ άιιν, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ε ελεκέξσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν.   

Γ.1 «Θα κπνξνχζε λα γίλεηαη ελεκέξσζε ζε ηνπηθφ φκσο επίπεδν». 

 

Έλαο δηεπζπληήο ζπκπιεξψλεη ηελ παξαπάλσ άπνςε, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ θνηλνχ. 

Γ.9. «Γηα απηέο ηηο επηκνξθψζεηο έρσ πάξα πνιιέο επηθπιάμεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλνληαη γεληθά. Δπηκνξθψζεηο νη νπνίεο έρνπλ ην λφεκα δηαιέμεσλ, πνπ απεπζχλνληαη 

ζε έλα αφξηζην θνηλφ ρσξίο λα έρεη ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλε γηα κέλα είλαη αλφεηεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο. ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλεο ζε κηθξφ θνηλφ…. νη νπνίεο ζα 

ιχλνπλ πξαγκαηηθέο απνξίεο». 

 

Δθθξάζηεθε απφ θάπνηνλ ε άπνςε λα κελ ζπλδέεηαη ε θαηλνηνκία κε έλα κφλν 

πξφζσπν, ρσξίο λα πξνηείλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ. 

 

Γ.9. «Γηα κέλα νη θαηλνηνκίεο φπσο θαη φια ηα θαιά πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ζα έπξεπε 

λα κελ εληάζζνληαη ζπλδεφκελα κε έλα πξφζσπν…. ηα πξφζσπα έξρνληαη θαη 

θεχγνπλ…. πξέπεη νη θαηλνηνκίεο λα ιεηηνπξγνχλ κε άιιεο δηαδηθαζίεο θαηά ηε γλψκε 

κνπ γηα λα εληαρζνχλ ζην ζρνιείν».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1. ύλνςε  

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ έληαμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία αιιά θαη γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ πξνψζεζή 

ηνπο ηνλ νξγαληζκφ. Δμεηάζηεθαλ νη πξσηνβνπιίεο αιιά θαη νη δπζθνιίεο θαη  ηα 

εκπφδηα πνπ νη ίδηνη ζπλαληνχλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο  

ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Σν θεθάιαην απηφ, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζε ζπζρέηηζε κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. ην ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο έξεπλαο, ησλ γεληθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ,  θαζψο θαη 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.    

 

6.2. Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

           Ζ αλάιπζε αλέδεημε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί ζηελ 

έληαμε θαη πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Παξάγνληεο 

φπσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο 

κέζα απφ ηα κνληέια εγεζίαο πνπ απηφο αθνινπζεί, δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ηεο 

ζπζηεκαηηθήο πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, γηα 

ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ο δηεπζπληήο, 

θαιείηαη λα ζηεξίμεη ην ελδηαθέξνλ απηφ, κέζα απφ ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο, θαιιηεξγψληαο έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο, αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιηψλ θαη απηνεθηίκεζεο. Καιείηαη λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο κηαο θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ησλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηελ αθαδεκατθή ηνπ πξφνδν θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  
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Άιινο παξάγνληαο πνπ αλαδείρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα σο ζεκαληηθφο γηα ηελ 

εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν, είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζήο ηεο. Μέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, νη καζεηέο απνθηνχλ δεμηφηεηεο γισζζνκάζεηαο, 

επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, γλσξίδνπλ κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε, απνθηνχλ θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο, 

αληηιακβάλνληαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε, δέλνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ην ζρνιείν θαη ηνπο ππφινηπνπο, καζαίλνπλ λα παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, θαιιηεξγνχλ ην ζεβαζκφ κέζα απφ ην πλεχκα ηεο νκάδαο θαη  

δηεπξχλνπλ  απφ ηηο εκπεηξίεο, ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Με ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, πέξα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, παξφιν 

πνπ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ είλαη κηθξφο ζην ζχλνιφ ηνπο,    

δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα εμέιημεο, πξνφδνπ θαη εμσζηξέθεηαο θαη εληζρχεηαη ε έλλνηα 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ, ε αδξάλεηα απφ ηελ πιεπξά ελφο 

αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ βηψλνπλ, ε 

γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε επειημίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ηδηαίηεξα ζην Λχθεην θαη ε ρακεινχ πνζνζηνχ ππνζηήξημε ζε ηνπηθφ επίπεδν ησλ 

δηεπζπληψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα εθαξκφζνπλ κηα 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ έληαμή ηεο.              

