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Περίληψη 
 

Στη σύγχρονη ολοένα εξελισσόμενη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών 

αλλαγών η εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων συνιστά αναγκαία συνθήκη, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής πορεία ενός οργανισμού. Ο χώρος της 

εκπαίδευσης οφείλει να εξελίσσεται προσαρμοζόμενος στην ταχύτατη εξέλιξη των 

γεγονότων, προκειμένου να κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που 

δημιουργούνται, καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών.   

Στο πεδίο αυτό βασική παράμετρος της επιτυχίας των εφαρμοζόμενων 

αλλαγών αποτελεί η στάση των ίδιων των εκπαιδευτικών και κυρίως οι αντιλήψεις 

που έχουν διαμορφώσει αναφορικά με την αναγκαιότητα της καινοτομίας. Η 

παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα μέσω της ποιοτικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 10 εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, με 

σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις τους  για την καινοτομία.  

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, 

ενώ μέσα από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν διαφάνηκε ότι οι καινοτομίες είναι 

σημαντικές για τον χώρο του νηπιαγωγείου, αφού βελτιώνουν τη μαθησιακή 

εμπειρία, τις δομές του νηπιαγωγείου, τις επιδόσεις των μαθητών και τις διδακτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, προσχολική αγωγή, αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

προσχολικής αγωγής, παράγοντες επιρροής εκπαιδευτικών σε σχέση με την 

καινοτομία.  

  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Abstract 

 

 

In modern and all growing era of rapid technological changes, the 

implementation of innovative actions is necessary in order to ensure the successful 

course of an organization. The field of education must evolve and adapt to the rapid 

development of events in order to be able to cope with the conditions that are created 

covering the needs of the students. 

In this field, basic parameter of the success of the applied changes is the 

position of the teachers themselves and mainly the conceptions that they have formed 

regarding the necessity of innovation. The dissertation attempts to approach this issue 

through the qualitive research that was carried out on a sample of ten preschool 

teachers in order to record their views on innovation. 

The research tool that was selected is semi-structured interviews while through 

the data that were collected it appeared that the innovations are important for the 

kindergarten since they improve the learning experience, the structures of the 

kindergarten, the performance of the students and the teaching methods that are used. 

 

Key words: innovations, pre-school education, conception of the preschool teachers, 

factors that influence teachers in relation to the innovation.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη ανταγωνιστική και μεταβαλλόμενη εποχή, η καινοτομία 

διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του 

συνόλου των οργανισμών, οι οποίοι εφαρμόζουν καινοτόμες ενέργειες ως μέσο 

επιρροής του περιβάλλοντος ή ως μέθοδο προσαρμογής στις απαιτήσεις του 

μεταβαλλόμενου πεδίου (Baregheh, Bangor & Sambrook, 2009).  

Η έννοια της καινοτομίας συνδέεται ισχυρά με τη δημιουργία, την αποδοχή 

και την εφαρμογή νέων ιδεών (West & Anderson, 1996). Στην πράξη η καινοτομία ως 

μέσο αλλαγής ενός οργανισμού αποτυπώνει την προσπάθεια που καταβάλλεται, 

προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (Tella & Tirri, 1999). Η καινοτομία αποτελεί ριζική αλλαγή, η οποία 

επιφέρει τον μετασχηματισμό σε ένα συγκεκριμένο χώρο και μέσω αυτής 

προσδίδονται ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον οργανισμό που την έχει 

υιοθετήσει (Porter, 1990). 

Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων επεκτείνεται σε ένα ευρύ πλαίσιο 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 

της προσχολικής αγωγής.  Η έννοια της προσχολικής αγωγής αφορά στο σύνολο των 

διδακτικών και παιδαγωγικών ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στην κοινωνική 

φροντίδα και στη πρώιμη μαθησιακή προσέγγιση των νηπίων, δηλαδή, των παιδιών 

ηλικίας από 3 εώς και 6 ετών (Rawlings &  Legare, 2021). Ενδεικτικό στοιχείο της 

αξίας ενός ικανοποιητικού επιπέδου προσχολικής εκπαίδευσης συνιστά το γεγονός 

ότι η εξέλιξη της ακαδημαϊκής πορείας του ατόμου καθορίζεται κυρίως με βάση την 

περίοδο φοίτησης του σε μονάδες προσχολικής αγωγής (Μάνεση, 2016). 

Το παιδί προσχολικής ηλικίας μέσα από τη φοίτησή του επιχειρεί την αρχική 

επαφή του με το μαθησιακό πεδίο αλλά και την υποστήριξη του κατά τη κοινωνική 

του ενσωμάτωση. Βασικός στόχος της προσχολικής αγωγής αποτελεί η ενδυνάμωση 

βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και η ανάπτυξη κυρίαρχων ανθρωπιστικών 

και ηθικών αξιών. Επιπρόσθετα, κατά την προσχολική ηλικία τίθενται οι βάσεις της 

διαμόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου και καθορίζεται σε υψηλό 

βαθμό η μετέπειτα πορεία του εντός της κοινωνίας (Van der Heijden et al., 2015). 

Μέσα από τις κατάλληλες δομημένες δραστηριότητες εντός της προσχολικής τάξης 

και με επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού επιχειρείται η διαμόρφωση 
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μιας ισχυρής προσωπικής και κοινωνικής εικόνας του εαυτού, με απώτερο σκοπό την 

επιτυχή αλληλεπίδραση στα πλαίσια του ευρύτερου συνόλου (Rakhmonova, 2021) 

Η διάχυση των εκπαιδευτικών καινοτομιών σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει στην επιτυχή προσέγγιση του συνόλου των 

μαθητών καλύπτοντας τις μαθησιακές τους ανάγκες (Schriever, 2019). Κύριο μέλημα 

των καινοτόμων αυτών δράσεων συνιστά η βέλτιστη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος και η ολιστική προετοιμασία των μαθητών, προκειμένου να 

ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία της γνώσης (Scherer, Siddiq & Teo, 2015). Η 

καινοτομία κατά τη μαθησιακή προσέγγιση συνιστά συνεπώς την κινητήριο δύναμη 

για τη δημιουργία νέων μαθησιακών κύκλων και την προώθηση ποικίλων γνωσιακών 

αλλαγών. Μέσω αυτής ένα σύνολο νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

διαμορφώνεται και παρουσιάζεται ισχυρά υποσχόμενο παρέχοντας ευκαιρίες 

μάθησης και γνωσιακής κατάκτησης (Rakhmonova, 2021). 

Η καινοτομία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτει μέσα από τη 

δράση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα για να οργανώσουν 

νέες μαθησιακές καταστάσεις εντός της εκπαιδευτικής μονάδας, υποστηρίζοντας με 

τον τρόπο αυτό την ανοιχτή μαθησιακή προσέγγιση και την προσπάθεια ολιστικής 

γνωσιακής ανάπτυξης του κάθε μαθητή  (Dwyer, Jones & Rosas, 2019). Μέσα από τη 

χρήση καινοτόμων τεχνικών στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους μαθητές στη 

συμμετοχική μαθητοκεντρική προσέγγιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος 

εγείροντας την ομαδικότητα και τον αλληλοσεβασμό (Vidal-Hall,  Flewitt & Wyse, 

2020). 

Με την υλοποίηση των καινοτομιών στον εκπαιδευτικό χώρο η εκπαιδευτική 

διαδικασία απομακρύνεται από την αμιγώς γνωσιακή πτυχή της και προβάλλει την 

ολιστική της επιρροή, μέσα από την καλλιέργεια ποικίλων αρετών και δεξιοτήτων 

στους μαθητές (Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019). Συγχρόνως ένα 

σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων προτείνονται με στόχο την προώθηση 

και την αποσαφήνιση πληθώρας γνωσιακών ενοτήτων με τρόπο κατάλληλο σε σχέση 

με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών (Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019).  

Ειδικότερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής η ενσωμάτωση νέων 

εκπαιδευτικών μεθόδων επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει με τρόπο 

προσιτό και κατάλληλό το παιδί προσχολικής ηλικίας, εμπλουτίζοντας τόσο τις 

γνώσεις του όσο και τις κοινωνικές αρετές του. Μέσα από την υιοθέτηση των 

κατάλληλων καινοτόμων εκπαιδευτικών σχεδίων και την αντικατάσταση πρότερων 
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παρωχημένων εκπαιδευτικών δράσεων είναι δυνατή η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

βελτιωμένων πρακτικών διδασκαλίας, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την πορεία 

του μαθητή προς την κατάκτηση της γνώσης (Kaytez, 2020). Παράλληλα, η 

διαχείριση των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων μέσω καινοτόμων τεχνικών 

δύναται να προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρώντας συγχρόνως 

τη συγκέντρωσή τους (Zaranis, Oikonomidis & Linardakis, 2020). 

Οι προτεινόμενες καινοτόμες δράσεις στην πλειονότητα τους αφορούν τη 

χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εντός του 

εκπαιδευτικού χώρου, με σκοπό τη διαδραστική μαθησιακή προσέγγιση των 

γνωσιακών αντικειμένων (Aral & Kadan, 2020). Μέσω αυτών των στοχευμένων 

εκπαιδευτικών στρατηγικών και την απομάκρυνση από τις συμβατικές πρακτικές του 

παρελθόντος είναι δυνατή η  διαμόρφωση ενός κατάλληλου δυναμικού εκπαιδευτικού 

πλαισίου, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης μεταβαλλόμενης εποχής 

(Chordia, Yip & Hiniker, 2019). 

Κύριος παράγοντας στην επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στο 

χώρο του σχολείου αποτελούν οι ίδιοι οι παιδαγωγοί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

συνεπώς εγείρεται καθοριστικός όπως και η ευχέρειά του να εφαρμόσει καινοτόμες 

πρακτικές και να χειρισθεί τα σύγχρονα μέσα. Συγχρόνως, όμως, εντός της 

εκπαιδευτικής μονάδας οι καινοτομίες, αν και συνιστούν πρωτοβουλία των 

παιδαγωγών του εκπαιδευτικού οργανισμού, υπόκεινται στη σαφή έγκριση και 

προώθηση από την πλευρά της ηγεσίας του (Leithwood & Sun, 2012). Η σχολική 

ηγεσία επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή τους και με τη στάση της καθορίζει την 

πορεία και την επιτυχία τους (Tseng et al., 2016).  

Επιπρόσθετα, κατά την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που εγείρουν την 

πιθανή απροθυμία των εκπαιδευτικών ή της ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας να 

συμμετάσχουν στις καινοτομίες, εντοπίζονται στοιχεία που αφορούν τη δομή του 

υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος (Stevens, 2004). Την πλειονότητα των 

προτεινόμενων δράσεων συνοδεύει η ελλιπής κρατική χρηματοδότησή τους, 

αποτυπώνοντας μια ισχυρή αναντιστοιχία ανάμεσα στα προγράμματα τα οποία 

προτείνονται να υλοποιηθούν και σε εκείνα τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν στην 

πράξη (Luttenberg, Carpay & Veugelers, 2013). Κρίνεται επομένως ουσιαστική η 

ορθή κατανομή των υφιστάμενων πόρων με την αξιοποίηση αυτών σε τομείς 

προώθησης της καινοτομίας, ενός πεδίου καίριας σημασίας σε ότι αφορά την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019). 
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Είναι σαφές ότι η έννοια της αλλαγής παρουσιάζεται στενά συνυφασμένη με 

την τεχνολογική ανάπτυξη (Aral & Kadan, 2020). Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται 

η μαθησιακή διαδικασία έχει μεταβληθεί και έχει απομακρυνθεί από την 

παραδοσιακή εκπαιδευτική προσέγγιση και την αξιοποίηση συμβατικών μέσων και 

τεχνικών. Η μάθηση πλέον με τη συμβολή της τεχνολογίας έχει αποκτήσει μια σαφώς 

υψηλότερη αξία, καθώς επιτυγχάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθητή, με 

επίκεντρο το σύνολο των αναγκών και των προσδοκιών του (Zaranis, Oikonomidis & 

Linardakis, 2020). 

Κύριο όμως σημείο στην αποτελεσματική αξιοποίηση των καινοτόμων 

τεχνολογικών μέσων και την προώθηση της καινοτομίας εντός της σχολικής τάξης 

παραμένει η στάση και το επίπεδο αποδοχής της αλλαγής από το προσωπικό της 

εκπαιδευτικής μονάδας (Palaiologou, 2016). Μέσα από την αντίληψη της 

αναγκαιότητας αλλά και των ποικίλων ωφελειών της είναι δυνατή η ισχυρή παρουσία 

της στον εκπαιδευτικό χώρο (Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019). 

 

1.2. Σημαντικότητα και πρωτοτυπία του θέματος  

 

Η καινοτομία αποτελεί δίχως αμφισβήτηση ένα κύριο παράγοντα επιτυχίας 

ενός οργανισμού καθώς προσδίδει σε αυτόν ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Ειδικότερα 

στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα σύνολο 

ολοένα μεταβαλλόμενων συνθηκών, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις 

της σύγχρονης εποχής, η καινοτομία συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της ομαλής και 

επιτυχούς λειτουργίας του.  

Το πεδίο της προσχολικής αγωγής αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο βασικά 

στάδια κατά την εξέλιξη της ακαδημαϊκής πορείας του ατόμου, με δεδομένο ότι θέτει 

τις βάσεις της γνωσιακής αλλά και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης του κάθε 

παιδιού. Γίνεται συνεπώς αντιληπτή η αναγκαιότητα της εφαρμογής καινοτόμων 

ιδεών και δράσεων κατά την προσχολική εκπαιδευτική προσέγγιση, με στόχο τη 

βέλτιστη διαχείριση των αναγκών του παιδιού αλλά και την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος και της προσοχής του.  

Οι μελέτες οι οποίες εντοπίζονται στο πεδίο της καινοτομίας στην εκπαίδευση 

και ειδικότερα στην προσχολική εκπαίδευση, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, αποκαλύπτουν ένα ερευνητικό κενό, καθώς το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς. Με έναυσμα τη διαπίστωση αυτή, η παρούσα ερευνητική μελέτη 
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επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα της καινοτομίας στο χώρο της προσχολικής αγωγής 

μέσα από τη διερεύνηση και αποτύπωση των στάσεων και των αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι απασχολούνται σε μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης. 

Μέσω της κριτικής προσέγγισης των ευρημάτων, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να 

αναδείξει το επίπεδο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και εφαρμόζουν 

καινοτόμες δράσεις εντός της προσχολικής τάξης και κυρίως να αποσαφηνίσει το 

σύνολο των παραγόντων οι οποίοι ευνοούν ή εμποδίζουν την προσπάθεια αυτή.  

 

1.3. Ερευνητικά ερωτήματα και ερευνητικοί στόχοι 

 

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η αποτύπωση και 

διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής αναφορικά με την 

εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων στο χώρο της προσχολικής μονάδας. 

Προκειμένου να αποδοθεί με σαφήνεια το ερευνητικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

επικεντρωθεί η παρούσα έρευνα, τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή 

καινοτόμων τεχνικών στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης; 

 

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία; 

 

Μέσα από την εξέταση των ανωτέρω ερευνητικών ερωτημάτων, επιχειρείται η 

ολιστική προσέγγιση της έννοιας της καινοτομίας, όπως αυτή εφαρμόζεται εντός των 

εκπαιδευτικών μονάδων της προσχολικής αγωγής. Η αποτύπωση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών θα επιτρέψει τη βέλτιστη ανάλυση του επιπέδου ενσωμάτωσης 

καινοτόμων δράσεων στο χώρο του νηπιαγωγείου με απώτερο σκοπό τον 

προσδιορισμό των κυρίαρχων παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή τους. Ο 

εντοπισμός των ποικίλων παραμέτρων θα διασφαλίσει τη βέλτιστη διαχείριση αυτών 

σε μια προσπάθεια προώθησης της καινοτομίας στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, προσδίδοντας σε αυτή ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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1.4. Σύντομη αναφορά στη μεθοδολογία 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ολιστική προσέγγιση του ερευνητικού θέματος 

και να καλυφθεί το σύνολο των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί επιλέχθηκε 

η ποιοτική μέθοδος κατά τη συλλογή των δεδομένων. Σε αντίθεση με την ποσοτική 

έρευνα και την εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων, η οποία χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθμό αποστασιοποίησης και τυπικότητας, η ποιοτική μελέτη επιτρέπει σε 

βάθος διερεύνηση των ποικίλων διαστάσεων των ερευνητικών ερωτημάτων και την 

πλήρη αποσαφήνιση αυτών. Κρίνοντας ως σημαντική την παροχή ενός ευέλικτου 

πλαισίου συνδιαλλαγής με τους συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης, επιλέχθηκε η 

υλοποίηση αυτής μέσω της διενέργειας ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Κατά τη 

διάρκεια αυτών, ο ερευνητής δύναται να καλλιεργήσει μια ισχυρή και παραγωγική 

διαδικασία διαλόγου με τον συνεντευξιαζόμενο επιτρέποντάς του να αποκαλύψει το 

σύνολο των σκέψεων και των αντιλήψεών του.  

Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίηση των 

συνεντεύξεων αποτελείται από 15 συνολικά ερωτήματα ανοιχτού τύπου, από τα 

οποία τα αρχικά 8 προσεγγίζουν τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την 

εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στο χώρο της προσχολικής τάξης και τα υπόλοιπα 7 

επιχειρούν να αποτυπώσουν, μέσα από την οπτική των ίδιων των εκπαιδευτικών, το 

σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχή ενσωμάτωσή της.  

 

1.5. Δομή  

 

Το Κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας αποτελεί την Εισαγωγή σε αυτή, όπου 

παρατίθενται συνοπτικά βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη, 

διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικοί στόχοι καθώς και η 

σημαντικότητα της υλοποίησης αυτής. 

Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση κύριων εννοιών, 

όπου πραγματοποιείται η ανάλυση της έννοιας της καινοτομίας αλλά και της 

προσχολικής αγωγής καθώς και η παράθεση των χαρακτηριστικών αυτής. Επίσης, 

αναφέρονται επιγραμματικά τα καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι σχολικές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται στα ελληνικά σχολεία. 
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Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται οι θεωρίες και τα θεωρητικά μοντέλα μέσω 

των οποίων επιτυγχάνεται η προσέγγιση της έννοιας της καινοτομίας στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Παράλληλα, αναπτύσσεται η παιδαγωγική και μαθησιακή διάσταση 

της καινοτομίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζεται η διαχείριση της καινοτομίας στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής και ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης μέσα από καινοτόμες 

δράσεις και πρακτικές. Επίσης, αναλύονται τα μαθησιακά αποτελέσματα της 

εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων σε μαθητές προσχολικής ηλικίας και 

επιχειρείται η αποσαφήνιση των παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν την 

εισαγωγή και την αποδοχή των καινοτομιών. 

Στο Κεφάλαιο 5 προσεγγίζεται το περιβάλλον εξωτερικά του χώρου της 

προσχολικής μονάδας και αναλύονται οι ποικίλες παράμετροι αυτού, εστιάζοντας στο 

οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πεδίο. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε κατά την 

υλοποίηση της παρούσας μελέτης, ο ερευνητικός σκοπός και τα ερευνητικά 

ερωτήματα αυτής. Επιπρόσθετα, αναλύεται η διαδικασία της συλλογής των 

δεδομένων, μέσω της ποιοτικής προσέγγισης και προβάλλονται οι προοπτικές και οι 

αδυναμίες της.  

Στο Κεφάλαιο 7 αναλύονται τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης, μέσα από την προβολή δύο κυρίαρχων θεματικών αξόνων. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται η στάση των νηπιαγωγών απέναντι στην καινοτομία και το σύνολο των 

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν, μέσα από την προσωπική τους οπτική, την 

εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.  

Στο Κεφάλαιο 8 διατυπώνονται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας 

μέσα από τους δύο βασικούς θεματικούς άξονες. Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα 

αφορούν τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών απέναντι στην καινοτομία και το σύνολο 

των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή των καινοτομιών. 

Βασιζόμενη στα ευρήματα αυτής, η παρούσα μελέτη καταλήγει σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τη στάση και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής απέναντι στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και 

δράσεων εντός της προσχολικής τάξης. Παρά τη θετική στάση που επιδεικνύει το 

σύνολο αυτών, αναφορικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων προγραμμάτων κατά τη 

μαθησιακή προσέγγιση των μαθητών προσχολικής ηλικίας, εντοπίζεται ένα σύνολο 

παραγόντων που δυσχεραίνουν την προσπάθεια τους αυτή.  
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Κρίνεται συνεπώς επιτακτική η ενίσχυση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών 

στο σημαντικό τους ρόλο μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

επιβαρυντικών παραμέτρων και της υποστήριξης της διάθεσής τους για αλλαγή. Η 

εφαρμογή της καινοτομίας στην προσχολική εκπαίδευση δύναται να αποτελέσει ένα 

ισχυρό εργαλείο κατά τη γνωσιακή διαχείριση της ιδιαίτερα ευαίσθητης αυτής 

ηλικιακής ομάδας μαθητών, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια καθοδήγησης της γνωσιακής 

κατάκτησης των παιδιών.  



15 

 

Κεφάλαιο 2: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

2.1. Εννοιολογική προσέγγιση καινοτομίας 

 

Στη σύγχρονη εποχή η καινοτομία διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην εξελικτική πορεία κάθε οργανισμού, με δεδομένο ότι συμβάλλει στη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας διατηρώντας  αλλά και ενισχύοντας το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Ο ρόλος της κρίνεται συνεπώς κομβικός σε ότι 

αφορά την ανάπτυξη ενός οργανισμού, με αποτέλεσμα ο τρόπος διαχείρισής της να  

ανάγεται σε ζήτημα στρατηγικής σημασίας, το οποίο ελκύει το ενδιαφέρον 

επαγγελματιών κάθε επιχειρησιακού κλάδου αλλά και ερευνητών ποικίλων 

επιστημονικών πεδίων (Bessant et al., 2005: 1366).  

Η έννοια της καινοτομίας συνδέεται ισχυρά με εκείνη της αλλαγής, καθώς 

στην πλειονότητα τους οι οργανισμοί εφαρμόζουν καινοτόμες ενέργειες ως μέσο 

επιρροής του περιβάλλοντος ή ως μέθοδο προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός 

μεταβαλλόμενου πεδίου. Με βάση τη θεώρηση αυτή, είναι αντιληπτό ότι ο όρος 

«καινοτομία» περικλείει ένα ευρύ φάσμα διακριτών τύπων αλλαγών, ανάλογα με τις 

δυνατότητες, τους πόρους, τις επιλεγόμενες στρατηγικές, τις ανάγκες αλλά και τις 

απαιτήσεις κάθε οργανισμού (Baregheh, Bangor & Sambrook, 2009). 

Ένα σύνολο μελετών επιχειρεί την αποσαφήνιση του όρου της «καινοτομίας», 

παραθέτοντας μια πληθώρα ορισμών αναφορικά με τη συγκεκριμένη έννοια (Rogers 

1983; Holloway 1996; Tella & Tirri, 1999; Baregheh, Rowley & Sambrook, 2008; 

Wong et al., 2008). Η έλλειψη ενός κοινού ορισμού αναδεικνύεται ως μια από τις 

προκλήσεις της καινοτομίας, καθώς υπονομεύει την κατανόηση της φύσης της. Η 

διατύπωση ενός γενικού ορισμού, ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

διαφορετικούς κλάδους, καλύπτοντας ποικίλες πτυχές της καινοτομίας κρίνεται  

επωφελής (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2008). 