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην 1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν, 

πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ φινη νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ζην ζρνιείν ηνπο πινπνηνχληαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Όινη ηνπο πινπνηνχλ, ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξνγξάκκαηα, ηνπιάρηζηνλ έλα ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζε 

εζληθφ. Μφλν έλα ζρνιείν, παξφιν πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ, πινπνηεί 

κφλν έλα, ζε εζληθφ επίπεδν. Δμήγεζε ζε απηφ, πηζαλψο λα απνηειεί ε δπζθνιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο, ε αδξάλεηά ηνπο ζε πξνηάζεηο, ν 

θφβνο γηα ην ξίζθν, ε ρακειή εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ε έιιεηςε ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξάιιεια, φζνη απφ απηνχο ηνπο δηεπζπληέο 

άιιαμαλ ζρνιεία, ζπλέρηζαλ ηελ πινπνίεζε λέσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ 

θαηλνχξγηα ηνπο ζέζε, παξφιν πνπ είραλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπλεξγαζίαο. 

Όινη ηνπο, αλαθέξνπλ σο πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν ηεο έληαμεο κηαο θαηλνηνκίαο, ην 
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λα είλαη αλνηρηνί ζε ηδέεο, λα δεκηνπξγνχλ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 

κηα νκάδα. πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη φηη ε εκπηζηνζχλε ηνπ δηεπζπληή ζηα κέιε ηεο 

νκάδαο, είηε απηά είλαη θαηλνχξγηα είηε παιαηφηεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο θαη ηελ πξνηξνπή ηνπο ζε λέεο ηδέεο, απνηεινχλ απαηηνχκελα 

ζηνηρεία ζηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά, εληζρχνληαη απφ ηνπο 

Othman θαη Rahman (2013), νη νπνίνη θαηέιεμαλ κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο, ζην φηη 

ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο κε βαζηθφ ζηνηρείν ηελ εκπηζηνζχλε ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο, είλαη κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή, ζηελ πινπνίεζε ελφο θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο.   

Χο πξνο ηνπο ιφγνπο εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν,  

αξθεηνί δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφηεξν, ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ,  

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γχν,  

αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφηεξν ιφγν, ηε βειηίσζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

ειθπζηηθφηεξε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά εληζρχνληαη απφ ηα 

επξήκαηα ηνπ Nielsen (2015), ζχκθσλα κε ηα νπνία, ε δηδαζθαιία βειηηψλεηαη φηαλ 

ππάξρεη σο πξναπαηηνχκελν, κηα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ κε καζεηέο θαη 

φηαλ πξνζθέξνληαη ζαθή θίλεηξα θαη ζηφρνη ζηελ νκάδα. Απηφ, ζπκθσλεί κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Wizel (2019), φπνπ ν δηεπζπληήο νθείιεη λα 

πξνζθέξεη θίλεηξα ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αιιά θαη λα απνηξέςεη ην θφβν κηαο πηζαλήο απνηπρίαο ζηηο 

δξάζεηο πνπ απηνί εκπιέθνληαη. Σα πξνγξάκκαηα, πξνζθέξνπλ ζηφρνπο θαη θίλεηξα, 

έμσ απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην, κέζα απφ ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα 

πνπ απαηηεί ε πινπνίεζή ηνπο.  Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ πξφζθαηεο έξεπλεο (Koch 

et al., 2014), κε βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε νκαδηθφ επίπεδν, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπιινγηθή ζθέςε θαη  δξάζε, απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν 

ζηελ πξνψζεζε κηαο θαηλνηνκίαο. 

        Άιινη δχν δηεπζπληέο, γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ σο πξψην ιφγν εθαξκνγήο κηα θαηλνηνκίαο, ηε βησκαηηθή θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ πνιίηε. Μεκνλσκέλα, παξνπζηάζηεθε σο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο, ε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθνχο.  

Χο πξνο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ην ηαμίδη θαη ε κεηαθίλεζε 

απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ, ην βαζηθφηεξν παξάγνληα 
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ζπκκεηνρήο ηνπο. Χο δεχηεξνο παξάγνληαο, αλαθέξεηαη ε πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.     

Όζνλ αθνξά ην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη δηεπζπληέο ζην ζχλνιφ ηνπο, 

αλαθέξνπλ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, σο θαζνξηζηηθφ γηα ηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο 

ζην ζρνιείν. Έμη απφ απηνχο, ζπλδένπλ ην ξφιν ηνπ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κε ην γεληθφηεξν ξφιν ηνπ 

ζηε κνλάδα. Πξνθχπηεη ινηπφλ, φηη αθνινπζψληαο ν δηεπζπληήο κηα ζεηξά ελεξγεηψλ 

θαη αληηιήςεψλ, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε εκπηζηνζχλε, ε έκπλεπζε, ε ππνζηήξημε, ε 

ελίζρπζε, ε επηβξάβεπζε αιιά θαη ε ζέζε ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, 

πξνζδηνξίδεηαη ην θιίκα ηεο νκάδαο -θαζνξηζηηθφ ζηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο- θαη  

δηακνξθψλεηαη ηαπηφρξνλα ε  θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ έξεπλα ησλ Mousavi, 

Nlil θαη Nasr (2018), αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

νθείιεη λα έρεη έλαο δηεπζπληήο, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, ε 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε ππνκνλή, ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ε ηφλσζε ησλ 

θηινδνμηψλ. Παξάιιεια, ζηελ έξεπλα ησλ Othman θαη Rahman (2013), αλαθέξνληαη 

σο απαξαίηεηα ζηνηρεία ελφο δηεπζπληή, ε εκπηζηνζχλε ζηελ νκάδα, ε ηφικε, ην 

ξίζθν, ην φξακα θαη ην πάζνο.  

         Όζνλ αθνξά ην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φινη ζπκθσλνχλ φηη νη πξσηνβνπιίεο 

πνπ νθείιεη λα παίξλεη έλαο δηεπζπληήο, ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ζπλαδειθηθνχ θιίκαηνο, κε έκθαζε ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Ζ ίδηα αληίιεςε, 

αθνξά ηφζν ηε ζρέζε ηνπ δηεπζπληή κε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη ζε δχν ζπλεληεχμεηο, ε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ  δηεπζπληή σο εκπλεπζηήο ζηελ εξγαζηαθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σα επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά ησλ Toby θαη Bronwen 

(2017), ζχκθσλα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ ηελ πξνψζεζε  

ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα αηζζάλνληαη σο ηδηνθηήηεο ηεο 

αιιαγήο θαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο, λα νδεγνχληαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο βειηίσζε. ε λεψηεξε έξεπλα (Nlil et al., 2018), επηβεβαηψλεηαη  ην 

φηη ηα ζρνιεία πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, πξνσζνχλ ηε ζπιινγηθή 

εξγαζία θαη εληζρχνπλ ηα θίλεηξα, αληαπνθξίλνληαη πην εχθνια ζε λέα πεξηβάιινληα 

θαη εθαξκφδνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.  
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  Χο πξνο ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο ζηελ έληαμε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, ε γξαθεηνθξαηία αλαδεηθλχεηαη ην ζπνπδαηφηεξν, κε 

επφκελν εμίζνπ ζεκαληηθφ, ηελ έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ. Γχν δηεπζπληέο πξνζδηνξίδνπλ 

σο ην βαζηθφηεξν εκπφδην, ηε δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Σα 

επξήκαηα απηά, ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Karakus et al., 2017), πνπ 

θαηαιήγνπλ φηη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθεηνθξαηία θαη ζπγθεθξηκέλα, 

κε ηε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βεκάησλ ησλ δξάζεσλ.  Άιιεο 

έξεπλεο (Hofman et al.,2013), αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο, εληζρχνληαο έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο 

έξεπλαο.  

Χο πξνο ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε έιιεηςε ρξφλνπ, 

ν θφβνο ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ θαη ε αλαζθάιεηα ζηηο μέλεο γιψζζεο, 

αλαθέξνληαη  σο ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν. Μεκνλσκέλα, αλαθέξζεθε ν θφβνο ηεο απνηπρίαο, ε 

δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία, ε έιιεηςε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο  θαη ν θφβνο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιε ρψξα. Σα επξήκαηα απηά 

είλαη ζχκθσλα κε απηά ησλ Everard & Morris (1999), φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη 

επαγγεικαηηθέο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ζηηο ΣΠΔ θαη ηα λέα κέζα φζν 

θαη ζηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη ζηελ αθνινπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, θάζε λέν ζηνηρείν πνπ εηζβάιεη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ξνπηίλα, ην 

αληηιακβάλνληαη σο απεηιή θαη ην απνξξίπηνπλ. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα απηά, 