Με βάση τον πρώιμο και σχετικά απλό ορισμό του Thompson (1965: 2) «η 

καινοτομία είναι η δημιουργία, αποδοχή και εφαρμογή νέων ιδεών μέσα σε έναν 

οργανισμό». Παρόμοιος ορισμός προτάθηκε από τους Wong et al. (2008: 2) που όπως 

αναφέρουν «η καινοτομία μπορεί να οριστεί ως η αποτελεσματική εφαρμογή 

διαδικασιών, με σκοπό τη δημιουργία ωφελειών για τα άτομα και τον οργανισμό». 

Σε μια προσπάθεια λεπτομερέστερης περιγραφής του όρου ο Damanpour 

(1996: 694) υποστηρίζει ότι «η καινοτομία νοείται ως μέσο αλλαγής ενός οργανισμού, 
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είτε ως απόκριση σε αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον είτε ως προληπτική δράση που 

βοηθάει έναν οργανισμό να ασκήσει επιρροή στο περιβάλλον». Κατά συνέπεια, με 

βάση την προσέγγιση του Damanpour (1996: 694) η έννοια της καινοτομίας 

περιλαμβάνει μια σειρά από αλλαγές, όπως για παράδειγμα την αλλαγή της 

οργανωτικής δομής, την αλλαγή των διαδικασιών, την είσοδο νέων τεχνολογιών, την 

υιοθέτηση νέων διοικητικών συστημάτων και την είσοδο σχεδίων ή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης για τα μέλη ενός οργανισμού.  

Αντίστοιχα ο Gardiner (1985: 168) στην προσπάθεια του να αποσαφηνίσει την 

συγκεκριμένη έννοια επισημαίνει ότι «καινοτομία δε σημαίνει μόνο την 

εμπορευματοποίηση ενός σημαντικού πλεονεκτήματος στο ανώτατο επίπεδο τεχνικής 

(ριζοσπαστική καινοτομία), αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης και την εκμετάλλευση ακόμη 

και μικρής κλίμακας αλλαγών στην τεχνογνωσία (μια βελτίωση ή επαυξητική 

καινοτομία)» (Rothwell & Gardiner, 1985).  

Ομοίως ο Drucker (1985: 222) τονίζει κατά την εννοιολογική του προσέγγιση 

την χρήση της καινοτομίας ως εργαλείου απόδοσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και συγκεκριμένα δηλώνει ότι η «καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των 

επιχειρηματιών, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για μια 

διαφορετική δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν μια 

πειθαρχία, είναι δυνατό να μαθευτεί, είναι δυνατό να εξασκηθεί». Επισημαίνοντας στο 

ίδιο πλαίσιο την ανταγωνιστική αξία της ενσωμάτωσης της καινοτομίας ο Porter 

(1990) αναφέρει ότι «οι εταιρείες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω 

ενεργειών καινοτομίας. Προσεγγίζουν την καινοτομία στην ευρύτερή της έννοια, η 

οποία περιλαμβάνει τις νέες τεχνολογίες και τον νέο τρόπο για να κάνουμε πράγματα». 

Η καινοτομία ως μέσο αλλαγής ενός οργανισμού αποτυπώνει την προσπάθεια 

που καταβάλλεται, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως επιχειρεί την προετοιμασία του με σκοπό 

την προληπτική δράση αναφορικά με τις διάφορες επιρροές που ενυπάρχουν στο 

εσωτερικό του περιβάλλον, όπως είναι διοικητικές αλλαγές, αλλαγές στον τρόπο 

διοίκησης και οργάνωσης, εισαγωγή καινοτόμων διοικητικών συστημάτων και 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών (Tella & Tirri, 1999). Η καινοτομία συνεπώς συνδέεται 

ισχυρά με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ειδικότερα σε τομείς ισχυρά 

μεταβαλλόμενους, όπως είναι η εκπαίδευση. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, η 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

αποτελεί καινοτομία (Rogers 1983; Holloway 1996). 
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Η έννοια της καινοτομίας, επίσης, συνδέεται με τη δημιουργία, την αποδοχή 

και την εφαρμογή νέων ιδεών (West & Anderson, 1996). Σύμφωνα με την 

προσέγγιση του  Kimberly (1981: 108) η καινοτομία ορίζεται από μια διαφορετική 

οπτική γωνία, η οποία περιλαμβάνει διάφορες μορφές, όπως την καινοτομία ως 

διαδικασία, την  καινοτομία ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο και την καινοτομία ως 

χαρακτηριστικό των οργανισμών. Τη σύνδεση της καινοτομίας με το νέο 

υποστηρίζουν και οι Van du Ven et al. (1986) επισημαίνοντας ότι  «όταν μια ιδέα 

γίνεται αντιληπτή ως νέα για τους εμπλεκόμενους, αυτό είναι μια καινοτομία, παρόλο 

που σε άλλους μπορεί να φαίνεται ως απομίμηση».  

Η καινοτομία στην πράξη αποτελεί μέσο που δύναται να επιφέρει καίριες 

αλλαγές σε ένα οργανισμό, όπως αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και 

λειτουργίας προσδίδοντας του σημαντικό και βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Rogers 1983; Holloway 1996; Tella & Tirri, 1999; Baregheh, Rowley & Sambrook, 

2008; Wong et al., 2008). Η αλληλένδετη σχέση η οποία υφίσταται ανάμεσα στην 

καινοτομία και την πρόσκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βασίζεται στο 

γεγονός ότι η καινοτομία αποτελεί κομβική ικανότητα των οργανισμών, η οποία 

συνδέεται με την παραγωγικότητα και δύναται να δημιουργήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τη θέση ενός οργανισμού 

στην αγορά (Porter, 1990). 

 Σε αντίθεση ερευνητές, όπως οι Baregheh, Rowley & Sambrook (2008) και οι 

Wong et al. (2008), οι οποίοι αντιλαμβάνονται την καινοτομία ως αποτέλεσμα, 

επιχειρούν να προσδιορίσουν τις συνθήκες, τις δομές και τις διαδικασίες κάτω από τις 

οποίες οι οργανισμοί θα καινοτομούσαν. Ερευνητές όπως ο Rogers (1983), ο 

Holloway (1996) και οι Tella & Tirri (1999), οι οποίοι κατανοούν την καινοτομία ως 

διαδικασία, επιχειρούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναδύεται, 

αναπτύσσεται και μετατρέπεται σε μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού.  

Παρότι δεν είναι σε κάθε περίπτωση σαφής η διάκριση ανάμεσα στην 

καινοτομία ως αποτέλεσμα και στην καινοτομία ως διαδικασία, και οι δύο συνιστούν 

πρακτικές ενίσχυσης του οργανισμού, καθώς αποτελεί την κινητήρια δύναμη της 

ανάπτυξής του. Η καινοτομία ουσιαστικά αποτελεί ριζική αλλαγή η οποία επιφέρει το 

μετασχηματισμό σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και μέσω της οποίας προσδίδονται 

ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον οργανισμό που την έχει υιοθετήσει. Η 

διαχείριση της καινοτομίας απαιτεί από τον οργανισμό να επιδείξει υψηλή ικανότητα 
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σε ότι αφορά την ανίχνευση των παραγόντων που επιφέρουν ή και καθορίζουν την 

επερχόμενη αλλαγή καθώς και ένα αυξημένο επίπεδο αποφασιστικότητας κατά την 

εφαρμογή της. Ο οργανισμός θα πρέπει να δύναται να αναγνωρίσει τα σημεία τα 

οποία απαιτείται η αλλαγή, επιχειρώντας την υλοποίησή της με στόχο τη 

βελτιστοποίηση του συνόλου αυτού και την ενίσχυση της απόδοσής του (Rothwell & 

Gardiner, 1985; Porter, 1990)  

Ένα σύνολο ορθολογικών, πολιτικών, θεσμικών και ερμηνευτικών 

προοπτικών έχουν προταθεί ως κατάλληλες προσεγγίσεις με στόχο τη μελέτη της 

καινοτομίας στους οργανισμούς. Ο συνδυασμός αυτών των προοπτικών για τη μελέτη 

του σύνθετου αυτού φαινομένου δύναται να λειτουργήσει επικουρικά στην επίτευξη 

μιας πληρέστερης και βέλτιστης κατανόησής του. Ωστόσο, με δεδομένο ότι κάθε 

προοπτική δίνει έμφαση σε μια συγκεκριμένη πτυχή της καινοτομίας, είναι δύσκολο 

να συνδυαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

(Bamford & Forrester, 2003). 

Κοινή αποδοχή των ερευνητών όμως παραμένει το γεγονός ότι η καινοτομία 

έρχεται στους οργανισμούς με δύο τρόπους, δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθεί ή να 

υιοθετηθεί (Rogers 1983; Holloway 1996; Tella & Tirri, 1999; Baregheh, Rowley & 

Sambrook, 2008; Wong et al., 2008). Οι καινοτομίες, που δημιουργούνται εντός ενός 

οργανισμού, προωθούνται συνήθως για δική του χρήση και οδηγούν σε ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον οργανισμό, ο οποίος δημιουργεί την καινοτομία, η 

διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια της δημιουργίας ιδεών, τον ορισμό του έργου, το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Σε αντίθεση, στην περίπτωση του οργανισμού ο οποίος 

υιοθετεί την καινοτομία, η διαδικασία περιλαμβάνει την επίγνωση της καινοτομίας, 

τη διαμόρφωση συμπεριφοράς, την αξιολόγηση, την απόφαση για υιοθέτηση, τη 

δοκιμαστική εφαρμογή και τη συνεχή εφαρμογή. Σαφής διαφοροποίηση μεταξύ 

αυτών των δύο διαδικασιών αποτελεί το γεγονός ότι η διαδικασία δημιουργίας της 

καινοτομίας παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τον οργανισμό, ενώ η 

διαδικασία υιοθέτησης ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα μπορούν να 

εξομοιωθούν με τον οργανισμό (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2008; Wong et al., 

2008). 

 

2.2. Η προσχολική εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά της  
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Η επιστήμη της παιδαγωγικής εκπαίδευσης έχει ως κύριο αντικείμενο τον 

εντοπισμό των ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν το νέο άτομο και 

καθορίζουν την πορεία της εξέλιξής του μέσα από διαδικασίες αγωγής και μάθησης. 

Κλάδος της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής επιστήμης αποτελεί η προσχολική 

εκπαίδευση, η οποία μελετά την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών, πριν από το στάδιο 

της φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο (Hu & Yelland,2017; Chordia,  Yip & 

Hiniker, 2019). 

Η προσχολική αγωγή σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Εκπαίδευσης 

αποτελεί την εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας προκειμένου να προετοιμαστούν να εισέλθουν στο σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ευταξία, & Βαλαδίδου, 2017). Σύμφωνα με την 

προσέγγιση των  Ibiam & Ugwu (2009), η προσχολική αγωγή ορίζεται ως η 

εκπαίδευση, η οποία έχει σχεδιαστεί για  να αναπτύξει στα παιδιά τις συνήθειες και 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίστοιχα ο 

Maduewesi (2005) υποστηρίζει ότι η προσχολική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη 

φροντίδα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση παιδιών κάτω των 6 ετών. 

Η έννοια της προσχολικής αγωγής συνεπώς περικλείει το σύνολο των 

διδακτικών και παιδαγωγικών ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στην κοινωνική 

φροντίδα και στη πρώιμη μαθησιακή προσέγγιση των νηπίων. Η φοίτησή τους είναι 

διετής και υποχρεωτική (άρθρο 34 του ν. 4704/2020/ ΦΕΚ 133
Α
)  και εγγράφονται σε 

αυτό νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών (παρ.4 του άρθρου 3 

του νόμου 1566/1985/ ΦΕΚ 167
Α 

). Στόχος της είναι η υποστήριξη της γλωσσικής, 

γνωσιακής, κοινωνικής, συναισθηματικής, κινητικής και αισθητηριακής ανάπτυξης 

του παιδιού (Dong, 2018; Rakhmonova, 2021; Rawlings &  Legare, 2021). 

Η προσχολική αγωγή αρχικά αναπτύχθηκε με σκοπό τη φύλαξη και φροντίδα 

των βρεφών και νηπίων με σκοπό να εξελίσσεται αποκτώντας κυρίαρχό ρόλο στην 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Ενδεικτικό στοιχείο της αξίας ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί το γεγονός ότι η ποιότητα της 

ακαδημαϊκής πορείας του ατόμου καθορίζεται μεταξύ άλλων και με βάση την 

περίοδο φοίτησής του σε μονάδες προσχολικής αγωγής (Μάνεση, 2016). 

Κύριο χαρακτηριστικό της προσχολικής αγωγής αποτελεί η παροχή ενός 

κατάλληλου πλαισίου προκειμένου να επιτευχθεί ένα σύνολο κύριων στόχων, όπως 

είναι η κοινωνικοποίηση, η συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, η 

γλωσσολογική εξέλιξη και η γνωσιακή προσέγγιση του παιδιού. Η επίτευξη των 
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στόχων αυτών επιδιώκεται μέσα από την προβολή συγκεκριμένων μαθησιακών 

περιοχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι 

Τέχνες, το Περιβάλλον, οι Φυσικές Επιστήμες και η Φυσική Αγωγή (Παπαγιαννίδου 

2000).Υφίσταται μια σαφής σύνδεση μεταξύ των εμπλεκόμενων μαθησιακών πεδίων, 

γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στην προσπάθεια ολιστικής προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος του παιδιού και της ικανοποίησης του συνόλου των μαθησιακών και 

κοινωνικών αναγκών του (Hu & Yelland,2017; Rakhmonova, 2021; Rawlings &  

Legare, 2021). 

Το παιδί προσχολικής ηλικίας μέσα από τη φοίτησή του σε κατάλληλες 

εκπαιδευτικές μονάδες επιχειρεί την αρχική επαφή του με το χώρο της μάθησης, 

καθώς και την υποστήριξή του κατά τη διαμόρφωση της προσωπικής και κοινωνικής 

του ταυτότητας. Ο εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής μέσα από την επαφή του 

με το παιδί επιχειρεί την καλλιέργεια μιας σχέσης εμπιστοσύνης θέτοντας τις βάσεις 

για την μετέπειτα ομαλή μετάβασή του στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης (Dong, 

2018; Chordia,  Yip & Hiniker, 2019). 

Η ικανότητα της σκέψης επίσης ενισχύεται με την προσχολική αγωγή να 

εγείρει τις γνωσιακές ανησυχίες του παιδιού της ηλικίας αυτής, διευρύνοντας τα 

μαθησιακά του όρια. Η ανάπτυξη τόσο της κριτικής όσο και της δημιουργικής 

σκέψης προσεγγίζονται μέσα από ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα 

προβάλλονται κύριες γνωσιακές ενότητες ενθαρρύνοντας την κατάκτησή τους (Hu & 

Yelland,2017; Zabatiero et al., 2018). 

Απώτερος σκοπός της προσχολικής αγωγής αποτελεί η ενδυνάμωση βασικών 

δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και η ανάπτυξη κυρίαρχων ανθρωπιστικών και 

ηθικών αξιών. Παρότι το παιδί της προσχολικής ηλικίας δύναται να μη διαθέτει την 

απαιτούμενη ωριμότητα, προκειμένου να αντιληφθεί πλήρως το νόημα κυρίαρχων 

κοινωνικών αξιών, η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων κρίνεται 

σημαντική (Briscoe, 1991). Μέσω της προσχολικής αγωγής επιχειρείται η ανάπτυξη 

ενός συνόλου ικανοτήτων σε τομείς, όπως είναι η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η 

δημιουργικότητα και η αυτονομία, κοινωνικές ικανότητες απαραίτητες στη 

διαμόρφωση της ιδιότητας του μελλοντικού πολίτη ενός οργανωμένου κοινωνικού 

συνόλου. Οι βάσεις της διαμόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας του ατόμου 

τίθενται συνεπώς κατά την προσχολική ηλικία και καθορίζουν σε υψηλό βαθμό την 

μετέπειτα πορεία του εντός της κοινωνίας (Van der Heijden et al., 2015; Dong, 2018; 

Rawlings &  Legare, 2021). 
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Η διαμόρφωση ενός ενεργού ατόμου το οποίο λειτουργεί μεν αυτόνομα αλλά 

αποδέχεται και κατανοεί την αξία της ομαδικότητας αποτελεί έναν από τους στόχους 

της προσχολικής αγωγής. Μέσα από κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες και με 

επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες, προσδοκίες και δυνατότητες του κάθε παιδιού 

διαμορφώνεται μια ισχυρή προσωπική και κοινωνική εικόνα του εαυτού, με απώτερο 

στόχο την επιτυχή αλληλεπίδραση στα πλαίσια ενός συνόλου (Zabatiero et al., 2018; 

Rakhmonova, 2021) 

Το περιβάλλον της προσχολικής μονάδας, με την κατάλληλη διαμόρφωση του 

χώρου και την παροχή των απαιτούμενων μέσων, δημιουργεί τις πρωταρχικές 

συνθήκες για την καλλιέργεια ενός πλαισίου αποδοχής και ελεύθερης έκφρασης των 

παιδιών οδηγώντας στην ανάπτυξη των προσωπικών τους γνωρισμάτων και την 

εξέλιξη του συνόλου των δεξιοτήτων τους (Chordia,  Yip & Hiniker, 2019). 

Παράλληλα, η ίδια η σχέση του με τον εκπαιδευτικό της προσχολικής αγωγής 

αποτελεί κύριο παράγοντα στην πορεία του και στην αρμονική εξέλιξή του. Η 

διαχείριση κάθε παιδιού με σεβασμό και κατανόηση στα πλαίσια της παιδαγωγικής 

προσέγγισης συνιστά κυρίαρχο χαρακτηριστικό της άρτιας προσχολικής εκπαίδευσης 

και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο (Van der Heijden et al., 

2015; Dong, 2018; Zabatiero et al., 2018). 

 

2.3. Καινοτόμα Προγράμματα 

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν εισαχθεί κατά καιρούς πολλές 

καινοτομίες υποχρεωτικές ή μη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παρακάτω 

αναφέρονται τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι σχολικές 

δραστηριότητες, που αποτελούν τις δυο κύριες κατηγορίες καινοτομιών. 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
1
 (COMENIUS, E-TWINNING, 

ERASMUS) έχουν σκοπό να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών σε επίπεδο εκπαίδευσης μέσω της διάχυσης καλών πρακτικών και της 

ανταλλαγής ιδεών.  Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μέσω της υλοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων βελτιώνουν και διευρύνουν τις γλωσσικές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς έρχονται σε επαφή με τη κουλτούρα των άλλων 

                                                 
1
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006D1720 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32006D1720
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χωρών. Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και αειφόρο 

οικονομική ανάπτυξη. 

Όσον αφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius
2
 στόχο έχει μέσα από 

διακρατικές συνεργασίες να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης των βαθμίδων 

σχολικής και προσχολικής αγωγής αλλά και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της 

διάσταση (συμπράξεις σχολείων, κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών, 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών). Το πρόγραμμα αυτό σέβεται τη 

διαφορετικότητα των μαθητών, δίνει έμφαση στην απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων και δεξιοτήτων,  στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και στην 

ανάπτυξη της κουλτούρας του αυριανού ενεργού ευρωπαίου πολίτη. Το πρόγραμμα 

Comenius περιλαμβάνει πολλές δράσεις μερικές από τις οποίες είναι: Συμπράξεις 

Comenius (Comenius School Partnership), Συμπράξεις Comenius Regio,  

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών (Comenius In – service training), 

Πολυμερή δίκτυα(Multilateral Networks). 

Το E-Twinning είναι μια διακρατική, επίσης, δράση μεταξύ σχολείων 

Ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την ανάπτυξη φιλίας, συνεργατικής μάθησης, 

ανταλλαγής απόψεων, διαμοιρασμό καλών πρακτικών, ανταλλαγής κουλτούρας και 

ευκαιρία για δημιουργική μάθηση μέσω καινοτομιών στη διδασκαλία. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγράφουν την πορεία των δραστηριοτήτων και να 

υποβάλλουν στο τέλος αίτηση για αξιολόγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχολεία 

μπορούν να επιλέγουν τη θεματική με την οποία θα συμμετέχουν αλλά και τον τρόπο 

που θα συνεργαστούν
3
. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων ξένων γλωσσών, 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων έκφρασης, πολιτισμικής συνείδησης και 

ψηφιακού εγραμματισμού.  

Το πρόγραμμα Erasmus έχει να κάνει με την προαγωγή του υγιούς 

αθλητισμού, τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσω της 

συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς άλλων χωρών (ΙΚΥ, 2015).  

Οι Σχολικές Δραστηριότητες (Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά) έχουν στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές τις κατάλληλες 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον πολίτη του αύριο, τις απαραίτητες αξίες και 

                                                 
2
http://www.llp.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi.html 

3
 http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning 

 

http://www.llp.gr/europaika-programmata/comenius-sxoliki-ekpaideysi.html
http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning
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θετικές αντιλήψεις συμπεριφοράς αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

(Σπυροπούλου & άλλοι, 2007). 

Τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα έχουν στόχο να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές τη σχέση τους με το φυσικό και ανθρωπογενές/ κοινωνικό περιβάλλον, ενώ 

σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στόχο έχουν να προωθήσουν την κατάλληλη 

συμπεριφορά, ώστε  οι μαθητές να έχουν ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία. 

Τα Πολιτιστικά Προγράμματα επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν τους 

μαθητές και να τους ενθαρρύνουν να ασχοληθούν με θέματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς χρησιμοποιώντας την τέχνη. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν την καλλιτεχνική τους φύση συμμετέχοντας ενεργά με την εμπλοκή τους 

σε δημιουργικές διαδικασίες.  

Αυτό που χαρακτηρίζει όλα τα καινοτόμα προγράμματα είναι ότι τοποθετούν 

στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον μαθητή, δίνουν έμφαση στη συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών  (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και στη διερευνητική/ 

ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης μέσω του βιώματος. Όλα τα παραπάνω 

σηματοδοτούν μια χειραφέτηση από τη συνήθεια και τα παραδοσιακά μοντέλα 

μάθησης και γίνεται η μετάβαση σε διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, με στόχο οι 

μαθητές να αποκτήσουν κριτική στάση, δημιουργικότητα και ελεύθερη έκφραση. Οι 

καινοτομίες στοχεύουν σε ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία και ικανό να 

ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις συνεχείς εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας. 
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Κεφάλαιο 3: Θεωρίες και θεωρητικά μοντέλα για την καινοτομία   

3.1. Θεωρητικά μοντέλα για την καινοτομία στην εκπαίδευση 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Tella & Tirri (1999), η οποία υλοποιήθηκε σε 13 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η έννοια της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υφίστανται τουλάχιστον έξι 

διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικών καινοτομιών, η καινοτομία ως κάτι νέο, η 

καινοτομία ως προϊόν, η καινοτομία ως αλλαγή, η καινοτομία ως δράση, η 

καινοτομία ως διαδικασία και η καινοτομία ως πρόθεση. Στην πρώτη περίπτωση η  

καινοτομία σχετίζεται με τη δημιουργία νέων γνώσεων και ιδεών με σκοπό τη 

διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στόχων και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών. Σε αυτή την περίπτωση η καινοτομία μπορεί να είναι  είτε ριζοσπαστική 

είτε σταδιακή (Tella & Tirri, 1999). 

Η διαδικασία της υιοθέτησης μιας καινοτομίας αρχίζει  συνήθως με την 

αναγνώριση της υφιστάμενης ανάγκης για την εξεύρεση νέων προοπτικών που θα 

δώσουν λύσεις σε υπάρχοντα οργανωσιακά προβλήματα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

αξιολόγηση των αναγκών, η απόπειρα υιοθέτησης μιας λύσης και τέλος, η εφαρμογή 

της λύσης εντός των οργανωσιακών πλαισίων (Gallivan, 2001; Damanpour & 

Schneider, 2006; Mendel et al., 2008; Kang, 2016) 

Οι Greenhalgh et al. (2004) αντίστοιχα ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο 

τριών σταδίων για την υιοθέτηση της καινοτομίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

αποτελείται από το στάδιο της προ-υιοθέτησης (π.χ. ευαισθητοποίηση για την 

καινοτομία), το στάδιο της περι-υιοθέτησης (peri-adoption), όπως είναι για 

παράδειγμα η συνεχής πρόσβαση σε πληροφορίες καινοτομίας, και το στάδιο της 

καθιερωμένης υιοθέτησης, όπως η δέσμευση απέναντι στην εφαρμογή της απόφασης 

(Greenhalgh et al., 2004). 

Εναλλακτικά, οι Frambach & Schillewaert (2002) πρότειναν δύο στάδια, τα 

οποία σχετίζονται με την υιοθέτηση της καινοτομίας και την απόφαση του 

οργανισμού να επιδιώξει την καινοτομία μέσω της αποδοχής σε ότι αφορά την 

εφαρμογή νέων λύσεων και την έναρξη των μεμονωμένων διαδικασιών αποδοχής της 

καινοτομίας (Frambach & Schillewaert, 2002). Η διαφορά των δύο αυτών 

θεωρητικών μοντέλων έγκειται στο γεγονός ότι το δεύτερο σε αντίθεση με το πρώτο 

συνυπολογίζει τον παράγοντα των ανθρώπινων πόρων μιας οργάνωσης. Πρόκειται 

για παράγοντα ο οποίος κρίνεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμος, καθώς οι αντιλήψεις του 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894251/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894251/#R6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894251/#R6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894251/#R21
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προσωπικού για την καινοτομία και για τις αλλαγές, που ενδέχεται να επιφέρει στην 

καθημερινή ρουτίνα ενός οργανισμού, επηρεάζουν τόσο την απόφαση του 

οργανισμού για την υιοθέτηση μιας καινοτομίας όσο και την πορεία της καινοτομίας, 

οδηγώντας σε επιτυχημένη ή αποτυχημένη εφαρμογή της (Meyer, 1988; Lipnik & 

Lipnik, 2020). 

Παρότι ποικίλες μελέτες έχουν επιχειρήσει την περιγραφή του θεωρητικού 

πλαισίου της διαδικασίας υλοποίησης της καινοτομίας, ελάχιστα ερευνητικά 

ευρήματα εντοπίζονται αναφορικά με  τους παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με 

αποφάσεις υιοθέτησης καινοτομιών και με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

αυξηθεί η πιθανότητα υιοθέτησης καινοτομιών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

προσχολικής εκπαίδευσης (Fadliah, 2019). 

 

3.2. Η μαθησιακή διάσταση της καινοτομίας  

 

Η διάχυση των εκπαιδευτικών καινοτομιών σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει στην επιτυχή προσέγγιση του συνόλου των 

μαθητών καλύπτοντας καίριες μαθησιακές ανάγκες. Στην ολοένα μεταβαλλόμενη 

σύγχρονη εποχή  των διαρκών ανακαλύψεων και γνωσιακών κατακτήσεων, το πεδίο 

της εκπαίδευσης επιχειρεί να αναδείξει ένα σύνολο νέων μαθησιακών στρατηγικών, 

οι οποίες απαντούν στις προσδοκίες και στις ανάγκες των σημερινών παιδιών (Bittan-

Friedlander, Dreyfus & Milgrom, 2004; Chordia,  Yip & Hiniker, 2019; Schriever, 

2019). 

Ένα σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων προτείνονται ως μέρος του 

προγράμματος προσέγγισης μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με στόχο την 

προώθηση και ενσωμάτωσή τους στο πεδίο της γνωσιακής κατάκτησης και της 

ομαλής κοινωνικοποίησης. Κύριο μέλημα αυτών συνιστά η βέλτιστη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος και η ολιστική προετοιμασία των μαθητών 

προκειμένου να ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία της γνώσης (Day, 2002; Bocconi, 

Kampylis & Punie, 2012; Lukacs & Galluzzo, 2014; Scherer, Siddiq & Teo, 2015). 

Η καινοτομία κατά την μαθησιακή προσέγγιση συνιστά την κινητήριο δύναμη 

για τη δημιουργία νέων μαθησιακών κύκλων και την προώθηση ποικίλων γνωσιακών 

αλλαγών. Οι εκπαιδευτικοί μέσα στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο της 

σύγχρονης εποχής επιχειρούν να αποδεσμευτούν από τις παραδοσιακές πρακτικές του 

παρελθόντος και να επιτύχουν ένα πλήθος γνωσιακών κατακτήσεων μέσα από 
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καινοτόμες προσεγγίσεις. Ένα σύνολο νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

διαμορφώνεται και παρουσιάζεται ισχυρά υποσχόμενο παρέχοντας ισχυρές ευκαιρίες 

μάθησης και γνωσιακής κατάκτησης (Hu & Yelland,2017; Dong, 2018; Bubikova-

Moan, Hjetland & Wollscheid, 2019; Rawlings &  Legare, 2021). 

Μια πληθώρα καινοτόμων τεχνολογιών και μέσων διαμορφώνει νέες 

κατευθύνσεις και επηρεάζει σημαντικά τη διδασκαλία. Η καινοτομία προκύπτει μέσα 

από τη δράση των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρησιμοποιούν ποικίλα σύγχρονα μέσα 

για να οργανώσουν νέες μαθησιακές καταστάσεις εντός της εκπαιδευτικής μονάδας, 

υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανοιχτή μαθησιακή προσέγγιση και την 

προσπάθεια ολιστικής γνωσιακής ανάπτυξης του κάθε μαθητή  (Bocconi, Kampylis 

& Punie, 2012; Lukacs & Galluzzo, 2014; Dwyer, Jones & Rosas, 2019). 

Μέσω των καινοτόμων αυτών πρακτικών το παιδί ενθαρρύνεται και επιχειρεί 

την επίλυση προβλημάτων, τη διερεύνηση, την αποσαφήνιση και την κριτική 

ανάλυση ποικίλων γνωσιακών πεδίων. Στον αγώνα αυτό συνοδοιπόρος τίθεται ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος μέσα από την κατάλληλη επιλογή μέσων και τεχνικών 

επιτυγχάνει τη διασφάλιση της μέγιστης γνωσιακής αναζήτησης, μεταβάλλοντας 

ριζικά τα θεμέλια του συμβατικού εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος 

(Scherer, Siddiq & Teo, 2015; Chordia, Yip & Hiniker, 2019; Aral & Kadan, 2020;  

Kaytez, 2020). 

 

3.3. Η παιδαγωγική διάσταση της καινοτομίας 

 

Η εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαίδευση επιχειρήθηκε στο πλαίσιο της 

μετατροπής της διαδικασίας της μάθησης από αμιγώς απομνημονευτική σε 

διερευνητική, ενώ ταυτόχρονα σημαντική κρίθηκε η ανάπτυξη της συνεργατικότητας 

κατά τη διαδικασία της μαθησιακής προσέγγισης. Μέσω των καινοτόμων 

προγραμμάτων στόχος παραμένει η ολιστική προβολή γνωσιακών ενοτήτων με τη 

συνοδό ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας (Hargreaves, 2004; Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; 

Schriever, Simon & Donnison, 2020). Κατά συνέπεια πέρα των ποικίλων δράσεων 

που δύναται να εφαρμοσθούν προκειμένου να προσελκύσουν το γνωσιακό 

ενδιαφέρον των μαθητών καίρια κρίνεται η προσέγγιση τους μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένων παιδαγωγικών δράσεων με σκοπό την ευρύτερη παιδαγωγική 

ανάπτυξή τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών να 
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ενθαρρύνουν τα παιδιά στη συμμετοχική μαθητοκεντρική προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος προωθώντας την ομαδικότητα και τον αλληλοσεβασμό 

(Day, 2002; Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019; Vidal-Hall,  Flewitt & 

Wyse, 2020). 

Σημαντικές είναι οι προσπάθειες ένταξης νέων στοιχείων στην εκπαίδευση με 

στόχο την αξιοποίηση του ισχυρού παιδαγωγικού της χαρακτήρα. Οι καινοτόμες 

εκπαιδευτικές δράσεις δεν επιχειρούν να αποτελέσουν απλώς ένα νέο μαθησιακό 

εργαλείο, αλλά αντιθέτως αποβλέπουν στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών και τη 

διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων με την προβολή ενός συνόλου κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών αξιών (Bittan-Friedlander, Dreyfus & Milgrom, 2004; Hargreaves, 

2004; Lukacs & Galluzzo, 2014). Η εκπαιδευτική μονάδα πλέον αναγνωρίζεται ως το 

κύτταρο του ευρύτερου κοινωνικού σχηματισμού και καλείται να αναδείξει μέσα από 

κατάλληλους σχεδιασμούς τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα στη δημιουργία ενεργών 

κοινωνικά ώριμων πολιτών (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; Palaiologou, 2016; 

Chordia,  Yip & Hiniker, 2019; Vidal-Hall,  Flewitt & Wyse, 2020). 

Η υλοποίηση των καινοτομιών στον εκπαιδευτικό χώρο απομακρύνεται 

συνεπώς από την αμιγώς γνωσιακή πτυχή του και προβάλλει την ολιστική του 

επιρροή, μέσα από την καλλιέργεια ποικίλων αρετών και δεξιοτήτων στους μαθητές. 

Στην καινοτομία ενυπάρχει η έννοια της ριζικής αλλαγής, στοιχείο που εντοπίζεται 

στη μεταβολή του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού πλαισίου διδασκαλίας προς την 

νέα μαθητοκεντρική του διάσταση, με επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προσδοκίες του κάθε μαθητή (Hu & Yelland,2017; Dong, 2018; Bubikova-Moan,  

Hjetland & Wollscheid, 2019). 
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Κεφάλαιο 4: Εσωτερικό περιβάλλον νηπιαγωγείων και διαχείριση 

καινοτομίας  

4.1. Η καινοτομία στα νηπιαγωγεία  

 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού κρίνονται ως ιδιαιτέρως κρίσιμα 

καθότι επηρεάζουν την πορεία της εξέλιξής του κατά την εφηβική και μετέπειτα 

ενήλικη ζωή του. Τα παιδιά από τη σύλληψη έως την ηλικία των 6 ετών βιώνουν μία 

ριζική ψυχική και σωματική ανάπτυξη και συνεπώς η παροχή υψηλής ποιότητας 

φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία δύναται να διασφαλίσει την εξέλιξή τους 

σε ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας (UNICEF στο Ibiam & Ugwu, 2009). 

Συγκεκριμένα τα χρόνια τα οποία διανύει ένα παιδί κατά τη διάρκεια του 

νηπιαγωγείου επηρεάζουν ισχυρά τόσο την ψυχο-συναισθηματική του ανάπτυξη όσο 

και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Αποτελεί συνεπώς ισχυρή πρόκληση η 

διασφάλιση της παροχής ενός ικανοποιητικού επιπέδου εκπαίδευσης κατά την 

ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή ηλικιακή βαθμίδα, μέσω της διαμόρφωσης ενός ισχυρού 

πλαισίου προσχολικής αγωγής (Μάνεση, 2015). 

Είναι σαφές επομένως ότι τα παιδιά χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες 

διέγερσης και μάθησης κατά την προσχολική ηλικία. Προκειμένου να καταστεί κάτι 

τέτοιο εφικτό, είναι απαραίτητο τα νηπιαγωγεία να αναπτύξουν ολοκληρωμένες και 

καινοτόμες στρατηγικές με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας των 

παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας (Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019). 

Μια πληθώρα ερευνών προσεγγίζει το πεδίο της καινοτομίας στο χώρο της 

προσχολικής αγωγής με στόχο την ανάδειξη της αξίας και της αναγκαιότητας αυτής. 

Παρότι στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες έρευνες στον τομέα της 

καινοτομίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (Νικολοπούλου, 2012; Μάνεση, 2015; 

Ευταξία, & Βαλαδίδου, 2017; Ζαράνης, & Αλεξανδράκη, 2019) εντοπίζεται ένας 

αξιόλογος αριθμός μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία 

στο πλαίσιο αυτό. 

Η έρευνα των Onu et al. (2010) συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε στη Νιγηρία 

με τη συμμετοχή νηπιαγωγών δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων και με τη χρήση 

του εργαλείου «Early Childhood Programme Assessment Instrument on Integration 

and Innovation». Με βάση τα ευρήματα της έρευνας αυτής διαπιστώθηκαν 

σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο απόκρισης των νηπιαγωγών των ιδιωτικών 
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και των δημόσιων νηπιαγωγείων απέναντι στη χρήση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα 

η ανταπόκριση των νηπιαγωγών που απασχολούνταν σε δημόσιες μονάδες 

διαφοροποιήθηκε ισχυρά σε σχέση με τους συναδέρφους τους της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης αναφορικά με χρήση ολοκληρωμένων και καινοτόμων προσεγγίσεων 

στη προσχολική εκπαίδευση. Μια πληθώρα καινοτόμων προσεγγίσεων προτάθηκε 

κατά την υλοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών, όπως είναι η χρήση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού, η  ομαδική διδασκαλία, η διαθεσιμότητα πρακτικών υλικών, η 

αξιολόγηση βάσει του ενδιαφέροντος, των αναγκών και των ικανοτήτων, η 

επανεκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και η συμμετοχή σε 

προγράμματα κατάρτισης. Παρά την διαφοροποιημένη αντίδραση των 

συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι τόσο οι νηπιαγωγοί των 

δημόσιων όσο και οι νηπιαγωγοί των ιδιωτικών νηπιαγωγείων κρίνουν ως ιδιαιτέρως 

σημαντική την ενσωμάτωση της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα (Onu 

et al., 2010).  

Σε όμοια συμπεράσματα καταλήγει ένα σύνολο συναφών πρότερων μελετών 

οι οποίες προσέγγισαν τις απόψεις των νηπιαγωγών αναφορικά με την καινοτομία 

στο νηπιαγωγείο. Με βάση αυτές τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανταποκρίνονται 

καλύτερα σε προγράμματα τα οποία επιχειρούν την ισχυρή γονική συμμετοχή, την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μικρών παιδιών και την κατάλληλη 

αξιολόγηση με σκοπό την δημιουργία έγκαιρων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων 

(Marcon, 2002; Ezirim, 2004;Sacks & Ruzzi, 2006; Mindes, 2007). 

 

4.2. Διαχείριση γνώσης και καινοτομία στα νηπιαγωγεία 

 

Ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά την οργάνωση και την 

λειτουργία των σύγχρονων νηπιαγωγείων αποτελεί η διαχείριση της γνώσης και η 

προβολή των κατάλληλων πληροφοριών στους μαθητές προσχολικής ηλικίας με 

απώτερο σκοπό την επιτυχή γνωσιακή τους ανάταση (Briscoe, 1991).  Ένα σύνολο 

καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων προτείνονται με στόχο τη την προώθηση και την 

αποσαφήνιση ποικίλων γνωσιακών ενοτήτων με τρόπο κατάλληλο σε σχέση με το 

γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών (Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 2010; Bocconi, 

Kampylis & Punie, 2012; Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019). 
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Στην εποχή των δυναμικών και ταχύτατων αλλαγών, η καινοτομία 

αντιμετωπίζεται ως πρόκληση σε ποικίλους τομείς και ιδίως σε ότι αφορά το πεδίο 

της γνωσιακής κατάκτησης, το οποίο παρουσιάζεται προσηλωμένο σε συμβατικές 

τεχνικές του παρελθόντος (Σπυροπούλου κ.α, 2007).  Σε μια καινοτόμα προσέγγιση 

και μέσω της ανάπτυξης νέων τρόπων προβολής των γνωσιακών θεματικών ενοτήτων 

ο εκπαιδευτικός, και ειδικότερα ο εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής, επιχειρεί 

τη δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης αλληλεπίδρασης με τον μαθητή, υποστηρίζοντας 

τον αγώνα του στην κατάκτηση της γνώσης (Day, 2002; Bittan-Friedlander, Dreyfus 

& Milgrom, 2004). Επιπρόσθετα, η διαχείριση των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων 

μέσω καινοτόμων τεχνικών δύναται να προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον των 

μαθητών διατηρώντας συγχρόνως τη συγκέντρωσή τους (Aral & Kadan, 2020; 

Schriever, Simon & Donnison, 2020;  Zaranis, Oikonomidis & Linardakis, 2020). 

Παράλληλα, κατά τη μαθησιακή προσέγγιση ο εκπαιδευτικός προσχολικής 

αγωγής καλείται να καλλιεργήσει ένα σύνολο καίριων γνωσιακών ικανοτήτων στον 

μαθητή, όπως είναι η ικανότητα της κριτικής προσέγγισης, της αφαιρετικής σκέψης 

και του αναστοχασμού. Η ενσωμάτωση νέων εκπαιδευτικών τεχνικών επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να υποστηρίξει με τρόπο προσιτό και κατάλληλο το παιδί προσχολικής 

ηλικίας εμπλουτίζοντας τόσο τις γνώσεις του όσο και τις γνωσιακές αρετές του 

(Lukacs & Galluzzo, 2014; Dong, 2018; Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 

2019; Kaytez, 2020). 

 

4.3. Καινοτόμες δράσεις και πρακτικές στα νηπιαγωγεία 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των καινοτόμων δράσεων οι οποίες επιχειρούνται στο 

χώρο της προσχολικής αγωγής αποτελεί η δυνατότητα υλοποίησής τους. Οι 

προτεινόμενες καινοτόμες δράσεις διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο που διατίθεται 

για την ολοκλήρωσή τους, το αντικείμενο αυτών αλλά και το γνωσιακό και 

παιδαγωγικό πεδίο που επιχειρούν να αναδείξουν (Priestley, 2011; Bocconi, 

Kampylis & Punie, 2012; Vidal-Hall,  Flewitt & Wyse, 2020). Στην πλειονότητά τους 

αφορούν τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

εντός του εκπαιδευτικού χώρου, με σκοπό τη διαδραστική μαθησιακή προσέγγιση. 

Τεχνολογίες και μεθοδολογίες όπως είναι η παιγνιδοποίηση (gamification), η κινητή 

μαθησιακή προσέγγιση (mobile learning) ή ακόμη και τα ψηφιακά μαθήματα 

εισάγουν ένα σύνολο νέων καινοτόμων μεθόδων εντός της προσχολικής τάξης 
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μεταβάλλοντας ριζικά το εκπαιδευτικό της περιβάλλον (Bubikova-Moan,  Hjetland & 

Wollscheid, 2019; Aral & Kadan, 2020; Kaytez, 2020). 

Η σχολική καινοτομία συνδέεται ισχυρά με τη διαχείριση της προβολής της 

γνώσης και σε αρκετές περιπτώσεις, στο πλαίσιο των νηπιαγωγείων, η καινοτομία 

συζητείται με βάση τις δημιουργικές εργασίες που οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν για τα 

παιδιά (Ευταξία, & Βαλαδίδου, 2017). Με βάση τα ευρήματα έρευνας η οποία 

υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της Πορτογαλίας, αναδείχθηκε η χρήση καινοτόμων 

προσεγγίσεων από τους νηπιαγωγούς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της 

ρομποτικής. Ειδικότερα, οι νηπιαγωγοί στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων 

εκπαιδευτικών πρακτικών χρησιμοποίησαν το «Kindergarten Assistive Robotics 

(KAR)», ενός εργαλείου του οποίου στόχο αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης των 

παιδιών μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το KAR παρέχει επίσης τη 

δυνατότητα παρακολούθησης της ανάπτυξης των παιδιών με την πάροδο του χρόνου 

(Keren, Ben-David & Fridin, 2012). 

Η ερευνητική μελέτη του Mertala (2017) παρουσίασε τα σαφή οφέλη της 

εφαρμογής  ΤΠΕ σε μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης της Φιλανδίας. Μέσω της 

καταγραφής των ποικίλων γνωσιακών πεδίων στα οποία επιχειρήθηκε η χρήση των 

ΤΠΕ, και συγκεκριμένα κατάλληλων εκπαιδευτικών διαδικτυακών προγραμμάτων, 

αναδείχθηκαν τα ισχυρά γνωσιακά αποτελέσματα αυτής σε σχέση με την εφαρμογή 

συμβατικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε σε ιδιαιτέρως 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα καθώς διαπιστώθηκε μια ισχυρή αύξηση της 

ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών ενώ συγχρόνως ενισχύθηκε η γλωσσική τους 

επίδοση (Mertala, 2017) 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως μια μορφή καινοτομίας έχει 

μελετηθεί και στο πλαίσιο των ελληνικών νηπιαγωγείων. Σε πρόσφατη έρευνα των 

Ζαράνη & Αλεξανδράκη (2019) επιχειρήθηκε η χρήση των έξυπνων κινητών 

συσκευών για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού σε παιδιά Νηπιαγωγείου, ως 

εναλλακτικού εργαλείου υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης, σύμφωνα με 

τις αρχές των Ρεαλιστικών Μαθηματικών. Η πρόταση των Ζαράνη & Αλεξανδράκη 

(2019) θεωρείται καινοτόμα διότι ανέδειξε τη θετική επίδραση των κινητών 

συσκευών στις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών. Επιπρόσθετα, η χρήση ψηφιακών 

εφαρμογών στην εκπαίδευση των νηπιαγωγείων δημιουργεί ένα ευχάριστο και 

διασκεδαστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον καθώς οι εικόνες, τα χρώματα και οι ήχοι 
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διεγείρουν την προσοχή των παιδιών προσελκύοντας το ενδιαφέρον τους και 

αυξάνοντας την προσοχή τους (Ζαράνης & Αλεξανδράκη, 2019). 

Σε όμοιο πλαίσιο η έρευνα της Μάνεση (2016) με τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης επιχείρησε την καταγραφή της συχνότητας 

της εφαρμογής ΤΠΕ κατά τη διδακτική προσέγγιση νηπίων. Ένα σύνολο σύγχρονων 

τεχνολογικών τεχνικών τέθηκαν στη διάθεση των εκπαιδευτικών με κύρια τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδραστικών μέσων. Η χρήση αυτών κατά τη 

γνωσιακή προσέγγιση των μαθητών προσχολικής ηλικίας υπήρξε θετική, με το 

ενδιαφέρον τους να εγείρεται, όπως και η επιθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά κατά 

τη διαδικασία της γνωσιακής κατάκτησης (Μάνεση, 2016). 

Τέλος, άλλη μία έρευνα αναφέρει ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο το 

«Persona Dolls», το οποίο χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο ως μέσο για την 

προσέγγιση της διαφορετικότητας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων μέσα από τις 

δεξιότητες του παιχνιδιού και τις επικοινωνιακές πρακτικές. Πρώτη φορά η πρακτική 

αυτή εφαρμόσθηκε στις ΗΠΑ, ενώ οι κούκλες που χρησιμοποιούνται είναι 

«διαφορετικές», αφού η καθεμία έχει τη δική της ταυτότητα, αντιπροσωπεύοντας τη 

διαφορετικότητα των μαθητών (Taus, 1987).  