ζπκπιεξψλεη ε έξεπλα ησλ Karakus et al., (2017), ε νπνία αλαθέξεη φηη ε έιιεηςε 

γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ησλ θαζεγεηψλ, θαζηζηνχλ ηελ πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο δχζθνιε. πγρξφλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Watters (2012), είλαη 

απαξαίηεην ν δηεπζπληήο λα  ελζαξξχλεη, λα ππνζηεξίδεη θαη ε θαζνδεγεί ηνπο 

θαζεγεηέο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ην θαηάιιειν θιίκα γηα πξφνδν θαη αιιαγή. Δίλαη 

απνδεδεηγκέλν, φηη ν εθπαηδεπηηθφο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κεηαιιάζζεη ην πξνθίι θαη ηελ εηθφλα 
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ηνπ θαζεγεηή, εμειίζζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, εμαηνκηθεχεη ηε κάζεζε θαη νδεγεί 

ζηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο, σο αληίδξαζε ηεο αιιαγήο πνπ ζπληειείηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν (Budnyk, 2019). πγρξφλσο, ε ελίζρπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζηφρεπζε ζηελ εκβάζπλζε ησλ θνηλψλ ηνπο αμηψλ, απνηειεί ηνλ 

αληίπνδα ζηελ δπζπηζηία θαη ηελ αξλεηηθφηεηά ηνπο κέζα ζηελ νκάδα (Ferrari et al., 

2018).   

Χο πξνο ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, νη δηεπζπληέο αλαθέξνπλ 

ηελ έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ηδίσο ζην Λχθεην, φπνπ ππάξρεη κεγάιε 

δέζκεπζε απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 

ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο. Μεκνλσκέλα, αλαθέξζεθε ε αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο δπζθνιία, ζηηο καθξηλέο κεηαθηλήζεηο. Σα παξαπάλσ, ζπκθσλνχλ 

κε φζα αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Starkey θαη Austin (2016), ζπγθεθξηκέλα, ζην 

φηη είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο, λα ππάξρεη ζε 

εζληθφ επίπεδν, κεγάινο βαζκφο επειημίαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ 

ζρνιείσλ. Ο  Παπαθσλζηαληίλνπ (2008), πεξηγξάθεη ηελ αλαθνξά ησλ εξεπλεηψλ 

ηνπ ΟΟΑ (1997) γηα ηηο θαηλνηνκίεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κνξθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, δελ αθήλεη πεξηζψξηα επειημίαο, ηδίσο φηαλ 

απηφ ζπκβαίλεη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο φπνπ δελ ππάξρεη ρψξνο γηα 

αιιαγέο ή βειηηψζεηο.   Ο ΟΟΑ παξάιιεια, πξνηείλεη  νη δνκέο ηεο δηνίθεζεο λα 

κπνξνχλ, κέζα απφ επέιηθηεο πξαθηηθέο, λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε 

ρψξαο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη απνθέληξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο  δηαδηθαζίαο αιιά 

ηαπηφρξνλα ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ θαη κεγαιχηεξε απηνλνκία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (OECD, 2011). 

Όζνλ αθνξά ην 4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζηηο επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκίαο, νη 

δηεπζπληέο ζην ζχλνιφ ηνπο, αλαθέξνπλ ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, σο ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. Οη 

κηζνί απφ απηνχο, πξνζδηνξίδνπλ παξάιιεια ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ δηεχξπλζε ηνπ αληίιεςεο ηεο ηαπηφηεηαο -ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν- σο εμίζνπ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Παξφιν πνπ ππάξρεη αληίζεζε ησλ δχν απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ 

εζληθνχ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ-επξσπατθνχ, ζηνπο καζεηέο απηά δε δηαρσξίδνληαη θαη 
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κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην πξψην ζπκπιεξψλεη θαη πξνζδηνξίδεη ην δεχηεξν, 

ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ, σο ζηνηρεία αιιειέλδεηα, ηελ 

επνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Σα πξψηα επξήκαηα, ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Koch et al. (2014), 

πνπ δείρλεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ε ζπιινγηθή 

δξάζε απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο.  Παξάιιεια, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Nielsen (2015), πξνθχπηεη φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία βειηηψλεηαη 

ζεκαληηθά, φηαλ δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ 

θαζεγεηψλ κε ηνπο καζεηέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Barker (2006), γηα 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ειηθία θαη 

ε πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ παξάιιεια, ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα, θαηαγξάθνληαη σο ζπνπδαηφηεξεο επηπηψζεηο, ε βειηίσζε ηεο θήκεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο, αλαθέξεηαη ε 

εμσζηξέθεηα σο απνηέιεζκα ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο. Σέζζεξηο 

δηεπζπληέο αλαθέξνπλ σο πνιχ ζεκαληηθή, ηελ επίδξαζε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έλαο,  ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  ζηε κνλάδα. 

Παξφιν πνπ ην ηειεπηαίν, απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν κε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο αιιά θαη κε πνιιέο δπζθνιίεο ζε επίπεδν γξαθεηνθξαηίαο, δελ 

αλαθέξζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο δηεπζπληέο. Ζ επίδξαζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ,  θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα 

ην ξφιν πνπ νη ίδηνη είραλ ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, 

είηε αλαθέξνληαλ ζηελ θνπιηνχξα, είηε ζηε ζπλεξγαζία, είηε ζηελ εμσζηξέθεηα. 

χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2008), „ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη εθείλν πνπ πηζηεχνπλ 

φηη είλαη ηα κέιε ηνπ θαη φρη απαξαίηεηα απηφ πνπ πξάγκαηη είλαη‟, ζεσξψληαο φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ κειψλ γηα ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

κνξθή ηνπ θαη φρη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Ζ ζεκαζία ησλ παξαπάλσ, 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ Παζηαξδή (2001), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα 

θαη ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά φιν ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη 

απνηεινχλ ην πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο κηαο 

αιιαγήο. θνπφο ηεο αιιαγήο απηήο, είλαη ε βειηίσζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζα απφ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φζσλ εκπιέθνληαη ζε 
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απηφλ, κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ ην 

νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο εγεζίαο ηνπ.  

 

6.3. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

              Γηα λα ππάξμεη πην νινθιεξσκέλε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα 

πξέπεη ε έξεπλα λα ζπλερηζηεί κε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ πεξηζζφηεξσλ 

δηεπζπληψλ θαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ζρνιεία, εληφο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Παξφια απηά, ζηελ παξνχζα έξεπλα, έγηλε ζεκαληηθή  πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ 

ηα ζρνιεία θαη νη δηεπζπληέο κε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζε πινπνηήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. Σν γεγνλφο  φκσο πνπ 

απνηέιεζε εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ήηαλ ην φηη ηα ζρνιεία ήηαλ θιεηζηά ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ παλδεκία ηνπ Covid 19, νη δηεπζπληέο είραλ 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε δχν ζρνιεία πνπ 

είραλ αξρηθά επηιεγεί απφ ηελ εξεπλήηξηα. Δπηπιένλ, νη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμ απνζηάζεσο, κέζσ ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο, γεγνλφο πνπ 

δπζθφιεςε -επηπρψο ζε κηθξφ βαζκφ- ηε δεκηνπξγία ησλ απφιπηα  επηζπκεηψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο ζπλνκηιίεο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο εξεπλήηξηαο. πλεπψο, κηα 

πξφηαζε ζπλέρηζεο θαη επέθηαζεο ηεο έξεπλαο ζα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο, φρη κφλν ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν.   

   

6.4. Δπίινγνο-πξνηάζεηο  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο, έρνπλ σο 

βαζηθφ ηνπο ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο, κέζα απφ ηελ 

εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ θαη εξγαιείσλ δηδαζθαιίαο,  απφ αηνκηθή ζε ζπλεξγαηηθή θαη 

δηεξεπλεηηθή, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο γηα δεκηνπξγία κηαο κεηαξξχζκηζεο ή 

αιιαγήο ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.   

Σν ειιεληθφ ζρνιείν, πξνζπαζψληαο λα ζπκβαδίζεη κε ηηο αιιαγέο πνπ 

εθαξκφδνληαη  ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πηνζεηεί δηαδηθαζίεο 
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εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο αξρηθά εηζάγνληαη κέζσ ζρεηηθψλ 

εγθπθιίσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κνλάδαο αιιά δελ ζπλδένληαη ζεζκηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ νθείιεη απηή απφιπηα λα αθνινπζεί  (Βφηζε, 2016). Ζ 

έληαμε θαη ε πινπνίεζή ηνπο, επαθίεηαη απφιπηα απφ ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε δηάζεζε θαη ηελ πξφζεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο 