 

4.4. Μαθησιακά αποτελέσματα καινοτομίας 

 

Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες οι οποίες εισάγονται στον μαθησιακό χώρο της 

προσχολικής αγωγής επιχειρούν κατά βάση να αναπτύξουν ολιστικά το σύνολο των 

γνωσιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Μέσω της ένταξης νέων τεχνικών και μεθόδων 

φιλοδοξούν να προσεγγίσουν μια πληθώρα θεματικών ενοτήτων διευρύνοντας τα 

πλαίσια της γνωσιακής τους κατάκτησης (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; 

Chordia,  Yip & Hiniker, 2019; Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019). 

Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες επιχειρούνται μέσω σκόπιμων συστηματικών 

δράσεων, οι οποίες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές 

αναπτύσσοντας τις δεξιότητες διερεύνησης και κριτικής προσέγγισης των παιδιών 

(Bittan-Friedlander, Dreyfus & Milgrom, 2004). Μέσα από την υιοθέτηση των 

κατάλληλων καινοτόμων εκπαιδευτικών σχεδίων και την αντικατάσταση πρότερων 

παρωχημένων εκπαιδευτικών δράσεων είναι δυνατή η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

βελτιωμένων πρακτικών διδασκαλίας, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την πορεία 
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του κάθε μαθητή προς την κατάκτηση της γνώσης (Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 

2010; Priestley, 2011; Slutsky et al., 2019;   Kaytez, 2020). 

Τα καινοτόμα στοιχεία αν και αφορούν τα ίδια γνωσιακά πεδία κατορθώνουν 

μέσα από την ουσιαστική προσέγγιση των αδυναμιών των μαθητών να προσθέσουν 

αξία στη μαθησιακή διαδικασία αυξάνοντας τις δεξιότητές τους και ικανοποιώντας 

στο μέγιστο τις γνωσιακές τους ανάγκες (Briscoe, 1991; Day, 2002). Οι καινοτόμες 

μαθησιακές δράσεις δεν επιχειρούν να αποτελέσουν ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, 

αλλά αντιθέτως στοχεύουν να παρέχουν στους μαθητές προσχολικής αγωγής την 

κατάλληλη βάση για τη βέλτιστη προσέγγιση, κατανόηση και κατάκτηση των 

προβαλλόμενων γνωστικών πεδίων (Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019; 

Schriever, Simon & Donnison, 2020; Zaranis, Oikonomidis & Linardakis, 2020). 

Η μαθησιακή κατάκτηση των μαθητών και ιδίως των μαθητών προσχολικής 

ηλικίας, συνιστά μια διαδικασία εξελισσόμενη, η οποία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες 

και πιθανές δυσκολίες. Κατά την προσχολική ηλικία, ο μαθητής δε διαθέτει το 

γνωσιακό υπόβαθρο αλλά ούτε και τη γνωσιακή ωριμότητα, προκειμένου να 

διαχειρισθεί επαρκώς τη μαθησιακή διαδικασία (Bittan-Friedlander, Dreyfus & 

Milgrom, 2004; Hargreaves, 2004). Μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι 

οποίες απομακρύνονται από τις συμβατικές πρακτικές του παρελθόντος και συνάδουν 

με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του σύγχρονου παιδιού, είναι δυνατή η  

διαμόρφωση ενός κατάλληλου δυναμικού εκπαιδευτικού πλαισίου (Σπυροπούλου κ.α, 

2007). Εντός αυτού το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να επιτύχει στον αγώνα της 

γνωσιακής κατάκτησης, με έκδηλη την επιθυμία της εμπλοκής του στην πορεία της 

μαθησιακής διαδικασίας (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; Chordia,  Yip & 

Hiniker, 2019; Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019). 

 

4.5. Καθοριστικοί παράγοντες εφαρμογής της καινοτομίας στο νηπιαγωγείο – ο 

ρόλος του παιδαγωγού 

 

Κύριος παράγοντας στην επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στο 

χώρο του νηπιαγωγείου αποτελούν οι ίδιοι οι παιδαγωγοί. Οι  Nematovna et al. 

(2020) μελέτησαν την καινοτομία στα νηπιαγωγεία σε συνάρτηση με το καινοτόμο 

επαγγελματισμό των νηπιαγωγών. Οι μελετητές για τον ορισμό της καινοτομίας στα 

νηπιαγωγεία χρησιμοποίησαν έναν εγκυκλοπαιδικό παιδαγωγικό ορισμό σύμφωνα με 



34 

 

τον οποίο η καινοτομία συνιστά δραστηριότητα με δημιουργικές πτυχές η οποία 

μπορεί να εκφραστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πρωταρχικό στόχο της καινοτομίας 

αποτελεί η αλλαγή της υπάρχουσας σκέψης, των συνθηκών εργασιών, των μεθόδων, 

των δομών και των τεχνολογιών εντός της προσχολικής μονάδας. Μέσω της 

προσέγγισής τους, κατέληξαν ότι η βάση κάθε καινοτομίας έγκειται στη δημιουργική 

δραστηριότητα των ατόμων που την εφαρμόζουν και επομένως, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, οι νηπιαγωγοί θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα καινοτόμου επαγγελματισμού. 

Κρίνεται σημαντικό να επιχειρούν συνεχώς τη βελτίωση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων τους πάνω σε θέματα της παιδαγωγικής της προσχολικής εκπαίδευσης και 

της ψυχολογίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, οι Nematovna et al. 

(2020) υποστήριξαν ότι στο πλαίσιο του καινοτόμου επαγγελματισμού, που οφείλουν 

να επιδεικνύουν οι νηπιαγωγοί ως επαγγελματίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προβλέπουν αναδυόμενα παιδαγωγικά ζητήματα, να γνωρίζουν μεθόδους για την 

επίλυση προβλημάτων, να εφαρμόζουν εξατομικευμένες μαθησιακές προσεγγίσεις 

στη μάθηση και να παρακινούν τους μαθητές να διαβάσουν και να συμμετέχουν σε 

δημιουργικές δραστηριότητες (Nematovna et al., 2020) 

Η επαγγελματική εκπαίδευση των νηπιαγωγών ως μορφή καινοτομίας 

μελετήθηκε από τους Ευταξία & Βαλαδίδου (2017). Ως καινοτόμα μορφή προ- 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγών οι Ευταξία & Βαλαδίδου (2017) 

επέλεξαν το peer e-mentoring. Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε την αξία του 

καινοτόμου προσανατολισμού του peer e-mentoring τόσο αναφορικά με τα 

εκπαιδευτικά οφέλη για τους νηπιαγωγούς όσο και αναφορικά με τα μαθησιακά 

οφέλη για τα παιδιά. Μέσω αυτού οι νηπιαγωγοί απέκτησαν πρακτικές 

επαγγελματικές δεξιότητες, νέες τεχνικές και τρόπους διδασκαλίας, οι οποίοι 

εφαρμόστηκαν στη τάξη του νηπιαγωγείου βελτιώνοντας τη μαθησιακή εμπειρία 

(Ευταξία & Βαλαδίδου, 2017). 

Αντίστοιχα στην ερευνητική προσέγγιση του Mertala (2017) εξετάσθηκε  η 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρμογή ΤΠΕ κατά τη μαθησιακή 

προσέγγιση μαθητών προσχολικής αγωγής και καταγράφηκε ένα σύνολο πιθανών 

εμποδίων. Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε η διάθεση εμπλοκής των 

εκπαιδευτικών και ιδίως εκείνων οι οποίοι θεωρούσαν ότι η χρήση καινοτόμων 

προγραμμάτων είναι μη ικανοποιητική σε σχέση με τις συμβατικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές. Μέσω της μελέτης αποκαλύφθηκε μια πληθώρα ενδοιασμών των 
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συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι έκριναν ως μη κατάλληλη την προσέγγιση 

των παιδιών αυτής της ηλικιακής βαθμίδας με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, παρότι η χρήση καινοτόμων μεθόδων καθώς και 

σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κρίθηκε θετική σε ότι αφορά την ενίσχυση της 

προσπάθειας των παιδιών να κατακτήσουν γνωστικές βάσεις σε συγκεκριμένα 

μαθησιακά πεδία, όπως είναι τα μαθηματικά, η επιρροή των καινοτόμων δράσεων 

κρίθηκε αρνητική σε τομείς, όπως η κινητική και αισθητηριακή ανάπτυξή τους. Η 

σαφής αντίδραση των εκπαιδευτικών επηρέασε τη διάθεση εμπλοκής των 

συναδέρφων τους (Mertala, 2017). 

Την ελλιπή γνωσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε 

ότι αφορά τη χρήση καινοτόμων μέσων κατέγραψε η έρευνα της Μάνεση (2016), η 

οποία ανέδειξε ένα υψηλό ποσοστό αυτών να αδυνατούν να χειρισθούν επαρκώς 

κύρια εργαλεία ΤΠΕ. Η αδυναμία τους αυτή υπήρξε το κύριο αίτιο της μειωμένης 

εφαρμογής καινοτομιών στη μαθησιακή πράξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνεπώς 

εγείρεται καθοριστικός όπως και η ευχέρεια του να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές 

και να χειρισθεί σύγχρονα μέσα. Η παρούσα μελέτη προέβαλε την αναγκαιότητα 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε κατάλληλα σχεδιασμένες 

επιμορφωτικές δράσεις με στόχο την πρόσκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων που 

θα τους επιτρέψουν να εισάγουν επιτυχώς την καινοτομία εντός της προσχολικής 

τάξης (Μάνεση, 2016). 

 

4.6. Ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας και του σχολικού κλίματος και στην 

εισαγωγή και την αποδοχή των καινοτομιών 

 

Εντός της εκπαιδευτικής μονάδας οι καινοτομίες, αν και συνιστούν 

πρωτοβουλία των παιδαγωγών του εκπαιδευτικού οργανισμού εντός του πλαισίου 

ανάπτυξης της αυτοβουλίας και της ελεύθερης έκφρασης των ιδεών τους, υπόκεινται 

στη σαφή έγκριση και προώθηση από την πλευρά της ηγεσίας αυτής. Ο διευθυντής 

της προσχολικής μονάδας είναι εκείνος που αναλαμβάνει να διαχειρισθεί την ηγεσία 

και να διασφαλίσει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της (Connolly, Connolly & 

James, 2000; Normore, 2004;  Braukmann & Pashiardis, 2011; Leithwood & Sun, 

2012). 
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Ο ρόλος της ηγεσίας της προσχολικής μονάδας στην προώθηση της 

καινοτομίας σαφώς κρίνεται καίριος, με το διευθυντή αυτής να πρέπει να μεταδώσει 

στους υφισταμένους του το όραμα και τους νέους στόχους του (Smollan, 2007; 

Hallinger & Heck,2010).  Παράλληλα θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει και να 

διαχειρισθεί το σύνολο των δυνάμεων οι οποίες αντίκεινται στην αλλαγή, με 

δεδομένο ότι κρίνεται αναμενόμενο να εκδηλωθούν αντιδράσεις και ενδοιασμοί 

(Meirink et al., 2010; Leithwood & Sun, 2012; Clement 2014). Διαχειριζόμενος την 

ευθύνη που έχει αναλάβει θα πρέπει να λειτουργήσει εξισορροπητικά διατηρώντας 

ταυτόχρονα ένα ρόλο προωθητικό και συντονιστικό. Εμψυχώνοντας τους 

εκπαιδευτικούς και παρουσιάζοντας ισχυρές οργανωτικές και καθοδηγητικές 

δεξιότητες δύναται να επιτευχθεί η βέλτιστη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων εντός 

του χώρου της προσχολικής μονάδας (Normore, 2004; Zimmerman, 2006; 

Braukmann & Pashiardis, 2011; Thurlings, Evers &  Vermeulen, 2014). 

 Ο ρόλος του είναι στην πράξη δυαδικός, καθώς καλείται αφενός να 

αναγνωρίσει και να προβάλει την αλλαγή αλλά συγχρόνως θα πρέπει να αποτελέσει 

τον εγγυητή της επιτυχούς υλοποίησης της, πείθοντας το σύνολο των υφισταμένων 

του για την πληθώρα των ωφελειών της. Παράλληλα σημαντική είναι η ενίσχυση της 

συλλογιστικής δράσης αυτών με στόχο την ομαλή εφαρμογή της αποφεύγοντας τυχόν 

περιστατικά περιθωριοποίησης όσων δεν ασπάζονται την αλλαγή (Bakkenes, 

Vermunt & Wubbels, 2010; Hallinger & Heck,2010; Leithwood & Sun, 2012 Van der 

Heijden et al., 2015).  

Η σύνδεση συνεπώς της ηγεσίας και της καινοτομίας στο χώρο του 

νηπιαγωγείου εντοπίζεται ισχυρή όπως αποτυπώνεται σε ένα σύνολο πρόσφατων 

μελετών (Tseng et al., 2016; Leroy, L., & Nguyen, 2019). Η σχολική ηγεσία 

επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή και με τη στάση της καθορίζει την πορεία και την 

επιτυχία καινοτόμων μεθόδων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των οργανωσιακών 

πρακτικών. Συγκεκριμένα η κατανεμημένη ηγεσία συσχετίζεται με την οργανωσιακή 

καινοτομία των νηπιαγωγείων και ιδιαίτερα με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας 

των νηπιαγωγών (Tseng et al., 2016). 

Αντίστοιχα μέσω της έρευνας των Leroy & Nguyen  (2019) αναδείχθηκε ο 

ρόλος των διευθυντών των μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης στη διευκόλυνση της 

εφαρμογής της καινοτομίας στα νηπιαγωγεία. Οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να 

εγείρουν τις κατάλληλες συνθήκες με στόχο την διασφάλιση της εφαρμογής 

καινοτόμων πρακτικών μάθησης στα νηπιαγωγεία, οι οποίες πρέπει απαραίτητα να 
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συνυπολογίζουν την ορθή ψυχο- συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Leroy & 

Nguyen, 2019) 

Παράλληλα, τα νηπιαγωγεία ως μονάδες προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης οφείλουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις πνευματικές αξίες 

καθώς και τους υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν και οι οποίοι 

επηρεάζουν την οργάνωσή τους, την απόδοσή τους και εν γένει τη λειτουργία τους 

(Μπαγάκης & Γλυφάδας, 2004). Την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά την 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα να επιτύχουν την 

εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εξέτασε η 

Μάνεση (2016). Ο προσδιορισμός των αιτιών της ελλιπούς αξιοποίησης καινοτόμων 

στρατηγικών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος 

και η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη επιχείρησε να αποτυπώσει τους λόγους που 

δυσχεραίνουν την βέλτιστη αξιοποίηση τους. Μέσω αυτής αποκαλύφθηκε η 

ανεπάρκεια των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων, η έλλειψη κατάλληλου χώρου 

και κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, συνθήκες οι οποίες δυσχέραιναν 

σημαντικά κάθε προσπάθεια καινοτομίας των εκπαιδευτικών (Μάνεση, 2016). 
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Κεφάλαιο 5: Εξωτερικό περιβάλλον νηπιαγωγείων και διαχείριση  

καινοτομίας  

5.1. Θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον 

 

Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αποτελούν σκόπιμες συστηματικές ενέργειες οι 

οποίες επιχειρούν να αξιοποιήσουν ένα σύνολο νέων εκπαιδευτικών αντιλήψεων στη 

σχολική πραγματικότητα. Η υλοποίηση τους βασίζεται στην προβολή των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την κυβερνητική ηγεσία, στο πλαίσιο 

αντίστοιχων θεσμοθετημένων ρυθμίσεων (Ellison, 2009; Harris, 2009; Bocconi, 

Kampylis & Punie, 2012). 

Η πολιτική η οποία επιθυμεί την εξέλιξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα 

ολιστικής διαπαιδαγώγησης του παιδιού προβάλλει μια σαφή τάση προς τη συνεχή 

αλλαγή των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών τεχνικών, σε μια προσπάθεια 

παρακολούθησης των ταχύτατων αλλαγών της σύγχρονης εποχής. Το όραμα της 

υλοποίησης εκπαιδευτικών προσεγγίσεων έχει ως στόχο τον ουσιαστικό εφοδιασμό 

των μαθητών με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να εξελιχθούν σε ικανούς ενεργούς 

πολίτες (Coburn et al., 2012; Clement 2014). 

Είναι σαφές ότι στο πεδίο της αποτελεσματικής εφαρμογής της καινοτομίας 

εντός του σχολικού χώρου βασικό παράγοντα αποτελεί ο βαθμός αυτονομίας αυτής 

αλλά και τα πλαίσια της κεντρικά καθοριζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής που 

επιβάλλονται σε αυτή. Χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών αποτελεί η 

συνεχής μεταβολή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στο χώρο της εκπαίδευσης, 

γεγονός το οποίο εγείρει έντονα συναισθήματα ασάφειας στους εκπαιδευτικούς αλλά 

κυρίως στην ηγεσία των σχολικών μονάδων (Stevens, 2004; Harris, 2009). 

Προγράμματα τα οποία υλοποιούνται περιστασιακά και η απουσία μιας σταθερής 

βάσης δυσχεραίνει τόσο την επιθυμία όσο και τη δυνατότητα των παιδαγωγών να 

εμπλακούν σε καινοτόμες δράσεις (Braukmann & Pashiardis, 2011; Coburn et al., 

2012; Thurlings, Evers &  Vermeulen, 2014). 

Συγχρόνως κύριο παράγοντα αποτελεί ο έντονος γραφειοκρατικός 

χαρακτήρας της λειτουργίας των θεσμών, ο οποίος καθυστερεί την υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων. Κατά την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που εγείρουν την 

απροθυμία των εκπαιδευτικών ή και της ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας, να 

εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα, εντοπίζονται στοιχεία που αφορούν την ίδια τη 
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δομή του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος (Stevens, 2004). Πρόκειται για 

σύστημα που παρουσιάζει ένα ισχυρό συγκεντρωτικό χαρακτήρα με ένα ουσιαστικά 

ελάχιστο αριθμό διοικητικών αρμοδιοτήτων να δύναται να αναληφθεί από την 

εκπαιδευτική μονάδα (Connolly, Connolly & James, 2000; Dovey & Fisher, 2014). 

Στην πράξη ο ηγέτης αυτής καλείται να λειτουργήσει ως εκτελεστής των ορίων και 

των θέσεων της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Με δεδομένο ότι τα μέλη της 

ίδιας της εκπαιδευτικής μονάδας δεν μετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης 

του πλαισίου της πολιτικής αυτής είναι αναμενόμενο, στην περίπτωση που κληθούν 

να εισάγουν στο πρόγραμμα τους νέες εκπαιδευτικές τεχνικές, να αδυνατούν να τις 

κατανοήσουν ή και να τις αποδεχθούν (Ellison, 2009; Leithwood & Sun, 2012; 

Clement 2014). 

Η δυσλειτουργία αυτή του εκπαιδευτικού μηχανισμού δύναται να 

αντιμετωπισθεί με την διενέργεια ενημερωτικών συνεδριών και την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί η ώθηση των 

εκπαιδευτικών να αναλάβουν ουσιαστική δράση στην εφαρμογή καινοτόμων μορφών 

διδασκαλίας βελτιώνοντας την ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας (Bittan-

Friedlander, Dreyfus & Milgrom, 2004; Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 2010; 

Thurlings, Evers &  Vermeulen, 2014). 

 

5.2. Οικονομικό περιβάλλον 

 

Την πλειονότητα των προτεινόμενων δράσεων συνοδεύει η ελλιπής κρατική 

χρηματοδότηση τους, αναδεικνύοντας μια διαπιστωμένη αναντιστοιχία ανάμεσα στα 

προγράμματα τα οποία προτείνονται να υλοποιηθούν και σε εκείνα τα οποία μπορούν 

να εφαρμοσθούν στην πράξη (Luttenberg, Carpay & Veugelers, 2013). Οι 

εκπαιδευτικοί καθώς και ο ηγέτης της εκπαιδευτικής μονάδας τίθενται συχνά ενώπιον 

προγραμμάτων για τα οποία δε διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να τα 

πραγματοποιήσουν. Η επιχείρηση της ένταξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω εναλλακτικών, οικονομικότερων μορφών εγείρει σε αρκετές περιπτώσεις 

αρνητικά αποτελέσματα και τελικά οδηγεί στην απόρριψη τους από την εκπαιδευτική 

κοινότητα (Braukmann & Pashiardis, 2011;  Lindberg, Schaeffer, & Heikkilä, 2018). 

Για να είναι εφικτή η καινοτομία εντός της σχολικής τάξης απαιτείται 

συνεπώς η απόδοση των κατάλληλων κονδυλίων στους εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε 

να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν την πληθώρα των εγειρόμενων αναγκών κατά την 
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υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων (Normore, 2004; Dovey & Fisher, 2014). Η 

διασφάλιση των κατάλληλων υλικο-τεχνικών μέσων και η δημιουργία και παροχή 

των αντίστοιχων χώρων κρίνονται ως αυξημένης σημασίας με δεδομένο ότι 

καθορίζουν την επιτυχή εμπλοκή των μαθητών στην εφαρμογή των προτεινόμενων 

καινοτόμων προγραμμάτων (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; Chordia,  Yip & 

Hiniker, 2019). 

Επικρατεί σκεπτικισμός για το κατά πόσο κρίνεται ορθή η διαχείριση των 

εκπαιδευτικών κονδυλίων στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η 

εκπαιδευτική μονάδα βρίσκεται απόλυτα εξαρτημένη οικονομικά από τον κρατικό 

προϋπολογισμό καθώς μέσω αυτού καλύπτει το σύνολο των καίριων οικονομικών 

αναγκών της, με δεδομένης της αδυναμίας της πλήρους οικονομικής αυτονομίας της 

(Louis, 2007; Ellison, 2009; Clement 2014). Εγείρεται συνεπώς ισχυρή η 

αναγκαιότητα της βέλτιστης κατανομής των υφιστάμενων πόρων με την αξιοποίηση 

αυτών σε τομείς προώθησης της καινοτομίας, ενός πεδίου ουσιαστικής αξίας σε ότι 

αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία (Luttenberg, Carpay & Veugelers, 2013; 

Bubikova-Moan,  Hjetland & Wollscheid, 2019). 

 

5.3. Κοινωνικό περιβάλλον 

 

Μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο αλληλεπίδρασης, η επιτυχής εφαρμογή της 

καινοτομίας στο εκπαιδευτικό πεδίο προϋποθέτει την σαφή συμβολή του κοινωνικού 

συνόλου. Η στάση της κοινωνίας απέναντι στην αλλαγή, με την αναγνώριση των 

πολύπλευρων ωφελειών της και της υψηλής της αξίας, δύναται να επηρεάσει την 

προσπάθεια ένταξης καινοτόμων προγραμμάτων εντός της σχολικής τάξης 

(Sakellariou & Rentzou, 2007; Coburn et al., 2012). 

Ο εκπαιδευτικός στην προσπάθεια προσέγγισης των μαθητών έχει ανάγκη της 

υποστήριξης και της συνεργατικής δράσης του κοινωνικού συνόλου, και κυρίως του 

στενού οικογενειακού τους κύκλου. Βασικοί παράγοντες στον αγώνα αυτό 

αναδεικνύονται οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι καλούνται αρχικά οι ίδιοι να 

αποδεχθούν την αλλαγή και να δεχθούν την εφαρμογή της με στόχο την ολιστική 

μαθησιακή προσέγγιση των παιδιών τους (Δοδοντσάκης 2000). Προγράμματα τα 

οποία είχαν περιορισμένη αποδοχή από τους γονείς, κυρίως γιατί δεν εμπίπτουν στη 

λογική που έχουν διαμορφώσει σχετικά με την μαθησιακή πράξη, οδηγούνται στην 

αποτυχία (Ματσαγγούρας & Βέρδης 2003). Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να 
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καινοτομήσει και να αναδειχθεί σε φορέα της αλλαγής απαιτείται η υποστήριξη του 

από τους γονείς και κυρίως η αναγνώριση των ποικίλων δυσκολιών του ρόλου του. 

Μέσω της συνεργατικής αλληλεπίδρασης των δύο αυτών μικρο-συστημάτων, της 

εκπαιδευτικής μονάδας και της οικογένειας είναι δυνατή η ενίσχυση του μαθησιακού 

και παιδαγωγικού αποτελέσματος (Παπαγιαννίδου, 2000). 

Το σχολείο λειτουργεί εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος με το 

οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή αλληλεξάρτηση καθώς αποτελεί ένα ισχυρό κοινωνικό 

θεσμό, ο οποίος παρέχει γνώσεις και καθοδήγηση. Μέσω της σύνδεσης με την τοπική 

κοινωνία μια εκπαιδευτική μονάδα επιτυγχάνει τη διαμόρφωση της «εσωτερικής» της 

πολιτική σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και συλλογικότητας 

(Σπυροπούλου κ.α, 2007). Η τοπική κοινωνία παρεμβαίνει δυναμικά στην υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων μέσα από την αξιολόγηση αυτών και συμβάλλει καίρια στη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής υποστηρίζοντας κριτικά τις εκπαιδευτικές 

αλλαγές και απορρίπτοντας κινήσεις οι οποίες δεν δύναται να ευδοκιμήσουν (Louis, 

2007; Smollan, 2007). Παράλληλα αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης προς την κρατική 

εξουσία με την έγερση σαφών απαιτήσεων σε ότι αφορά την υλοποίηση καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ένταξη δυναμικά της αλλαγής στο 

εκπαιδευτικό σύστημα (Sakellariou & Rentzou, 2007; Coburn et al., 2012; Lindberg, 

Schaeffer, & Heikkilä, 2018). 

 

5.4. Τεχνολογικό περιβάλλον 

 

Στη σύγχρονη εποχή των διαρκών εξελίξεων και των συνεχόμενων 

τεχνολογικών ανακαλύψεων η έννοια της αλλαγής συνδέεται στενά με εκείνη της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Η τεχνολογική εξέλιξη παρέχει ένα σύνολο ισχυρών 

εργαλείων μέσω των οποίων και επιτυγχάνεται η αλλαγή, ωθώντας δυναμικά το 

εκάστοτε πεδίο προς την ανάπτυξη. Ποικίλα μέσα έχουν τεθεί στην υπηρεσία της 

καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης, με κυρίαρχη την εφαρμογή των ΤΠΕ εντός 

της σχολικής τάξης (Dwyer, Jones & Rosas, 2019; Slutsky et al., 2019;  Aral & 

Kadan, 2020). 

Η τεχνολογία παρέχει μοναδικές δυνατότητες μάθησης, είτε μέσω της 

πρόκλησης αυξημένων επιπέδων αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό είτε και μέσω 

της προβολής και της ανάλυσης ποικίλων γνωσιακών τομέων (Spektor-Levy et al., 

2017). Ο τρόπος υλοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας έχει σταδιακά μεταβληθεί, 
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απομακρυνόμενος από την παραδοσιακή εκπαιδευτική προσέγγιση και την 

αξιοποίηση συμβατικών μέσων και τεχνικών. Μια  ενεργητική βιωματική μορφή 

μάθησης είναι πλέον εφικτή, η οποία ενέχει την δυνατότητα της διάδρασης και της 

ουσιαστικής εμπλοκής του μαθητή σε αυτή (Bubikova-Moan,  Hjetland & 

Wollscheid, 2019; Zaranis, Oikonomidis & Linardakis, 2020). 

Η μάθηση με τη συμβολή της τεχνολογίας ενέχει σαφώς υψηλότερη αξία 

καθώς επιτυγχάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθητή, με επίκεντρο το 

σύνολο των αναγκών, των προσδοκιών και των ανησυχιών του. Μέσω της ευελιξίας 

που προσδίδει στη μαθησιακή διαδικασία δύναται να συνδυασθούν τόσο τυπικές όσο 

και μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες σε ένα περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει 

το μαθητή ως τον πυρήνα κάθε μαθησιακής προσέγγισης (Spektor-Levy et al., 2017; 

Voigt, Pauen & Bechtel-Kuehne, 2019; Aral & Kadan, 2020). Στο επίπεδο αυτό το 

παιδί έχει τη δυνατότητα να επέμβει στην μαθησιακή διαδικασία, προσαρμόζοντάς 

την κατά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, ενώ συγχρόνως αποκτά ισχυρές 

δεξιότητες στο χειρισμό των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, εξελισσόμενο σε ικανό 

μέλος της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής (Chordia,  Yip & Hiniker, 2019; Dwyer, 

Jones & Rosas, 2019;  Slutsky et al., 2019). 

Κύριο όμως στάδιο στην επιτυχή αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων 

παραμένει η παρουσία, εντός της εκπαιδευτικής μονάδας, προσωπικού που να 

διαθέτει τη γνώση και την ευχέρεια του χειρισμού των σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων (Zimmerman, 2006;  Palaiologou, 2016). Η συνεχής επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια σε αυτούς των απαιτούμενων γνωσιακών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων υλοποίησης των καινοτομιών και διαχείρισης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων θα πρέπει να συνιστά κύριο μέλημα  ενός εκπαιδευτικού 

μηχανισμού ικανού να ενστερνισθεί την καινοτομία και να αναπτυχθεί μέσω της 

αλλαγής (Meirink et al., 2010; Coburn et al., 2012; Bubikova-Moan,  Hjetland & 

Wollscheid, 2019). 
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Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία 

 

6.1. Κριτική της βιβλιογραφίας 

 

Μέσω των ευρημάτων των μελετών, οι οποίες εξετάσθηκαν κατά τα πρότερα 

κεφάλαια, προκύπτει ότι η καινοτομία αναμφισβήτητα συνιστά ένα κυρίαρχο 

παράγοντα επιτυχίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς προσδίδει ισχυρό 

πλεονέκτημα στην εκπαιδευτική μονάδα η οποία επιλέγει την υλοποίηση καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα πεδία τα οποία και επιχειρούν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ολοένα 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, παρέχοντας μαθησιακή στήριξη 

υψηλής ποιότητας στους μαθητές. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τομέα της προσχολικής αγωγής ο εκπαιδευτικός 

καλείται να επιτελέσει ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο, όπου πέρα από τη μεταβίβαση 

βασικών γνώσεων στους μαθητές προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει παράλληλα να 

επιχειρεί τη συνεχή  βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης τους, μέσα από 

την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνικών. Η προσπάθεια του αυτή αποσκοπεί 

στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσης και διατήρησης του 

ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και στην προβολή των απαιτούμενων γνωστικών 

αντικειμένων με τρόπο προσιτό και κατανοητό.  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την καινοτομία στο χώρο 

των νηπιαγωγείων ανέδειξε την ανάγκη πρόσθετης διερεύνησης του συγκεκριμένου 

θέματος καθότι δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στην ελληνική και στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδείχθηκαν τρεις βασικές 

διαστάσεις της καινοτομίας στα νηπιαγωγεία, οι οποίες είναι η καινοτομία σε σχέση 

με την εκπαίδευση των νηπιαγωγών,  η καινοτομία σε σχέση με την εκπαιδευτική 

ηγεσία και  η καινοτομία σε σχέση με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που διευκολύνουν 

και βελτιώνουν τη μαθησιακή εμπειρία, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση νέων 

τεχνολογιών για τη διδασκαλία των αριθμών και η ρομποτική τεχνολογία. 

6.2. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί να καταγράψει τις αντιλήψεις των 

παιδαγωγών της προσχολικής αγωγής αναφορικά με την εφαρμογή της καινοτομίας 
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στο χώρο του νηπιαγωγείου. Παράλληλα επιχειρεί να προσεγγίσει τις απόψεις τους 

αναφορικά με τα πιθανά εμπόδια τα οποία δύναται να προκύψουν κατά την 

υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών. Μέσω της ανάλυσης των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τις υφιστάμενες συνθήκες στο πεδίο 

της προσχολικής αγωγής, οι οποίες κρίνονται καθοριστικές στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο την αποσαφήνιση των κυρίαρχων 

παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης καινοτόμων προγραμμάτων.  

 

6.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

Προκειμένου να ορισθεί το ερευνητικό πλαίσιο εντός του οποίου επιχειρεί να 

εστιάσει η παρούσα μελέτη τέθηκαν σαφή ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία καλείται 

να απαντήσει. Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας είναι τα εξής: 

 

1. Ποιές είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή των 

καινοτομιών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης; 

 

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία; 

 

Μέσω των ερευνητικών αυτών ερωτημάτων επιχειρείται η ολιστική 

προσέγγιση της καινοτομίας στην προσχολική εκπαίδευση και η αποσαφήνιση των 

πιθανών εμποδίων που δύναται να παρουσιασθούν στην πορεία αυτή.  

 

6.4. Στρατηγική υλοποίησης της ερευνητικής προσέγγισης 

6.4.1. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Τόσο η επιλογή του θέματος μιας ερευνητικής εργασίας όσο και ο 

προσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων αυτής επηρεάζουν σημαντικά την 
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επιλογή του τρόπου συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων. Η συλλογή των 

δεδομένων αποσκοπεί στη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών σε σχέση με 

το θέμα το οποίο έχει ορισθεί, ενώ μέσω της ανάλυσης αυτών δύναται να εξαχθούν 

σαφή συμπεράσματα (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ποιοτική με 

ερμηνευτική, φαινομενολογική ανάλυση συνεντεύξεων. Η ποιοτική μελέτη, σε 

αντίθεση με τη διενέργεια ποσοτικής έρευνας και την εφαρμογή στατιστικών 

αναλύσεων, η οποία κρίνεται ως τυπική και αποστασιοποιημένη, επιχειρεί σε βάθος 

να διερευνήσει τις επιμέρους διαστάσεις των ερευνητικών ερωτημάτων με στόχο τη 

βέλτιστη κατανόηση αυτών. Μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και με την 

περιγραφή των αντιλήψεων και των εμπειριών τους κρίνεται εφικτή η ολιστική 

προσέγγιση των ερευνητικών στόχων.  

Βασικό μειονέκτημα της επιλογής της ποιοτικής ανάλυσης αποτελεί η 

προβολή της προσωπικής οπτικής των ερωτηθέντων κατά τη διερεύνηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς είναι πιθανή η επιρροή τους από ατομικά κριτήρια 

αλλά και τα προσωπικά συναισθήματα. Στο σημείο αυτό και στην προσπάθεια 

διασφάλισης έγκυρων και βάσιμων αποτελεσμάτων θα πρέπει να ενεργοποιηθούν 

ποικίλες επικοινωνιακές δεξιότητες του ερευνητή.  

 

6.4.2. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Επιχειρώντας συνεπώς τη σφαιρική αποτύπωση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών η παρούσα ερευνητική μελέτη υλοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας 

συνεντεύξεων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε δομές 

προσχολικής αγωγής. Πρόκειται για ημι-δομημένες συνεντεύξεις μέσω των οποίων 

παρουσιάσθηκε ένα σύνολο ερωτημάτων συναφών με το επιλεγμένο θέμα.   

Η μέθοδος της ημι-δομημένης συνέντευξης συνιστά μέθοδο συλλογής 

δεδομένων, μέσω της οποίας ο ερευνητής δύναται να αναπτύξει μια παραγωγική 

διαδικασία διαλόγου με τον συνεντευξιαζόμενο με τη μορφή αφηγηματικής 

διαδικασίας. Συγκεκριμένα, το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την 

υλοποίηση των συνεντεύξεων είναι το  ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελείται από 15 ερωτήματα ανοιχτού τύπου, από τα οποία τα πρώτα 8 αφορούν τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την καινοτομία στην προσχολική 

εκπαίδευση και τα υπόλοιπα 7 επιχειρούν να αποτυπώσουν τους παράγοντες που 
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επηρεάζουν την εφαρμογή της καινοτομίας στο χώρο της προσχολικής αγωγής (βλέπε 

παράρτημα Α) .   

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μέθοδο συλλογής δεδομένων, η οποία παρέχει 

ένα ευέλικτο πλαίσιο συζήτησης σε σύγκριση με την χρήση αποκλειστικά δομημένων 

ή κλειστών ερωτημάτων, των οποίων η παράθεση περιορίζει τη μοναδικότητα των 

απαντήσεων, η οποία επιχειρείται μέσω της συνέντευξης.  

 

6.4.3. Άξονες ερωτημάτων και ερωτήματα συνέντευξης 

 

Κατόπιν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τα ερευνητικά ερωτήματα της 

μελέτης μας είναι τα εξής:  

Ερευνητικό ερώτημα 1: Ποιές είναι οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών  για τη 

καινοτομία; 

Ερευνητικό ερώτημα 2: Ποιοί παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή 

καινοτομιών στα νηπιαγωγεία;  

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας υποδείχτηκαν 2 άξονες ερωτήσεων με υπο-

ερωτήσεις για την κάθε κατηγορία: Αντιλήψεις των νηπιαγωγών  για την καινοτομία 

και παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. 

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί για τον άξονα:  Αντιλήψεις των νηπιαγωγών  για 

την καινοτομία, καλούνται να απαντήσουν: 

 Πώς ορίζουν την καινοτομία. 

 Εάν πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο 

νηπιαγωγείο και για ποιους λόγους. 

 Ποιες πιστεύουν ότι είναι γενικά οι ωφέλειες από την εφαρμογή μιας 

καινοτομίας α) στη βελτίωση των λειτουργιών του νηπιαγωγείου, β) στα 

παιδιά, και γ) στους εκπαιδευτικούς.  

 Για ποιους λόγους θα συμμετείχαν στην υλοποίηση μιας καινοτομίας. 

 Εάν είναι  πρόθυμοι να επιμορφωθούν πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται με 

την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία, και να αιτιολογήσουν την άποψή 

τους.  

 Εάν πιστεύουν ότι η εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο που     

     εργάζονται θα μπορούσε να φέρει εμπόδια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. 
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   Κατά πόσο υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο νηπιαγωγείο      

    που εργάζονται γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία. 

 Εάν συζητούν οι νηπιαγωγοί με τους συναδέλφους θέματα που έχουν να  

     κάνουν με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία,. Αν ναι πως αντιμετωπίζονται  

     οι νέες ιδέες. 

Επίσης, για τον άξονα: παράγοντες που ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή 

καινοτομιών στα νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί καλούνται να απαντήσουν: 

   Πώς ορίζουν την «επιτυχία» μιας καινοτομίας. 

   Ποιος κατά τη γνώμη τους είναι ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-ου στην   

           διαχείριση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. 

   Στο νηπιαγωγείο όπου εργάζονται αν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ.  

          υποστήριξη από την/τον προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που να  

          διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών. 

 Ποιες πιστεύουν ότι είναι οι αντιλήψεις των συναδέλφων τους για την  

        καινοτομία. Για παράδειγμα αν θεωρούν ότι θα ήταν θετικοί στην εισαγωγή  

        μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο αλλά και πώς θα αντιδρούσαν. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη τους τα βασικά εμπόδια που σχετίζονται με την  

        εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο. 

 Πιστεύουν ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή παρεμποδίζει την  

        εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. Να αιτιολογήσουν την άποψή τους.  

 Ποιος πιστεύουν ότι είναι ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος  

        (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής κοινωνίας, συνεργασία  

        με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. 

Συγχρόνως με το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης κατά την συγκεκριμένη 

ερευνητική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε και ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποσκοπούσε στη λήψη πληροφοριών αναφορικά με δημογραφικά, κοινωνικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

αποτελείται από 8 συνολικά ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (βλέπε παράρτημα Α).  
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6.5. Δείγμα και δειγματοληψία 

 

Βασικό στοιχείο κατά το σχεδιασμό μιας ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί 

αρχικά ο προσδιορισμός του πληθυσμού στον οποίο και πρόκειται να στραφεί. Κατά 

συνέπεια η επιλογή του δείγματος μιας ερευνητικής μελέτης επηρεάζει τόσο την 

ποιότητα των δεδομένων όσο και τα συμπεράσματα που δύναται να εξαχθούν από 

αυτή. Κατά την παρούσα ερευνητική προσέγγιση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι απασχολούνται σε δομές προσχολικής αγωγής. 

Κύριο σημείο κατά την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής μελέτης υπήρξε 

η διασφάλιση της συναίνεσης των συμμετεχόντων σε αυτή. Με στόχο την τήρηση 

των κανόνων δεοντολογίας σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων δόθηκε έμφαση στη διατήρηση της ανωνυμίας τους. Επιπρόσθετα, οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκτενώς για τους ερευνητικούς στόχους αυτής αλλά 

και τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους καθώς και της ασφαλούς αποθήκευσης των 

αρχείων που θα ληφθούν.  

 

6.6.  Προσέγγιση δείγματος  

 

Η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων ορίσθηκε σε μισή περίπου ώρα και για 

τη διεξαγωγή αυτών επιχειρήθηκε η ευέλικτη προσαρμογή στο πρόγραμμα των 

συμμετεχόντων, με τις συναντήσεις να πραγματοποιούνται σε χώρο της προσχολικής 

μονάδας στην οποία απασχολούνται και σε ώρες που διευκόλυναν την ομαλή τήρηση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Κατά την υλοποίηση των συνεντεύξεων κρίθηκε σημαντική η προσπάθεια 

πυροδότησης της προσωπικής και ουσιαστικής συμμετοχής των συνεντευξιαζόμενων 

στο διάλογο, με απώτερο στόχο την ολιστική προσέγγιση της υφιστάμενης 

κατάστασης και την ειλικρινή αποτύπωση των στάσεων τους αναφορικά με το 

εξεταζόμενο θέμα. Οι συμμετέχοντες αντιμετωπίσθηκαν από τον ερευνητή με 

σεβασμό και ευγένεια, ενώ κατά τη συνέντευξη επιχειρήθηκε κατά το δυνατό ο 

αποκλεισμός παραγόντων όχλησης, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα.  

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου 

2021 με Φεβρουάριο 2021 με την ενεργό συμμετοχή του ερευνητή στην λήψη των 

συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και δόθηκε σε κάθε μια από αυτές 
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κωδικός αύξοντας αριθμός ώστε να διασφαλισθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και 

συνεπώς η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στη συνέχεια φυλάχθηκαν 

σε κατάλληλα διαμορφωμένο ασφαλή χώρο και ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση 

αυτών.  Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενοι κανόνες 

εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας.  

 

6.7. Ανάλυση των δεδομένων  

 

Μέσω της φαινομενολογικής ανάλυσης επιχειρείται η κατανόηση του 

νοήματος του κειμένου, με τη δημιουργία κατάλληλων θεματικών ενοτήτων. Σε 

πρώτη φάση οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και 

καταγράφηκε κατά λέξη το περιεχόμενο τους. Ακολούθως, μέσω κυρίως της 

επαγωγικής διαδικασίας, τα προβαλλόμενα στοιχεία οργανώθηκαν σε επιμέρους 

νοηματικές περιοχές, όπως προέκυψαν από την ανάγνωση του κειμένου. Αυτές 

κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν στη συνέχεια σε κατηγορίες, με βάση τόσο την 

ομοιότητα όσο και το περιεχόμενο των απαντήσεων που δόθηκαν.  

Μέσω της ολιστικής περιγραφής των συγκεκριμένων κατηγοριών 

επιχειρήθηκε η δημιουργία θεματικών ενοτήτων οι οποίες περικλείουν τις κατηγορίες 

αυτές με στόχο την ερμηνεία και τη σφαιρική προσέγγιση των ευρημάτων της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης.  

 

6.8. Προοπτικές της παρούσας μελέτης 

 

Μέσω της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης επιχειρήθηκε η 

καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της προσχολικής 

αγωγής αναφορικά με την καινοτομία στην προσχολική εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις 

των παιδαγωγών αποτελούν υποκειμενική θεώρηση και σαφώς η προβαλλόμενη θέση 

τους βασίζεται στο σύνολο των εμπειριών και των βιωμάτων τους. Η καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών αποσκοπεί να αποσαφηνίσει το πεδίο της καινοτομίας 

στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής, αλλά και το 

πλήθος των παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν τη στάση τους απέναντι σε αυτή.  

Παράλληλα, η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει το σύνολο των 

παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων 
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προγραμμάτων στο χώρο μιας προσχολικής μονάδας. Οι ελλιπείς γνώσεις των 

εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικο-

τεχνικού εξοπλισμού, βάλλουν ισχυρά την προσπάθεια αυτών προκαλώντας την 

πιθανή αποτυχία τους.  Παράλληλα ο προσδιορισμός των ποικίλων αιτιών της 

αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην καινοτομία δύναται να 

συμβάλλει στη μεταβολή του υφιστάμενου κλίματος και στην επιτυχή προώθηση 

καινοτόμων διαδικασιών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο.  

Μέσω των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης αναμένεται να αναδειχθεί το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τον 

παιδαγωγό προσχολικής εκπαίδευσης σε ότι αφορά την καινοτομία, με στόχο την 

υλοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων προώθησης αυτής. Μέσα από την κατανόηση 

της αξίας αλλά και της αναγκαιότητας της καινοτομίας είναι εφικτή η ανάδειξη της σε 

ισχυρό εργαλείο πρόσκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στον ιδιαίτερα 

απαιτητικό εκπαιδευτικό χώρο της προσχολικής αγωγής.  

 

6.9. Περιορισμοί κατά την υλοποίηση της έρευνας  

 

Κατά την παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος λήψης των 

δεδομένων με ερμηνευτική, φαινομενολογική ανάλυση συνεντεύξεων. Με τη βοήθεια  

της ποιοτικής έρευνας επιχειρείται η εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές του 

εξεταζόμενου ερευνητικού θέματος μέσα από την αποτύπωση της προσωπικής 

οπτικής των συνεντευξιαζόμενων.  

Παρότι η περιγραφή των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών, όπως 

προκύπτουν από τις απαντήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες, αποτελεί 

ισχυρό πλεονέκτημα της ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης, εντοπίζεται ένα σύνολο 

αδυναμιών κατά την υλοποίηση αυτής. Κύρια αδυναμία στη χρήση συνεντεύξεων 

αναδεικνύεται η προβολή ατομικών κριτηρίων κατά την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων καθώς μια πληθώρα προσωπικών συναισθημάτων και 

προβληματισμών υπεισέρχονται και αποτυπώνονται κατά την διενέργεια της 

συνέντευξης. Τόσο η προσωπική οπτική του ερευνητή όσο και του συμμετέχοντα 

δύναται να επηρεάσουν την φύση των εξαγόμενων συμπερασμάτων. Συνεπώς η 

συμβολή του υποκειμενικού παράγοντα κατά την λήψη αλλά και κατά την ανάλυση 

των ευρημάτων έρχεται σε ισχυρή αντιπαράθεση με την αντικειμενικότητα η οποία 
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διέπει την χρήση της ποσοτικής μεθόδου και της στατιστικής ανάλυσης και εξαγωγής 

των αποτελεσμάτων.  