κνλάδαο, κε κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ζην πιάη ηνπ, πνπ έρνπλ ην ίδην φξακα 

θαη πλεχκα. Βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο έληαμεο ησλ θαηλνηνκηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, είλαη ην φηη ζηελ νπζία πξαγκαηνπνηνχληαη βήκαηα εμέιημεο ζηνλ ηξφπν 

κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ δξάζεηο βησκαηηθνχ θαη νκαδνζπλεξγαηηθνχ 

ραξαθηήξα. Χο ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξνρήο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ, νη θαηλνηνκίεο 

απηέο απνηεινχλ απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε κνλάδα, αθνχ κέζα απφ απηέο 

εμειίζζεηαη νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο θαη ε δηακνξθψλεηαη παξάιιεια, κηα 

θνπιηνχξα αιιαγήο θαη βειηίσζεο. Ο δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο, σο εγέηεο, 

αθνινπζψληαο πξαθηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ηφικε γηα ην φξακα, αιιά θαη θαζνδεγνχκελνο απφ ηηο θηινδνμίεο 

ηνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή ηεο αιιαγήο απηήο θαη 

ηνπ βαζηθνχ δηαρεηξηζηή ησλ βεκάησλ εμέιημήο ηεο. Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ νκάδαο,  ε νπνία ζα απνηειέζεη κέζα ζε 

πλεχκα απφιπηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπξάμεσλ, ηνλ θνξκφ δηαρείξηζεο, πινπνίεζεο 

θαη πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα, ηελ πξνψζεζε ηεο εμέιημεο 

θαη ηεο βειηίσζεο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη αθνχ ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γλσξίδεη 

ηα νθέιε πνπ απνθηνχληαη θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ έληαμε 

κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν, γηαηί δελ αλαδεηά ηξφπνπο έληαμήο ηεο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ή δελ αλαπηχζζεη έλα νξγαλσηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζήο ηεο, 

ην νπνίν ζα απνηεινχζε έλα είδνο εγρεηξηδίνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο πξνψζεζεο θαη 

πινπνίεζήο ηεο, κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, θεληξηθφ έιεγρν θαη επίβιεςε θαζψο θαη 

θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζε φια ηα βήκαηα εμέιημήο ηεο. Παξφηη ππάξρνπλ ήδε 

γξαθεία θαη ηκήκαηα ζην αληίζηνηρν ππνπξγείν πνπ έρνπλ σο αξκνδηφηεηα, ηελ 

πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία, κέζσ ησλ  

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ, δελ ππάξρεη εληαίνο θνξέαο ζε ζπλνιηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη, ψζηε λα 
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παξέρεηαη άκεζε, ζηνρεπκέλε θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ζηελ θαηψηεξε βάζε, 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δκπφδην ζε απηφ απνηειεί ην φηη πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα 

φπνπ ζηεξίδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο, πρ. ηελ Δ.Δ., ηηο 

Πεξηθέξεηεο, ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ην φηη θάπνηα απφ απηά δε 

ρξεκαηνδνηνχληαη ελψ άιια, θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο απφιπηα. Δίλαη θαηαλνεηφ 

φηη ππάξρεη δπζθνιία ζηελ χπαξμε ελφο ηκήκαηνο ππεχζπλνπ γηα ηε ζπλνιηθή 

επνπηεία, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαλννχζακε ζην κέγεζνο πνπ ζα έπξεπε, ηε 

ζεκαζία ηεο έληαμήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φρη σο πξφζζεηε, παξάιιειε, 

κε ππνρξεσηηθή, επηιέμηκε ελέξγεηα νιίγσλ, αιιά ππνρξεσηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πινπνίεζεο, κε θεληξηθή ζηήξημε, κε ππνρξεσηηθέο 

επηκνξθψζεηο, κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δηάδνζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ, κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή φισλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ,  ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη θαηλνηνκίεο απηέο, ζηελ νπζία δελ απνηεινχλ 

θαηλνηνκίεο αιιά  δεκηνπξγηθά projects, εληαγκέλα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

πινπνηήζηκα απφ φινπο θαη κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο λα επεξεάδνπλ φιε ηε κνλάδα.  

Απηφ, ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο:  

1.απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο ηε κείσζε 

άιισλ καζεκάησλ ή κείσζε ηεο χιεο ηνπο 

2.απφ ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο-πιαηθφξκαο φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη φια -ή αλά 

βαζηθέο θαηεγνξίεο- ηα πξνγξάκκαηα, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ, νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο δξάζεσλ. 