Παράλληλα σημαντικός περιορισμός κατά την υλοποίηση της παρούσας 

μελέτης αποτέλεσε ο χώρος ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων. Επιλέχθηκε ο χώρος 

της προσχολικής μονάδας εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί, σε 

ώρες που δεν παρεμπόδιζαν το εκπαιδευτικό τους έργο, σε μια προσπάθεια αποφυγής 

διαταραχής του προγράμματος τους. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως κρίθηκε αδύνατο 

να διασφαλισθούν συνθήκες απόλυτης ηρεμίας, δίχως οχλήσεις, γεγονός που 

προκάλεσε τη δυσαρέσκεια αλλά και τον αποπροσανατολισμό των 

συνεντευξιαζόμενων. Με στόχο την κάλυψη των αδυναμιών αυτής της μορφής 

απαιτήθηκε η ενεργοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ερευνητή και η 

προσπάθεια διευκόλυνσης των ερωτηθέντων.  
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Κεφάλαιο 7: Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

7.1. Περιγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

 

Το δείγμα των 10 εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη 

προκύπτει ότι στην πλειοψηφία του είναι εννέα (9) γυναίκες και μόνο ένας (1) 

άνδρας. Σε ότι αφορά την ηλικία αυτών, τρία (3) άτομα δήλωσαν ότι είναι από 31 εώς 

και 40 ετών, έξι (6) άτομα από 41 εώς 50 ετών και ένα (1) άτομο είναι άνω των 51 

ετών. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είναι από 

22 εώς 30 ετών, γεγονός που δηλώνει ότι απουσίασαν από τη μελέτη εκπαιδευτικοί 

ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας. 

Η περιοχή της σχολικής μονάδας στην οποία απασχολούνται οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εντοπίζεται εντός μεγάλου αστικού κέντρου. Σε πόλη 

και σε κωμόπολη δεν απασχολείται κανένας από τους συμμετέχοντες της έρευνας. 

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που μετείχαν στην παρούσα έρευνα τρεις 

(3) είχαν συνολική εκπαιδευτική εμπειρία από 3 εώς 7 έτη, επίσης τρεις (3) από 7 εώς 

14 έτη, δύο (2) από 1 εώς 3 έτη και ένας (1) εκπαιδευτικός από 14 εώς και 17 έτη. 

Επίσης, μόνο ένας (1) συμμετέχων στην ερευνά μας είχε εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

άνω των 17 ετών. Ως προϊστάμενος /η στο χώρο του νηπιαγωγείου απασχολούνται ή 

απασχολήθηκαν στο παρελθόν  τέσσερις (4) συμμετέχοντες. 

Σε ότι αφορά τα έτη προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες τέσσερις (4) απασχολούνται στο συγκεκριμένο 

νηπιαγωγείο 5 μήνες, το ένας (1) απασχολείται 3 μήνες, ένας (1) απασχολείται 6 

μήνες, ένας (1) απασχολείται 8 μήνες και ένας (1) απασχολείται 1 έτος. Δύο (2) από 

τους εκπαιδευτικούς απασχολούνται από 7 έτη και άνω στο συγκεκριμένο 

νηπιαγωγείο. 

Ο τύπος εργασίας για τους τρεις (3) από τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας 

χαρακτηρίζεται ως μόνιμη σχέση εργασίας και οι υπόλοιποι επτά (7) απασχολούνται 

ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εργάζεται ως 

ωρομίσθιος εκπαιδευτικός.  

Οι εννέα (9)  συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 

Παιδαγωγικό Τμήμα και μόλις ένας (1) συμμετέχοντας φοίτησε σε Σχολή 

Νηπιαγωγών έχοντας παράλληλα δηλώσει ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα 

εξομοίωσης. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχουν λάβει δύο (2) εκπαιδευτικοί, ενώ 
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διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν έχει λάβει κανείς. Πρόσθετες σπουδές σε πεδίο 

συναφές με την εκπαίδευση έχει δηλώσει ότι κατέχει ένας (1) εκπαιδευτικός ενώ σε 

άλλο πεδίο έχει αποκτήσει δεύτερο πτυχίο επίσης ένας (1) συμμετέχων στην ερευνά 

μας. 

Σε ότι αφορά την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην σχολική μονάδα στην 

οποία απασχολούνται, το έξι (6) νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι πραγματοποιούνται 

καινοτόμες εφαρμογές εντός αυτής και ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις (4) ισχυρίστηκαν 

ότι στη συγκεκριμένη μονάδα δεν υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια καινοτόμα 

προγράμματα στη σχολική μονάδα που εργάζονται.  

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Φύλο 
Άνδρας 1 

Γυναίκα 9 

Ηλικία 

22 εώς 30 ετών 0 

31 εώς 40 ετών 3 

41 εώς 50 ετών 6 

51 ετών και άνω 1 

Περιοχή σχολικής μονάδας 

Μεγάλο αστικό κέντρο 10 

Πόλη 0 

Κωμόπολη 0 

Συνολική  

εκπαιδευτική υπηρεσία 

 

1
 
εώς 3 έτη 2 

3 εώς 7 έτη 3 

7 εώς 14 έτη 3 

14 εώς 17 έτη  1 

17 και άνω έτη 1 

Προϊστάμενος /η  

νηπιαγωγείου 

Ναι 4 

Όχι 6 

Έτη προϋπηρεσίας  

στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο 

3 μήνες 1 

5 μήνες 4 

6 μήνες 1 
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8 μήνες 1 

1 έτος 1 

7 έτη και άνω 2 

Τύπος/ σχέση εργασίας 

Μόνιμος/η 3 

Αναπληρωτής/τρια 7 

Ωρομίσθιος/α 0 

Σπουδές 

Σχολή Νηπιαγωγών 1 

Εξομοίωση 1 

Μετεκπαίδευση 0 

Παιδαγωγικό τμήμα 9 

Μεταπτυχιακές σπουδές 
Μεταπτυχιακός τίτλος 2 

Διδακτορικός τίτλος 0 

Άλλα πτυχία 

Πτυχίο συναφές  

με την εκπαίδευση 
1 

Πτυχίο σε άλλο αντικείμενο 1 

Εισαγωγή καινοτομίας  

στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε τα 

τελευταία χρόνια 

Ναι 6 

Όχι 
4 

 

7.2. Ανάλυση Αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας τέθηκαν δύο βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα:  α) Ποιές είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την καινοτομία στο 

νηπιαγωγείο;  και β) Ποιοί είναι οι παράγοντες για την εισαγωγή ή μη των 

καινοτομιών στο νηπιαγωγείο;  

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν κάποια ευρήματα ανά 

ερευνητικό ερώτημα, τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω μαζί με κάποια 

ενδεικτικά αποσπάσματα (όπου Ν1, Ν2,Ν3, κτλ εννοούμε νηπιαγωγός 1, νηπιαγωγός 

2 και αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της κάθε συνέντευξης). 
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7.2.1. Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την καινοτομία στο νηπιαγωγείο 

 

 Η πρώτη ερώτηση της συνέντευξης αφορούσε τον ορισμό της καινοτομίας 

από τους νηπιαγωγούς.  Οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να δώσουν τον ορισμό τους 

σύμφωνα με την εμπειρία τους.  Από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων διαφάνηκε 

ότι 8 στους 10 εκπαιδευτικούς  θεωρούν την καινοτομία ως την εισαγωγή μιας νέας 

ιδέας, όπως φαίνεται και από την άποψη του Ν2 «Καινοτομία για μένα είναι κάθε νέα 

ιδέα που θα βοηθήσει στην υλοποίηση κάποιων αλλαγών στην εκπαίδευση», ενώ 4 

στους 10 πρόσθεσαν ότι η καινοτομία στο νηπιαγωγείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μια διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν5 «….έναν 

διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας …. Στόχος …… της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας 

με λίγα λόγια νομίζω  τουλάχιστον ότι είναι το να αλλάξει ….να αλλάξουν ορισμένα 

στοιχεία του σχολείου …..δηλαδή πιθανόν να αντιμετωπίζουν κάποιες προβληματικές 

καταστάσεις που απασχολούν το σχολείο είναι τους ακόμα και της λειτουργίας του 

σχολείου».  

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα και το κατά πόσο είναι σημαντικό να 

εισάγονται καινοτομίες στο νηπιαγωγείο, και οι 10 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, 

αφού ανέφεραν ότι μέσα από τις καινοτομίες υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη στη 

μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα ο Ν1 αναφέρει «Είναι σημαντικό …. Φυσικά… 

για όλες τις βαθμίδες…. Έτσι υπάρχει πρόοδος, ανάπτυξη μμμ…ναι…και εξέλιξη στη 

μαθησιακή διαδικασία νομίζω….εεε….και στα μέλη της σχολικής τάξης. Νομίζω είναι 

και ένας τρόπος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα… είναι και λίγο μονόδρομος 

…μμμμ…. εεεε ναι». Ομοίως και ο Ν8, ο οποίος υποστηρίζει «Όπως κάθε 

εκπαιδευτική βαθμίδα ,έτσι και το νηπιαγωγείο χρήζει ανάγκης διαρκούς εισαγωγής και 

υιοθέτησης καινοτομιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να προωθήσουν τη 

μάθηση με τρόπο εποικοδομητικό και δημιουργικό, έτσι ώστε η δράση στο χώρο του 

νηπιαγωγείου να είναι ελκυστική και αγαπητή και να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων του νηπιαγωγείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». 

Το τρίτο ερώτημα αφορά στα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

καινοτομιών, τόσο στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όσο και στα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα οφέλη είναι πολλά, αφού 

υποστηρίζουν ότι οι καινοτομίες εξελίσσουν και αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Συγκεκριμένα και οι 10 εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως βασικό πλεονέκτημα 

τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και την αυξημένη συμμετοχή των μαθητών. 
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Ενδεικτικά, ο Ν2 αναφέρει «Ενδέχεται να βελτιώσει τις υποδομές της σχολικής 

μονάδας, την αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά στα παιδιά θα αυξήσει την 

συμμετοχή, το ενδιαφέρον των παιδιών, αλλά και θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους. 

Τέλος είναι δυνατό να διευρύνει την αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω της 

εμπλοκής τους με καινοτόμες ιδέες και προγράμματα». Επίσης, 8 στους 10 

εκπαιδευτικούς προσθέτουν στα πλεονεκτήματα την εξέλιξη των ίδιων και τη 

διευκόλυνση του έργου τους, όπως αναφέρει ο Ν3 ο οποίος τονίζει «Είναι σημαντική 

η αλληλεπίδραση του νηπιαγωγείου με το εξωτερικό περιβάλλον… δηλαδή… βοηθάει 

στην προβολή του έργου του σχολείου. Οι μικροί μαθητές αναπτύσσουν τις κοινωνικές 

και νοητικές δεξιότητές τους και την επίδοσή τους και οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε 

επαφή με νέες ιδέες, μαθαίνουν να συνεργάζονται και αποκτούν ομαδικό πνεύμα». 

Σχετικά με την ερώτηση που αφορά τους λόγους συμμετοχής στην υλοποίηση 

μιας καινοτομίας και οι 10 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για 

να συμμετάσχουν, αφού τόσο το νηπιαγωγείο όσο και οι ίδιοι εξελίσσονται μέσα από 

τη συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα, οι 5 στους 10 αναφέρουν ότι είναι σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός μέσω της επιμόρφωσης να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και να 

εξελίσσει το έργο του. Όπως αναφέρει ο Ν3 «Θα συμμετείχα στην υλοποίηση μιας 

καινοτομίας γιατί θεωρώ το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην κοινωνία πολύ σημαντικό 

σημείο. Νομίζω ότι αποτελεί ευκαιρία, πρόκληση  και πρόσκληση των εκπαιδευτικών 

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Επειδή μου αρέσουν ….μμμμμ….οι προκλήσεις 

συμμετέχω σε ο,τιδήποτε νέο». Ομοίως και ο Ν6, ο οποίος αναφέρει «Πιστεύω πως ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να εξελίσσεται, να αναζητά από μόνος του να υλοποιεί 

καινοτομίες. Διευρύνονται οι ορίζοντες και ξεφεύγουμε από πάγιες αντιλήψεις και  

πρακτικές με το να ανοίγουμε ένα παράθυρο στην κοινωνία την οποία δε θα πρέπει να 

θεωρούμε αποκομμένη από την εκπαιδευτική διαδικασία». Επίσης, οι 5 στους 10 

αναφέρουν τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Ν2 «Καταρχήν θα συμμετείχα αν θεωρούσα ότι έχει ενδιαφέρον για εμένα 

και κατά δεύτερον αν βελτίωνε την παρεχόμενη εκπαίδευση. Είναι βασικά αυτά τα δυο 

για μένα». 

Όσον αφορά την ερώτηση για την προθυμία των εκπαιδευτικών να 

επιμορφωθούν πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε καινοτομίες 

που μπορούν να αναβαθμίσουν το έργο του σχολείου.  Και οι 10 εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν μεγάλη προθυμία κυρίως για να μάθουν και να βελτιώσουν το έργο τους. 
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Ο εκπαιδευτικός Ν3 αναφέρει  «Ναι, είμαι πρόθυμη να επιμορφωθώ πάνω σε 

μεθόδους που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία γιατί θέλω να 

γνωρίσω και να εξοικειωθώ περισσότερο μ’ αυτές τις καινοτόμες εκπαιδευτικές 

μεθόδους για να μπορέσω να τις εφαρμόσω στην τάξη μου» και ο εκπαιδευτικός Ν7 

υποστηρίζει το ίδιο λέγοντας «... θα ήμουν πρόθυμος να ενημερωθώ σχετικά με 

καινοτόμα προγράμματα στο νηπιαγωγείο. Είναι πάντα χρήσιμο να μαθαίνεις κάτι 

καινούριο, να βελτιώνεσαι,  να εξελίσσεσαι. Είναι σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή και 

με άλλες απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις κάποιων θεμάτων. Αυτό νομίζω». 

Επίσης, οι 4 στους 10 αναφέρουν ότι θα συμμετείχαν με προθυμία αρκεί να είναι σε 

πρακτικό επίπεδο και όχι θεωρητικό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ν2 «Ναι θέλω 

να επιμορφωθώ σε πρακτικό όμως επίπεδο και όχι θεωρητικό ώστε να μπορώ να 

εφαρμόσω καινοτομίες στο νηπιαγωγείο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχω μάθει…. 

Έχω ακούσει θεωρίες… στο πρακτικό κομμάτι υστερούμε …στο πως τα εφαρμόζουμε. 

Δεν είναι δυνατό να ζητάς κάτι από κάποιον που δεν του έχεις κάνει κάποια σοβαρή 

επιμόρφωση». 

Σχετικά με το ερώτημα για τα εμπόδια που μπορεί να φέρει η εφαρμογή μιας 

καινοτομίας στο νηπιαγωγείο, οι 5 στους 10 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι μπορεί να 

προκληθούν εμπόδια κατά την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός Ν7 

αναφέρει «Ένα αξεπέραστο εμπόδιο στην εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο 

που εργάζομαι είναι κυρίως η αβεβαιότητα που νιώθω σε επαγγελματικό επίπεδο μιας 

και είμαι αναπληρώτρια και του χρόνου δε θα βρίσκομαι σε αυτό το νηπιαγωγείο αλλά 

ούτε και στην ίδια περιοχή», ενώ 5 στους 10 εκπαιδευτικούς έχουν την άποψη ότι δεν 

προκαλούνται εμπόδια και ότι ακόμη και να προκληθούν μπορούν να ξεπεραστούν με 

ευκολία, όπως ο Ν2 ο οποίος αναφέρει «Όχι εφόσον… συναινεί ο σύλλογος 

διδασκόντων, υπάρχει καλό κλίμα, συνεργασία, ομαδικότητα και ικανή/ος 

προϊσταμένη/ος … πιστεύω ότι αν εμφανιστούν προβλήματα θα αντιμετωπιστούν από 

κοινού». 

Στην ερώτηση για το αν υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο 

νηπιαγωγείο γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία, οι 6 στους 10 

εκπαιδευτικούς  απάντησαν θετικά, ενώ 4 στους 10 έδειξαν ότι δεν υπάρχει διάθεση 

για περαιτέρω πειραματισμό. Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτικός Ν4 υποστηρίζει «Το 

νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι αποτελείται από εκπαιδευτικούς που έχουν πολύ 

όρεξη και μεράκι για αυτό που κάνουν. Αγαπούν και σέβονται τα παιδιά. Ήδη 

εφαρμόζουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής», ενώ ο εκπαιδευτικός Ν3 αναφέρει  
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«Δυστυχώς, δεν υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο νηπιαγωγείο που 

δουλεύω γιατί τα παιδιά στην πλειονότητά τους είναι Ρομά, οι γονείς δεν ενδιαφέρονται 

για την εκπαίδευσή τους…. Υπάρχει μειωμένη συμμετοχή…. Αυτά είναι γνωστά».  

Όσον αφορά στην ερώτηση αν πραγματοποιείται συζήτηση γύρω από θέματα 

που έχουν να κάνουν με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία, 6 στους 10 εκπαιδευτικούς 

αναφέρουν ότι επικοινωνούν για τα ζητήματα που τους απασχολούν ή τις νέες ιδέες 

που έχουν. Ο Ν4 υποστηρίζει «Στο νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι εφαρμόζονται 

καινοτόμα προγράμματα. Το προσωπικό αποτελείται από εκπαιδευτικούς που θέλουν να 

ακούν ιδέες και είναι δεκτικοί σε καινούριες προτάσεις». Αντίθετα, 4 στους 10 

αναφέρουν ότι δεν συζητάνε για νέες καινοτομίες, όπως ο εκπαιδευτικός Ν3, ο οποίος 

αναφέρει «Όχι δεν έχουμε συζητήσει με τη συνάδελφο μου θέματα που έχουν να κάνουν 

με την καινοτομία στο νηπιαγωγείο  διότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν άλλες 

δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δεδομένη στιγμή». 

 

7.2.2. Παράγοντες που ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία 

 

Το 9ο ερώτημα της έρευνας αφορά τον ορισμό της «επιτυχίας» μιας 

καινοτομίας από τους νηπιαγωγούς. Οι 6 στους 10 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι η 

επιτυχία ορίζεται από την κατάκτηση των στόχων καθώς και από την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών. Σύμφωνα με τον Ν1 «Επιτυχία ορίζω, όταν όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν περάσει όμορφα …εεεε… και έχουν να πουν μόνο θετικές 

εμπειρίες ….για μια καινοτομία. Έχουν βάλει στόχους μακροπρόθεσμους…. Ναι…. 

Νομίζω…. και ….(παύση) ….γίνεται άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία…. βασικό 

αυτό… Ααααα φυσικά και οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τις σχέσεις τους….. δύσκολο 

βέβαια …γιατί υπάρχει ανταγωνισμός …αλλά δεν είναι και ανέφικτο».  Οι 4 στους 10 

αναφέρουν τη θετική στάση των μαθητών και το θετικό κλίμα, όπως αναφέρει και ο 

Ν8 «Επιτυχία μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο θα μπορούσε να είναι η χαρά, ο 

ενθουσιασμός, το ενδιαφέρον, η θετική στάση των παιδιών και η επιθυμία που δείχνουν 

κατά τη διαδικασία της υλοποίησης. Είναι  οι γνώσεις που αποκομίζουν, οι εμπειρίες, η 

αβίαστη και παιγνιώδης εξελικτική πορεία της μάθησης». 

 Σχετικά με το ερώτημα που αφορά τη γνώμη τους για τον ρόλο της/του 

προϊσταμένης /-ου στη διαχείριση και την εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών, 7 
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στους 10 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι είναι πολύ σημαντικός  για την εφαρμογή 

τους. Ο Ν2 αναφέρει «Είναι πολύ σημαντικός …πάρα πολύ σημαντικός ….ο ρόλος 

της/του προϊσταμένης /-ου, καθώς πρέπει να εισάγει την ιδέα της καινοτομίας και να 

την υποστηρίξει, κατευθύνοντας τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας: όσους δεν 

έχουν εμπειρία, όσους έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους, ή όσους  δεν έχουν τις 

απαιτούμενες δεξιότητες τους». Ομοίως και ο Ν7 ο οποίος υποστηρίζει «Θεωρώ ότι 

έχει σημαντικό ρόλο. Παίζει και το ρόλο το γραφειοκρατικό, έχει και διοικητικό έργο 

πολύ σημαντικό στην κάθε καινοτομία, μέσα και από το τι καθορίζει και το θεσμικό 

κομμάτι. Το βασικό είναι να στηρίζει τον εκπαιδευτικό κατά την υλοποίηση της 

καινοτομίας και να επωμίζεται και το γραφειοκρατικό κομμάτι που μπορεί να 

προκύψει. Βέβαια η καινοτομία μπορεί να προκύψει και από τον εκπαιδευτικό όχι μόνο 

από τον προϊστάμενο - εκπαιδευτικό, βέβαια αν υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της 

προϊσταμένης μπορεί να γίνει. Η προϊσταμένη θα μπορούσε να κρίνει και αν αρμόζει, 

αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η καινοτομία στο χώρο του νηπιαγωγείου. Επίσης μπορεί 

να έχει και την ευθύνη του αν πρέπει να εφαρμοστεί κάτι ή όχι». Επιπλέον, 3 στους 10 

αναφέρουν ότι ο ρόλος είναι σημαντικός, αλλά όχι καταλυτικός, όπως αναφέρει  και ο 

Ν1 «Βοηθάει ….εεεε…. αρκετά ….να έχεις προϊσταμένες που θέλουν να εφαρμόσουν 

καινοτομίες, ….αλλά …μμμμ….  δεν είναι και καταλυτικός ο ρόλος τους μέσα στην 

τάξη μου». 

Όσον αφορά  αν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ. υποστήριξη από την/τον 

προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών στο 

νηπιαγωγείο, 7 στους 10 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι η επικοινωνία είναι πολύ 

καλή και υπάρχει υποστήριξη από τον προϊστάμενο ως προς τις δράσεις τους. Για 

παράδειγμα ο Ν2 αναφέρει «Ναι υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία, αμέριστη 

υποστήριξη στην εισαγωγή νέων ιδεών και καινοτομιών στο καθημερινό πρόγραμμα 

αλλά….. μμμμ….και αρκετή υποστήριξη από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής». 

Ωστόσο, 3 στους 10 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι το κλίμα δεν είναι το κατάλληλο, 

αφού η προϊσταμένη δείχνει να μην ενδιαφέρεται όσο εκείνοι θα ήθελαν. Για 

παράδειγμα ο Ν3 υποστηρίζει «Όχι δεν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα … μμμ… όχι τόσο 

λόγω της προϊσταμένης όσο της δύσκολής επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών τα 

οποία είναι Ρομά». Ομοίως, και ο Ν5 «Όχι … η προϊσταμένη δεν συμμετέχει ιδιαίτερα 

και δεν ενδιαφέρεται… Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε… όπως θέλουμε… 

δε ρωτάει ποτέ για τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα ναι καλή σχέση υπάρχει…» και ο 

Ν10 «Στο νηπιαγωγείο μου η προϊσταμένη δε φέρνει αντίρρηση σε τίποτα… μπορούμε 
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να κάνουμε ότι θέλουμε… καλό είναι αυτό δε λέω, όμως δε φαίνεται να έχει τις 

ικανότητες που απαιτούνται από τη θέση της για να μας υποστηρίξει σε κάτι καινούριο. 

Επιβαρύνει και εμποδίζει το γεγονός ότι είναι πλήρους διδακτικού ωραρίου… οπότε 

αφήνει πολλά στη τύχη τους». 

Όσον αφορά την ερώτηση για το ποιές πιστεύουν ότι είναι οι αντιλήψεις των 

συναδέλφων τους για την καινοτομία, οι  6 στους 10 εκπαιδευτικούς τονίζουν ότι 

είναι θετικές οι αντιλήψεις τους για την εφαρμογή των καινοτομιών, όπως αναφέρει ο 

Ν4  «Θεωρώ πως οι συνάδελφοι μου, είναι θετικοί στην εισαγωγή μιας καινοτομίας 

στο νηπιαγωγείο. Θα δέχονταν κάτι τέτοιο με ενδιαφέρον και πολύ όρεξη για υλοποίηση 

του προγράμματος». Αντίθετα, 4 στους 10 αναφέρουν τον παράγοντα των συνθηκών 

ως εμπόδιο στη θέλησή τους να εφαρμόσουν κάποια καινοτομία.  Οι συνθήκες που 

επικρατούν σε ορισμένα σχολεία φαίνεται να μην ευνοούν την ανάπτυξη των 

καινοτομιών. Ενδεικτικά, ο Ν1 αναφέρει «Νομίζω … πως ο χώρος δε βοηθάει να 

δοκιμάσεις νέες δράσεις, εκτός των ελλείψεων σε εξοπλισμό: υπολογιστή, 

κασετόφωνο… και… μμμ….. πολλά παιδιά σε μια ενιαία αίθουσα, ….(παύση)  χωρίς 

αυλή... Νομίζω ότι θα συζητιόταν …. Ναι…. μμμμ … και νομίζω… και θα έβρισκαν  ως 

εμπόδιο». Το ίδιο και ο εκπαιδευτικός Ν10 «Θετικοί πιστεύω θα ήταν …. Αρκεί 

…ναι… να υπήρχε η κατάλληλη υποστήριξη, επιμόρφωση και τα μέσα… θα ήθελαν να 

είναι σίγουροι ότι θα υπήρχαν τουλάχιστον τα βασικά για να μπορούν να προχωρήσουν 

σε κάτι καινούριο. Φέτος, βέβαια, είμαστε και σε τηλεκπαίδευση… αλλά υπάρχουν 

προβλήματα στις υποδομές και έλλειψη πόρων».  

Σχετικά με την ερώτηση για τα βασικά εμπόδια που αφορούν την εισαγωγή 

καινοτομιών στο νηπιαγωγείο, οι  8 στους 10 εκπαιδευτικούς συμφωνούν ως προς τον 

ανεπαρκή υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, την ελλιπή επιμόρφωση, την έλλειψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και οικονομικών πόρων, ενώ οι 2 στους 10 

προσθέτουν τον πολιτικό παράγοντας ως εμπόδιο στη διαχείριση της εκπαίδευσης. Ο 

εκπαιδευτικός Ν1 αναφέρει «…Εκτός από το κτιριακό, συστεγάσεις-συνεκπαιδεύσεις 

τμημάτων, αναπληρωτές στα σχολεία…. που κάθε χρόνο δεν ξέρουν που θα βρεθούν…. 

δεν έχει γίνει κάποιο ολοκληρωμένο και πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα. Το θεωρώ 

πολύ βασικό αυτό… και νομίζω ότι είναι…. …. (παύση) ούτε υπάρχουν στελεχωμένοι 

φορείς να δίνουν ανατροφοδότηση σε δράσεις που κάνουν οι νηπιαγωγοί με δική τους 

πρωτοβουλία (κέντρα ψυχικής υγείας, περιβαλλοντικά κέντρα κτλ)». Επίσης, ο 

εκπαιδευτικός Ν9 υποστηρίζει «Η απουσία επιμόρφωσης ή μη επαρκής επιμόρφωση 

(μόνο θεωρητικό κομμάτι). Επίσης, οι συνάδελφοι θεωρούν «επιβολή» του υπουργείου 
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Παιδείας να εισάγει καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση, υπάρχει η έλλειψη 

προσωπικού (πολλοί αναπληρωτές) και ελεύθερου χρόνου, υποτυπώδης κτιριακή 

υποδομή, έλλειψη προαύλιου χώρου, πολλές φορές σε ένα  πολυθέσιο νηπιαγωγείο 

μπορεί να υπάρξει προβληματική συνεννόηση και συνεργασία». 

Όσον αφορά την ερώτηση αν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή 

παρεμποδίζει την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία, οι απόψεις διίστανται. 

Συγκεκριμένα, οι 5 στους 10 εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι τη διευκολύνει, ενώ οι 

άλλοι 5 ότι την παρεμποδίζει. Ενδεικτικά, ο Ν6 αναφέρει «Το διευκολύνει και το 

επιζητά. Ωστόσο μόνοι μας οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να βάζουμε εμπόδια κάθε 

φορά και αυτό γιατί μας τρομάζει οτιδήποτε καινούριο. Αν μάθουμε να 

αντιμετωπίζουμε θετικά οτιδήποτε έρχεται, είτε αυτό είναι μια νέα υπουργική απόφαση, 

είτε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο από τους συντονιστές εκπαίδευσης….(παύση) Ο 

εκπαιδευτικός κλάδος χρειάζεται να ανακαινιστεί, να ταρακουνηθεί. Είμαστε 

εκπαιδευτικοί που μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικό έργο. Φτάνει να εμπιστευθούμε τις 

δυνάμεις μας και να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Να σφυγμομετρούμε την 

κοινωνία». Από την άλλη, ο Ν5 αναφέρει «Το θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται διαρκώς 

πολλές φορές δημιουργείται ασάφεια και από τις διαρκείς αλλαγές, γεγονός που δε 

βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος καινοτομίας. Όταν το υπουργείο προσφέρει 

ένα σταθερό πλαίσιο χωρίς ασάφειες νομίζω ότι τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να 

ασχοληθούν με την καινοτομία…. Κάθε χρόνο το υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα να 

υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις με έγγραφο που κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές 

μονάδες.  Το δύσκολο είναι όταν καλούμαστε να τις υλοποιήσουμε σε περιβάλλον που 

είναι γραφειοκρατικό…. αγκυλωτικό…. Πώς να το πω… τότε χάνουμε τη διάθεσή 

μας…. Νομίζω όπως και εγώ ….απογοητεύονται και πολλοί συνάδελφοι και 

εγκαταλείπουν την προσπάθεια για ο,τιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές σου 

λένε κάνε αυτό πρόγραμμα και κάτσε να καταγράψεις… και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. 

Τότε, λες καλύτερα να το κάνω άτυπα… ώστε να μην χρειαστεί η καταγραφή…. Το 

επάγγελμά μας απαιτεί και πολύ χρόνο ενασχόλησης στο σπίτι… είναι πολύ δύσκολο 

αυτό…». 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση σχετικά με τον ρόλο του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής κοινωνίας, 

συνεργασία με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία και οι 10 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο ρόλος του κρίνεται καθοριστικός. Ενδεικτικά, ο Ν10 

αναφέρει «Μεγάλος ο ρόλος και σημαντικός…. Όλων αυτών των παραγόντων. Η 
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επιμόρφωση έχει μεγάλη σημασία στην υλοποίηση των καινοτομιών. Το έχουμε 

αναλύσει και παραπάνω…. Η επιμόρφωση πρέπει να είναι «σοβαρή», να μην είναι 

μόνο θεωρητική και να ενσωματώνει τα νέα δεδομένα. Η συνεργασία με τους γονείς 

είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να είναι αυστηρά οριοθετημένος ο 

ρόλος τους γιατί αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα… ναι…. 

(παύση)…εεεε… ωστόσο μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις που υπάρχουν 

προβλήματα και ελλείψεις. Γενικά, πιστεύω πως αν υπάρχει καλή συνεργασία όλα στο 

τέλος θα είναι προς όφελος των παιδιών». Το ίδιο και ο εκπαιδευτικός Ν4, ο οποίος 

υποστηρίζει «Θεωρώ πως το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον έχει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. Η υποστήριξη της τοπικής 

κοινωνίας, ώστε να βοηθηθούν οι δράσεις προς τα έξω,  η συμμετοχή των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν, θα έλεγα, προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή 

καινοτομιών στα νηπιαγωγεία. Άλλωστε τα νηπιαγωγεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της κοινωνίας.  Η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού είναι κάτι που αφορά και 

διαμορφώνεται τόσο από την οικογένεια και το σχολείο, όσο και από το περιβάλλον 

(φυσικό και κοινωνικό) στο οποίο μεγαλώνει. Θα έπρεπε λοιπόν, να διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες που συμβάλουν στην εκπαίδευση ενός παιδιού 

και μάλιστα με τρόπο συνεργατικό και όχι ανταγωνιστικό, όπως γίνεται σήμερα.  

Επίσης πολύ σημαντική είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να 

καταφέρουν να εφαρμόσουν τα διάφορα καινοτόμα προγράμματα». 
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα/Συζήτηση 

 

8.1.  Συμπεράσματα ως προς τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την καινοτομία    

        στο νηπιαγωγείο 

Όσον αφορά τον ορισμό της καινοτομίας από τους νηπιαγωγούς, η 

πλειονότητα των νηπιαγωγών συμφωνούν ως προς τις απόψεις τους, αφού  θεωρούν 

την καινοτομία ως την εισαγωγή μιας νέας ιδέας ή ως μια διαφορετική μέθοδο 

διδασκαλίας.  Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα των Tella & Tirri (1999), 

η οποία αναφέρει ότι η καινοτομία σχετίζεται με τη δημιουργία νέων γνώσεων και 

ιδεών με σκοπό την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στόχων και τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών (Tella & Tirri, 1999). 

Σχετικά με το κατά πόσο είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο 

νηπιαγωγείο, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί, αφού αναφέρουν ότι μέσα από τις 

καινοτομίες υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη στη μαθησιακή διαδικασία. To ίδιο 

επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχες έρευνες των Bubikova-Moan,  Hjetland & 

Wollscheid (2019) και Vidal-Hall,  Flewitt & Wyse (2020), οι οποίοι αναφέρουν ότι 

οι καινοτομίες εξελίσσουν τη μαθησιακή διαδικασία και βελτιώνουν τις επιδόσεις 

των μαθητών.  

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των καινοτομιών είναι πολλά τόσο για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου 

όσο και για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα 

οφέλη είναι πολλά, αφού υποστηρίζουν ότι οι καινοτομίες εξελίσσουν και 

αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο, διευκολύνοντας το έργο τους, ενώ 

παράλληλα αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 

προηγούμενες έρευνες που είχαν στόχο να αναδείξουν την αξία και την αναγκαιότητα 

των καινοτομιών, τονίζοντας την εξέλιξη και αναβάθμιση της σχολικής μονάδας 

(Νικολοπούλου, 2012; Μάνεση, 2015; Ευταξία, & Βαλαδίδου, 2017; Ζαράνης, & 

Αλεξανδράκη, 2019; Marcon, 2002; Ezirim, 2004;Sacks & Ruzzi, 2006; Mindes, 

2007). 

Σχετικά με την ερώτηση που αφορά τους λόγους συμμετοχής στην υλοποίηση 

μιας καινοτομίας, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να 

συμμετάσχουν, αφού τόσο το νηπιαγωγείο όσο και οι ίδιοι εξελίσσονται μέσα από τη 

συμμετοχή τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από την έρευνα των Onu et al. 

(2010), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι νηπιαγωγοί κρίνουν ως ιδιαιτέρως σημαντική την 



64 

 

ενσωμάτωση της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και τη συμμετοχή 

τους σε αυτό (Onu et al., 2010). 

Η προθυμία των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν πάνω σε μεθόδους που 

σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία είναι μεγάλη, αφού όλοι 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δείχνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε καινοτομίες 

που μπορούν να αναβαθμίσουν το έργο του σχολείου, προκειμένου να μάθουν και να 

βελτιώσουν το έργο τους. Επίσης, αναφέρουν ως σημαντικό παράγοντα συμμετοχής 

την εφαρμογή των καινοτομιών  σε πρακτικό επίπεδο και όχι σε θεωρητικό. Η ίδια 

προθυμία διαφαίνεται και σε αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνές 

επίπεδο, τονίζοντας τον παράγοντα των κινήτρων (Marcon, 2002; Ezirim, 2004;Sacks 

& Ruzzi, 2006; Mindes, 2007). 

Σχετικά με το ερώτημα για τα εμπόδια που μπορεί να φέρει η εφαρμογή μιας 

καινοτομίας στο νηπιαγωγείο, οι μισοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι μπορεί να 

προκληθούν εμπόδια κατά την υλοποίησή της, που σχετίζονται με την ελλιπή 

κατάρτισή τους, ενώ οι υπόλοιποι έχουν την άποψη ότι δεν προκαλούνται εμπόδια 

και ότι ακόμη και να προκληθούν μπορούν να ξεπεραστούν με ευκολία. Η Μάνεση 

(2016) στην έρευνά της τονίζει ως εμπόδιο την ελλιπή γνωσιακή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, αφού ένα υψηλό ποσοστό, όπως διαφάνηκε, αδυνατεί να χειρισθεί 

επαρκώς κύρια εργαλεία ΤΠΕ. Η αδυναμία αυτή υπήρξε το κύριο αίτιο της μειωμένης 

εφαρμογής καινοτομιών στη μαθησιακή πράξη (Μάνεση, 2016). 

Στην ερώτηση για το αν υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο 

νηπιαγωγείο γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά. Ωστόσο, όσον αφορά στην ερώτηση αν 

πραγματοποιείται συζήτηση γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με την 

καινοτομία στα νηπιαγωγεία, οι απόψεις διίστανται. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι 

προκύπτουν συζητήσεις, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι δεν συζητάνε για νέες 

καινοτομίες ούτε μεταξύ τους ούτε με τον/την προϊστάμενο/η. Αντίστοιχες έρευνες 

επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών στον χώρο του νηπιαγωγείου για την εφαρμογή 

των καινοτομιών. Η σχολική ηγεσία επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή και την 

πορεία των καινοτόμων μεθόδων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των 

οργανωσιακών πρακτικών  (Tseng et al., 2016; Leroy, L., & Nguyen, 2019).  
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8.2. Συμπεράσματα ως προς τους παράγοντες που ευνοούν ή δεν ευνοούν την 

εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία 

 

Σχετικά με τον ορισμό της «επιτυχίας» μιας καινοτομίας από τους 

νηπιαγωγούς. Οι περισσότεροι  αναφέρουν ότι η επιτυχία ορίζεται από την 

κατάκτηση των στόχων καθώς και από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, εύρημα 

που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Η 

διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών κατά την προβολή καινοτόμων δράσεων, η 

καταπολέμηση των πιθανών εμποδίων και η κάλυψη των ελλείψεων που δύναται να 

παρουσιασθούν αποτελεί κύριο μέσο στην επιτυχή προώθηση της καινοτομίας στον 

εκπαιδευτικό τομέα. Ένα σύνολο δράσεων προτείνεται με την παροχή κατάλληλης 

υποστηρικτικής υλικοτεχνικής βοήθειας στους εκπαιδευτικούς αλλά και τη 

δημιουργία των αντίστοιχων χώρων, οι οποίοι μπορούν να υποδεχθούν τις ανάλογες 

δράσεις, χαρακτηριστικά αυξημένης σημασίας κατά την ενσωμάτωση της 

καινοτομίας, όπως τονίζεται στις μελέτες των Spektor-Levy, Plutov, Israeli & Perry 

(2017),  Dong (2018), Schriever (2019) και Voigt, Pauen, & Bechtel-Kuehne (2019). 

 Όσον αφορά  το ερώτημα για τη γνώμη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

της/του προϊσταμένης /-ου στη διαχείριση και την εφαρμογή των καινοτόμων 

πρακτικών, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικός  

για την εφαρμογή τους. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και μέσα από την έρευνα των Leroy 

& Nguyen  (2019), στην οποία αναδείχθηκε ο ρόλος των διευθυντών των μονάδων 

προσχολικής εκπαίδευσης στη διευκόλυνση της εφαρμογής των καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία. Ο προϊστάμενος θα πρέπει να εγείρει τις κατάλληλες συνθήκες, 

προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών μάθησης στα 

νηπιαγωγεία, οι οποίες πρέπει απαραίτητα να συνυπολογίζουν την ορθή ψυχο- 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Leroy & Nguyen, 2019). 

Σχετικά με το κατάλληλο κλίμα (π.χ. υποστήριξη από την/τον προϊσταμένη/-ο, 

καλή επικοινωνία) που διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναφέρουν ότι η επικοινωνία είναι πολύ 

καλή και υπάρχει υποστήριξη από τον προϊστάμενο ως προς τις δράσεις τους. Εντός 

της εκπαιδευτικής μονάδας οι καινοτομίες υπόκεινται στη σαφή έγκριση και 

προώθηση από την πλευρά της ηγεσίας. Ο διευθυντής της προσχολικής μονάδας είναι 

εκείνος που αναλαμβάνει να διαχειρισθεί την ηγεσία και να διασφαλίσει την εύρυθμη 

και ομαλή λειτουργία της (Connolly, Connolly & James, 2000; Normore, 2004;  
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Braukmann & Pashiardis, 2011; Leithwood & Sun, 2012). Ο ρόλος της ηγεσίας της 

προσχολικής μονάδας στην προώθηση της καινοτομίας σαφώς κρίνεται καθοριστικός, 

με το διευθυντή αυτής να πρέπει να μεταδώσει στους υφισταμένους του το όραμα και 

τους νέους στόχους του (Smollan, 2007; Hallinger & Heck,2010).  Παράλληλα πρέπει 

να μπορεί να εντοπίσει και να διαχειρισθεί τις αλλαγές που προκύπτουν 

αποτελεσματικά (Meirink et al., 2010; Leithwood & Sun, 2012; Clement 2014). 

Μέσα από την ευθύνη που έχει αναλάβει θα πρέπει να λειτουργεί εξισορροπητικά 

διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ρόλο προωθητικό και συντονιστικό, εμψυχώνοντας 

τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις δεξιότητες  που κατέχει, ώστε  να επιτευχθεί η 

βέλτιστη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων εντός της προσχολικής μονάδας (Normore, 

2004; Zimmerman, 2006; Braukmann & Pashiardis, 2011; Thurlings, Evers &  

Vermeulen, 2014). 

Η θετική στάση της ηγεσίας της εκπαιδευτικής ομάδας απέναντι στην 

καινοτομία αποτελεί προωθητικό παράγοντα υψηλής σημασίας σύμφωνα με τα 

δεδομένα σχετικών ερευνών, μέσω των οποίων προσεγγίσθηκε η στάση του 

διευθυντή ή του προϊσταμένου στην επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων 

(Mertala, 2017; Dwyer, Jones & Rosas 2019; Aral & Kadan, 2020). Μέσα από τη 

θετική αντίληψη και την αξία της καινοτομίας στην εκπαίδευση κρίνεται εφικτή η 

προώθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση της ενεργού 

συμμετοχής τους σε προγράμματα αυτής της μορφής. Παράλληλα μέσω της στάσης 

της ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας διαμορφώνεται το συνολικό κλίμα το οποίο 

κυριαρχεί σε αυτή και το οποίο δύναται να λειτουργήσει είτε προωθητικά είτε 

αποθαρρυντικά στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Σημαντική παράμετρο αποτελεί 

και η προσπάθεια του διευθυντή να εντοπίσει τα ανάλογα κεφάλαια για την παροχή 

του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού ο οποίος και είναι αναγκαίος 

προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην 

εκπαιδευτική καθημερινότητα.  

Όσον αφορά την ερώτηση για το ποιες πιστεύουν ότι είναι οι αντιλήψεις των 

συναδέλφων τους για την καινοτομία, οι  περισσότεροι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι 

είναι θετικές οι αντιλήψεις τους για την εφαρμογή των καινοτομιών. Τη σύνδεση 

ανάμεσα στη στάση των συναδέρφων και τη διαμόρφωση της προσωπικής αντίληψής 

τους αναφορικά με την εφαρμογή της καινοτομίας εντός της προσχολικής τάξης 

εντόπισε στην έρευνα της και η Μάνεση (2016), η οποία τόνισε την επιρροή του 

επαγγελματικού περιβάλλοντος στην επιθυμία αλλαγής που εκδηλώνουν οι 
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εκπαιδευτικοί. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής με ποικίλα δημογραφικά και κοινωνικά 

γνωρίσματα, αναδείχθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στη στάση των συναδέρφων και 

στην προσπάθεια που καταβάλλουν να αντιμετωπίσουν πιθανά εμπόδια κατά την 

εφαρμογή της καινοτομίας με την προώθηση ενός ευρύτερου κλίματος αλλαγής στο 

εργασιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνδιαλέγονται με άτομα όμοιων 

αντιλήψεων που επιθυμούν την ενσωμάτωση κατά την εκπαιδευτική προσέγγιση 

νέων τεχνικών και μεθόδων, παρουσιάζονται περισσότερο ενεργοί και ενθουσιώδεις 

σε ότι αφορά την προώθηση της καινοτομίας στο πεδίο της προσχολικής αγωγής. Σε 

παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι μελέτες των Mertala (2017), Chordia, Yip 

& Hiniker, (2019) και Schriever (2019) οι οποίες τόνισαν την ισχυρή συσχέτιση 

ανάμεσα στην στάση των συναδέρφων και την ισχυρή επίδραση αυτής στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην καινοτομία. 

Όσον αφορά  την ερώτηση για τα βασικά εμπόδια που αφορούν την εισαγωγή 

καινοτομιών στο νηπιαγωγείο, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνούν ως προς 

τον ανεπαρκή υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, την ελλιπή επιμόρφωση, την έλλειψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και οικονομικών πόρων. Τα δεδομένα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα της Μάνεση (2016), η οποία αναφέρεται στην 

ελλιπή αξιοποίηση καινοτόμων στρατηγικών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας εξαιτίας 

της ανεπάρκειας των απαιτούμενων τεχνολογικών μέσων, την έλλειψη κατάλληλου 

χώρου και κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, γεγονός που δυσχεραίνει οι 

σημαντικά κάθε προσπάθεια καινοτομίας των εκπαιδευτικών (Μάνεση, 2016). Τα 

νηπιαγωγεία οφείλουν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τους κατάλληλους  

υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους, που επηρεάζουν την οργάνωση, την 

απόδοση και εν γένει τη λειτουργία τους (Μπαγάκης & Γλυφάδας, 2004).  

Σχετικά με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και το κατά πόσο αυτό διευκολύνει ή 

παρεμποδίζει την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία, οι απόψεις διίστανται. 

Συγκεκριμένα, οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τη διευκολύνει, ενώ οι άλλοι μισοί 

ότι την παρεμποδίζει. Στην προσπάθεια συνεπώς της εφαρμογής καινοτόμων 

δράσεων εντός του εκπαιδευτικού χώρου βασική κρίνεται η παροχή των ανάλογων 

μέσων και υλικών αλλά και η υποστήριξη αυτών μέσω ενός θεσμικού πλαισίου το 

οποίο ωθεί την αλλαγή και την πρωτοτυπία. Η απουσία των απαιτούμενων μέσων σε 

συνδυασμό με το γραφειοκρατικό χαρακτήρα ο οποίος κυριαρχεί έντονα, μειώνει την 

επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην καινοτομία και διαμορφώνει ένα 
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κλίμα στασιμότητας. Έρευνες όπως είναι της Μάνεση (2016) αλλά και των Mertala 

(2017), Dong (2018), Chordia, Yip & Hiniker, (2019) και Schriever (2019) 

προβάλλουν τις ποικίλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι 

εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν την 

εκπαιδευτική τους δράση με την υλοποίηση καινοτομιών εξαιτίας των σοβαρών 

ελλείψεων που εντοπίζονται στο χώρο της σχολικής μονάδας. Αντίστοιχα μέσα από 

τα ερευνητικά δεδομένα τονίζεται η υψηλή αξία της προώθησης θεσμοθετικών 

ρυθμίσεων, οι οποίες προωθούν την καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης (Spektor-

Levy, Plutov, Israeli & Perry 2017;  Dwyer, Jones & Rosas, 2019; Voigt, Pauen, & 

Bechtel-Kuehne 2019; Aral & Kadan, 2020). Η εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος 

υποστηρικτικού προς την καινοτομία θα πρέπει να συνιστά κύριο μέλημα των 

κυβερνητικών ρυθμίσεων, με δεδομένο ότι μέσω αυτής διασφαλίζεται η παροχή ενός 

επιπέδου εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, ικανού να υποστηρίξει την πορεία των 

μαθητών προς τη γνωσιακή κατάκτηση και την ολιστική εξέλιξη.  