3.απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ, ησλ βεκάησλ, ηεο απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

κέζα απφ πιαηθφξκα θαη κε άκεζε ππνζηήξημε απφ ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

(φπσο ην mobility-tool, αιιά πεξηζζφηεξν εχρξεζην θαη ππνζηεξηθηηθφ)       

4.απφ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ζρνιείσλ ζε δξάζεηο κε 

έιεγρν απφ πεξηθεξεηαθφ ή δηεχζπλζεο επίπεδν   

5.ηε βαζηθή επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο 

πιαηθφξκαο 

6.απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο κνλάδαο κέζα απφ ηηο ζπκκεηνρέο. 

Γηα λα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ θαη λα απνηεινχζαλ ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνρξεσηηθή εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, απαηηνχληαλ:   
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1.λα ραξαρζνχλ λέεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη  λα εθαξκνζηεί κηα κεηαξξχζκηζε 

πνπ ζα πξνζθέξεη πνζνζηά επειημίαο θαη απηνλνκίαο ζην ζρνιείν, κέζα απφ  εκη-

αλνηρηνχ ηχπνπ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

2. λα ζεζπηζζεί μερσξηζηφο αιιά εληαίνο θνξέαο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνψζεζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ θαηλνηνκηψλ  

3. λα απμεζεί ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ 

4.λα απμεζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο  (δηεπξπκέλν σξάξην: ζίηηζε 

καζεηψλ, αχμεζε σξαξίνπ ησλ θαζεγεηψλ, πξνζιήςεηο, ελίζρπζε εξγαζηεξίσλ ΣΠΔ 

θαη εξγαζηεξίσλ δξαζηεξηνηήησλ, εμνπιηζκφο ηνπο, απηφλνκε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θα) . 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζην λα πινπνηεζνχλ νη 

παξαπάλσ πξνηάζεηο ή κέξνο απηψλ, ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, ζπλεπψο, νθείινπκε 

λα εξεπλάκε γηα έλα θαιχηεξν ζρεδηαζκφ δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ νη 

νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ δνκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ θαζψο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπο.   
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

1.ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεηε; 

Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ;  

2. Με βάζε ηε ζρεηηθή εκπεηξία ζαο, κπνξείηε λα καο δψζεηε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο;  

3. Πφζνη καζεηέο εκπιέθνληαη ζπλήζσο ζε έλα πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο; Πψο 

γίλεηαη ε επηινγή ηνπο;  πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπο;  

 

4. Πνηνο θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ έληαμε κηαο θαηλνηνκίαο ζην 

ζρνιείν;  

5. Πνηεο πξσηνβνπιίεο παίξλεηε εζείο πξνζσπηθά; 

6. Πνηα εκπφδηα ζπλαληάηε εζείο πξνζσπηθά γηα ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

ζην ζρνιείν; 

7. Πξνζπαζήζαηε λα ππνζηεξίμεηε ή λα ελζαξξχλεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ζαο  

λα αζρνιεζνχλ κε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο; Με πνηνπο ηξφπνπο;  

8. ε πνην βαζκφ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο νη θαζεγεηέο ζην 

ζρνιείν ζαο; Πψο εμεγείηε εζείο ηπρφλ επηθπιάμεηο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή αδηαθνξία εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

9. Καηά ηε γλψκε ζαο, πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα πινπνηήζνπλ 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα; 

10. Καηά ηε γλψκε ζαο, αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί παηδαγσγηθέο δπζθνιίεο ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ;  

11. Πψο αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα; Πνηεο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά; 

12.Καηά ηε γλψκε ζαο ηη επηηπγράλνπλ νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα;    

13.Καηά ηε γλψκε ζαο,  ηη επηηπγράλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ  ζε θαηλνηφκα  

πξνγξάκκαηα;   

14.Καηά ηε γλψκε ζαο, πνηα είλαη ηα νθέιε απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζρνιηθή 

κνλάδα;   

15. ε πνην βαζκφ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκίεο ζπλδέζεθαλ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ζρνιείνπ;   

 

16. Πψο αληαπνθξίζεθαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ζρνιείνπ ζαο ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα; 

Πσο ην εηζέπξαμε ε ηνπηθή θνηλσλία θαη άιιεο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο;  

Γψζηε καο ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία. 
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Έρεηε θάηη άιιν λα πείηε; 

 