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση σχετικά με τον ρόλο του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής 

κοινωνίας, συνεργασία με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία, όλοι 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο ρόλος του κρίνεται καθοριστικός. Το σχολείο 

λειτουργεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με το οποίο βρίσκεται σε μια 

συνεχή αλληλεξάρτηση, αφού αποτελεί ένα ισχυρό κοινωνικό θεσμό, ο οποίος 

παρέχει γνώσεις και καθοδήγηση. Μέσω της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία μια 

εκπαιδευτική μονάδα επιτυγχάνει τη διαμόρφωση της «εσωτερικής» της πολιτικής σε 

ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και συλλογικότητας (Σπυροπούλου κ.α, 

2007). Η τοπική κοινωνία παρεμβαίνει στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων μέσα 

από την αξιολόγηση αυτών και συμβάλλει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, υποστηρίζοντας κριτικά τις εκπαιδευτικές αλλαγές και απορρίπτοντας 

κινήσεις, οι οποίες δεν δύναται να ευδοκιμήσουν (Louis, 2007; Smollan, 2007). 

Παράλληλα αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης προς την κρατική εξουσία μέσα από τις 

απαιτήσεις που θέτει σε ότι αφορά την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Sakellariou & Rentzou, 2007; Coburn et al., 2012; Lindberg, 

Schaeffer, & Heikkilä, 2018). 

 

8.3. Συνόψιση του συνόλου των συμπερασμάτων 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο  εκπαιδευτικός τομέας μεταβάλλεται διαρκώς με 

βάση τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στη μάθηση των παιδιών και την πρόοδο των σχολικών μονάδων. H 

έννοια της καινοτομίας εντοπίζεται σε ένα πλήθος περιβαλλόντων, 

συμπεριλαμβανομένου και του χώρου της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της 

προσχολικής αγωγής που σχετίζεται με την παρούσα έρευνα και είναι ο βασικός 

παράγοντας επιτυχίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού προσφέρει πολλά οφέλη 

στην εκπαιδευτική μονάδα, η οποία έχει στόχο την εξέλιξη και ανάπτυξη των 

μαθητών. 

Στην προσχολική αγωγή, ο εκπαιδευτικός κατέχει σημαντικό ρόλο, αφού 

εκτός από την παροχή βασικών γνώσεων στους μαθητές, έχει στόχο τη διαμόρφωση 

της προσωπικότητάς τους και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής μονάδας μέσα από την 

εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών. Το έργο του πρέπει να στοχεύει στη 

διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών καθώς και στην ενεργό συμμετοχή τους. 

Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η καινοτομία στον χώρο του 

νηπιαγωγείου έχει θετικά αποτελέσματα στους μαθητές, στο έργο των νηπιαγωγών 

και στο σύνολο της σχολικής μονάδας, αφού βελτιώνει τη μαθησιακή εμπειρία, τις 

δομές του νηπιαγωγείου, τις επιδόσεις των μαθητών και τις διδακτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μέσα 

από τις καινοτομίες υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη στη μαθησιακή διαδικασία. 

Αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να συμμετάσχουν στις καινοτομίες, 

αφού τόσο το νηπιαγωγείο όσο και οι ίδιοι εξελίσσονται μέσα από τη συμμετοχή 

τους. 

Αν και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν κρίνονται ως 

αντιπροσωπευτικά της συνολικής εικόνας η οποία επικρατεί, κυρίως λόγω του μικρού 

αριθμού των συμμετεχόντων που προσεγγίσθηκαν, αποτυπώνουν μια σειρά 

παραμέτρων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αντίληψης των 

εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής απέναντι στην προσπάθεια εφαρμογής 

καινοτόμων δράσεων.  

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γνωσιακό πεδίο, οι εκπαιδευτικοί τίθενται 

αντιμέτωποι με την έννοια της αλλαγής και την προσπάθεια προσέγγισης των 

μαθητών μέσω της προώθησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι 

αντιλήψεις τους απέναντι στην καινοτομία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
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λειτουργούν σε σχέση με την προσπάθεια εφαρμογής της εντός της σχολικής τάξης 

καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν.  

Πρέπει να τονιστεί πως οι γνώσεις και οι πρότερες εμπειρίες των νηπιαγωγών 

φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τη γενικότερη στάση τους απέναντι στην 

καινοτομία, καθώς διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή και 

κατανοούν τη δυναμική των καινοτόμων δράσεων. Με στόχο την ενίσχυση αυτών 

στη βέλτιστη διαχείριση των τεχνικών εφαρμογής και διάχυσης των καινοτομιών 

εντός του σχολικού χώρου, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων επιμόρφωσής τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα 

τόνισαν την ανάγκη για την ανάπτυξη της επαγγελματική τους ταυτότητας. Η 

προθυμία τους να επιμορφωθούν πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται με την εισαγωγή 

καινοτομιών στα νηπιαγωγεία είναι μεγάλη, αφού οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

δείχνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε καινοτομίες που μπορούν να αναβαθμίσουν 

το έργο του σχολείου, προκειμένου να μάθουν και να εξελίξουν το έργο τους. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιληφθούν τόσο την αναγκαιότητα της 

καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και την αξία της ενεργητικής εμπλοκής 

τους στις προσπάθειες αυτές. Οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται ενεργά στην 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων φαίνεται να διαμορφώνουν θετικές αντιλήψεις 

για την εφαρμογή αλλαγών εντός του σχολικού χώρου, ενώ οι γνώσεις και οι 

εμπειρίες τους επηρεάζουν σημαντικά τη στάση τους απέναντι στην καινοτομία.  

Ταυτόχρονα, με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την καινοτομία, στην 

παρούσα έρευνα καταγράφηκαν άλλοι  παράγοντες που συμβάλλουν στη εισαγωγή 

των καινοτομιών, τα εμπόδια που προκύπτουν καθώς και τα οφέλη. Ο ρόλος της 

ηγεσίας και το κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα δύναται να καθορίσει το 

είδος της καινοτομίας που θα εφαρμοσθεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενώ πολλές 

φορές μπορεί να καθορίσει και τις ίδιες τις αντιλήψεις των συναδέρφων για την 

καινοτομία αλλά και τον τρόπο αντίδρασής τους απέναντι στην αλλαγή. Στην έρευνα 

αυτή φάνηκε ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί  θεωρούν ότι η επικοινωνία είναι πολύ 

καλή και είχαν υποστήριξη, ως επί το πλείστων, από την προϊσταμένη ως προς τις 

δράσεις τους.  

Ωστόσο, τόνισαν ότι υπάρχουν κάποια βασικά εμπόδια που αφορούν την 

εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο, όπως είναι ο ανεπαρκής υλικοτεχνολογικός 

εξοπλισμός, η ελλιπή επιμόρφωση, η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και 

οικονομικών πόρων. Επίσης, διαφάνηκε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να 
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παρέχει τα κατάλληλα μέσα και υλικά, με σκοπό να δημιουργείται ένα περιβάλλον 

υποστηρικτικό προς την καινοτομία, ικανό να υποστηρίξει την πορεία των μαθητών 

και την εξέλιξή τους. Μάλιστα, φαίνεται πως η προβολή κατάλληλων 

θεσμοθετημένων προγραμμάτων καθώς και η παροχή ενός ισχυρού υποστηρικτικού 

θεσμικού πλαισίου μπορεί να  καθοδηγήσει την προσπάθεια αυτή των εκπαιδευτικών.  

 Ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος κρίνεται επίσης 

καθοριστικός, αφού η σχολική μονάδα βρίσκεται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία μπορεί να 

λάβει υποστήριξη ως προς τις εκπαιδευτικές αλλαγές, απορρίπτοντας κινήσεις, οι 

οποίες δεν δύναται να ευδοκιμήσουν, ενώ παράλληλα μέσα από τις απαιτήσεις που 

θέτει λειτουργεί θετικά σε ότι αφορά την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι η καινοτομία συνιστά τον τρόπο αντιμετώπισης 

των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και συνεπώς η διασφάλιση της ομαλής και 

επιτυχούς λειτουργίας ενός οργανισμού. Ιδίως σε ότι αφορά το χώρο της 

εκπαίδευσης, όπου οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις εγείρονται ισχυρές, η αξία της 

εφαρμογής καινοτόμων δράσεων αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στην παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους μαθητές. Η ενσωμάτωση 

καινοτόμων δραστηριοτήτων αναμφισβήτητα δύναται να διαμορφώσει τις 

κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες με επίκεντρο τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε 

μαθητή, ιδίως κατά την ιδιαίτερα σημαντική προσχολική ηλικία. Το σύνολο των 

πιθανών εμποδίων αλλά και οι ενδοιασμοί των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ενεργός εμπλοκή τους στην εφαρμογή της καινοτομίας, με κύριο μέλημα την παροχή 

ουσιαστικής βοήθειας στον αγώνα των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης. 
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8.4. Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς, που δεν επιτρέπουν τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων για όλο τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, το δείγμα των 

δέκα (10) συνεντεύξεων για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι μικρής κλίμακας, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η γενίκευση των συμπερασμάτων για τις αντιλήψεις 

όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με την καινοτομία. Οι συνεντεύξεις ήταν λίγες σε 

αριθμό εξαιτίας του περιορισμού των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, 

οι εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί στο να δώσουν συνέντευξη εξ αποστάσεως. Όταν 

άρθηκαν οι περιορισμοί δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τη συλλογή νέων 

συνεντεύξεων και για την απομαγνητοφώνησή τους. Παρ’ όλα αυτά, τα 

συμπεράσματα αποτελούν ένα δείκτη και μπορούν να χρησιμεύσουν για τη μελέτη 

του συγκεκριμένου θέματος καθώς και να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές έρευνες, 

που θα έχουν στόχο να διερευνήσουν το ζήτημα σε μεγαλύτερης κλίμακας δείγμα.  

Η έρευνα θα είχε ενδιαφέρον να συνεχιστεί και μέσω μιας ποσοτικής έρευνας, 

η οποία θα απευθύνεται σε μεγαλύτερο δείγμα, με σκοπό να διεξαχθούν περισσότερα 

και χρήσιμα συμπεράσματα για τη θεσμοθέτηση και ενσωμάτωση  των  καινοτομιών 

στην προσχολική αγωγή. Ίσως είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υλοποιηθεί μια έρευνα για 

το πώς οι εκπαιδευτικοί στην πράξη εισάγουν καινοτομίες σε καθημερινή βάση και τι 

είδους καινοτομίες είναι αυτές.  

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας χρησιμεύουν για να διαφανεί ο τρόπος 

που οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική καινοτομία. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό του δείγματος της έρευνας αποτελεί ότι οι νηπιαγωγοί είναι ως επί το 

πλείστον αναπληρωτές, οι οποίοι απασχολούνται σε δομές προσχολικής αγωγής για 

ορισμένους μήνες κι έτσι δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για την εφαρμογή των 

καινοτομιών στα νηπιαγωγεία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επτά (7) από τους δέκα 

εκπαιδευτικούς του δείγματος μας είναι αναπληρωτές και οι υπόλοιπο τρείς (3) είναι 

μόνιμοι νηπιαγωγοί. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι από τους τρεις (3) μόνιμους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις μόνο οι δυο (2) υπηρετούσαν στη 

ίδια σχολική μονάδα πάνω από επτά (7) σχολικά έτη. Στην ουσία μόνο δυο (2) 

εκπαιδευτικοί στους δέκα (10) μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν εικόνα καλή για 

τις πρακτικές που αφορούν στην καινοτομία στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία που 

υπηρετούν. 
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Επιπλέον, θα μπορούσε να συνεχιστεί η έρευνα με τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των προϊσταμένων που εργάζονται στα νηπιαγωγεία, με σκοπό να 

διαφανούν οι απόψεις τους, τα οφέλη και τα εμπόδια που προκύπτουν  σχετικά με την 

εφαρμογή των καινοτομιών. Σημειώνεται ότι από το δείγμα των συνεντεύξεων που 

συλλέχθηκε από τους δέκα (10) εκπαιδευτικούς μόνο η μία (1) είναι προϊσταμένη τα 

τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, τρείς (3) εκπαιδευτικοί ακόμη μας δήλωσαν πως 

κατείχαν θέση προϊσταμένης μόνο για μια σχολική χρονιά και μάλιστα σε μονοθέσιο 

νηπιαγωγείο. Θα ήταν, λοιπόν, γόνιμο να υπάρξει μια σύγκριση ενός μεγαλύτερου 

αριθμού ατόμων μεταξύ των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών, 

προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τον ρόλο τους και να δοθεί 

έμφαση στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

καινοτομιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Κλείνοντας σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων σημείωσαν το ρόλο των επιμορφώσεων και θεωρούν ότι στο μέλλον 

πρέπει να δοθεί έμφαση στις επιμορφωτικές προσπάθειες που γίνονται. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός παράγοντας για την 

ποιότητα στην εκπαίδευση και πολλές φορές αποτελεί απαίτηση των εκπαιδευτικών 

ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταβολές και τις προκλήσεις της 

σύγχρονης εποχής. Μέσω των επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται και 

βελτιώνουν το παραγόμενο έργο τους, καθώς είναι ικανότεροι να ανταπεξέλθουν στο 

μελλοντικό τους έργο καλύτερα. Με το να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις, στην κοινωνία της γνώσης και της μάθησης, 

διαμορφώνουν το νέο τους απαιτητικό ρόλο που βασίζει τη νέα γνώση που θα 

αποκομίσουν πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση. Αποκομίζουν σύγχρονες γνώσεις για 

τα γνωστικά αντικείμενα που καλούνται να διδάξουν, για τη χρήση των εποπτικών 

μέσων στη διδασκαλία που είναι κατάλληλα για το νηπιαγωγείο, αποκτούν νέες 

δεξιότητες κι έτσι είναι ικανοί να ξεφύγουν από ένα παραδοσιακό τρόπο εργασίας. 

Στη μελέτη μας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σημειώνοντας την ελλιπή ή την παντελή 

έλλειψη επιμόρφωσής τους σε ζητήματα εφαρμογής των καινοτομιών. Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει να γίνει μέσω ερευνών σοβαρή διερεύνηση των αναγκών των 

νηπιαγωγών, ώστε να υπάρχει σωστός επιμορφωτικός προγραμματισμός. 
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα Α΄ 

Πρωτόκολλο συνέντευξης με τις/ τους νηπιαγωγούς  

Εκφώνηση 

Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου εργασίας μελετώ τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για την καινοτομία. Μελετώ τις αντιλήψεις τους απέναντι στην 

καινοτομία όπως επίσης  και τους παράγοντες που θεωρούν ότι ευνοούν ή δεν 

ευνοούν στην εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο. Επέλεξα  να μελετήσω τα 

παραπάνω στην περιοχή της Αττικής . 

Η εμπειρία σας και οι γνώσεις σας είναι σημαντικές για την κατανόηση του 

ζητήματος της μελέτης μας που είναι η εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο. 

Για να υπάρξει ακρίβεια και πιστότητα στην καταγραφή θα ήθελα να μου 

επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το μαγνητόφωνο. Διαβεβαιώνεστε ότι θα διατηρηθεί η 

ανωνυμία σας σε όλες τις φάσεις της παρούσας μελέτης. 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε δεδομένων των συνθηκών. 

Ερωτηματολόγιο συνέντευξης 

 

Μέρος Πρώτο 

Δημογραφικά/ ατομικά στοιχεία  

1. Φύλο 

 

      Γυναίκα: 

 

      Άνδρας: 

2. Ποια είναι η ηλικία σας;  

Μεταξύ: 

22-30 31-40 41-51 51 και άνω 
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3. Σε ποιο νηπιαγωγείο εργάζεστε; 

4. Περιοχή σχολείου:  

                            Α. Μεγάλο αστικό κέντρο  

                            Β. Πόλη  

                            Γ.  Κωμόπολη  

5. Εκπαιδευτική υπηρεσία: 

 

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:   

 

Ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου: 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε: 

 

      6.  Τύπος/ σχέση εργασίας:  

                           Α. Μόνιμος/η  

                           Β.  Αναπληρωτής/τρια  

                           Γ.  Ωρομίσθιος/α  

 

7. Σπουδές/Πτυχίο: 

 

Σχολή Νηπιαγωγών: 

 

Εξομοίωση: 

 

Μετεκπαίδευση: 

 

Παιδαγωγικό τμήμα: 

 

Μεταπτυχιακό: 

 

Διδακτορικό: 

 

Άλλα πτυχία σχετικά με την εκπαίδευση: 
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Σε άλλο αντικείμενο: 

 

 

8. Το νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε έχει εισάγει κάποια καινοτομία τα τελευταία 

χρόνια;  

               Α. Ναι 

               Β. Όχι 

 

Μέρος Δεύτερο 

Αντιλήψεις νηπιαγωγών απέναντι στη μαθησιακή καινοτομία 

1. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την καινοτομία; 

2. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο νηπιαγωγείο και     

   αν ναι για ποιους λόγους; 

3. Ποιες πιστεύετε ότι είναι γενικά οι ωφέλειες από την εφαρμογή μιας καινοτομίας  

α) στη βελτίωση των λειτουργιών του νηπιαγωγείου, β) στα παιδιά, και γ)    

   στους εκπαιδευτικούς;  

4. Για ποιους λόγους θα συμμετείχατε στην υλοποίηση μιας καινοτομίας; 

5. Είστε πρόθυμος/η να επιμορφωθείτε πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται με  

    την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία;  Παρακαλώ αιτιολογείστε την άποψή         

    σας. 

6.  Πιστεύετε ότι η εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε  

    θα μπορούσε να φέρει εμπόδια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν;  

7. Κατά πόσο υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο νηπιαγωγείο  σας          

   γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία; 

8. Ως νηπιαγωγός συζητάτε με τους συναδέλφους σας θέματα που έχουν να κάνουν     

    με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία, αν ναι πως αντιμετωπίζονται οι νέες ιδέες;  

 

Παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία 

 

9. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την ‘επιτυχία’ μιας καινοτομίας; 

10. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-ου στην διαχείρι 

     ση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών; 
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11. Στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ. υποστήριξη 

από την/τον προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που να διευκολύνει την εισαγωγή 

καινοτομιών;  

12.  Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αντιλήψεις των συναδέλφων σας για την καινοτομία;     

      Για παράδειγμα θεωρείτε ότι θα ήταν θετικοί στην εισαγωγή μιας καινοτομίας στο        

     νηπιαγωγείο; Πώς θα αντιδρούσαν;  

13.  Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά εμπόδια που σχετίζονται με την 

εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο;  

14.  Πιστεύετε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή παρεμποδίζει την 

εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Αιτιολογείστε την άποψή σας.  

15.  Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (π.χ. 

επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής κοινωνίας, συνεργασία με γονείς) 

στην εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; 
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Παράρτημα Β΄ 

Αρχείο απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων 

(Παρατίθενται ενδεικτικά  τρία δείγματα από τις συνεντεύξεις που ελήφθησαν  

στο πλαίσιο της μελέτης μας). 

 

1
η
 Συνέντευξη  

ΟΝΟΜΑ: Ν1 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 1) 

 

Μέρος Πρώτο 

Δημογραφικά/ ατομικά στοιχεία  

1. Φύλο     

      Γυναίκα  

      Άνδρας 

2. Ποια είναι η ηλικία σας;  

Μεταξύ: 

22-30 31-40 41-51 51 και άνω 

    

 

3. Σε ποιο νηπιαγωγείο εργάζεστε; Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

4. Περιοχή σχολείου:  

                            Α. Μεγάλο αστικό κέντρο  

                            Β. Πόλη  

                            Γ.  Κωμόπολη  

5. Εκπαιδευτική υπηρεσία:  16 χρόνια 

 

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:  17 χρόνια 

 

Ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου:  7 χρόνια 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε: 5 μήνες  

 

      6.  Τύπος/ σχέση εργασίας:  

                           Α. Μόνιμος/η   
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                           Β.  Αναπληρωτής/τρια  

                           Γ.  Ωρομίσθιος/α  

 

7. Σπουδές/ Πτυχίο: 

 

Σχολή Νηπιαγωγών: 

 

Εξομοίωση: 

 

Μετεκπαίδευση: 

 

Παιδαγωγικό τμήμα: 

 

Μεταπτυχιακό: 

 

Διδακτορικό: 

 

Άλλα πτυχία σχετικά με την εκπαίδευση: 

 

Σε άλλο αντικείμενο: 

 

8. Το νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε έχει εισάγει κάποια καινοτομία τα τελευταία 

χρόνια;  

               Α. Ναι 

               Β. Όχι 

 

 

Μέρος Δεύτερο 

 

Αντιλήψεις νηπιαγωγών απέναντι στη μαθησιακή καινοτομία 

 

1. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την καινοτομία; 

Ναι…. Πως ορίζω την καινοτομία… καταρχήν θεωρώ πως στο νηπιαγωγείο 

εισάγουμε καινοτομίες... συχνά… ναι… να προσεγγίσεις κάποιο θέμα ή ενότητα με 

Χ 
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διαφορετικές μεθόδους από τις συνηθισμένες ώστε να αναπτυχθούν και να 

βελτιώσουν οι μικροί μαθητές μας τις δεξιότητές τους… Προσωπικά 

…μμμμμ…πιστεύω πως η καινοτομία αφορά και τους στόχους που μπορούμε να 

βάλουμε στη διδασκαλία μας αλλά και κάτι διαφορετικό που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε…. Μμμμ πχ μια φωτογραφική μηχανή που δεν …..έχουμε 

χρησιμοποιήσει πριν. Νομίζω… ναι έτσι την ορίζω… ναι έτσι είναι… για μένα 

τουλάχιστον. 

 

 

2. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο 

νηπιαγωγείο και αν ναι για ποιους λόγους; 

Είναι σημαντικό …. Φυσικά… για όλες τις βαθμίδες…. Έτσι υπάρχει πρόοδος, 

ανάπτυξη μμμ…ναι…και εξέλιξη στη μαθησιακή διαδικασία νομίζω….εεε….και στα 

μέλη της σχολικής τάξης. Νομίζω είναι και ένας τρόπος να προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα… είναι και λίγο μονόδρομος …μμμμ…. εεεε ναι. 

 

3. Ποιες πιστεύετε ότι είναι γενικά οι ωφέλειες από την εφαρμογή μιας 

καινοτομίας α) στη βελτίωση των λειτουργιών του νηπιαγωγείου, β) στα 

παιδιά, και γ) στους εκπαιδευτικούς;  

Ανοίγουν ….(παύση) …..οι ορίζοντες όλων των συμμετεχόντων, βλέπεις από άλλη 

οπτική κάποια πράγματα, που  πιθανότατα να αγνοούσες νωρίτερα. Ίσως εεεε…να 

υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί αφορά σε κάτι καινούριο, μη τετριμμένο ή 

κάτι που πριν δε χρησιμοποιούσαμε. Το σχολείο μέσω της εισαγωγής μιας 

καινοτομίας είναι πιθανό να βελτιώσει μια προβληματική κατάσταση ή να τη 

λύσει….ε… ναι να εκσυγχρονιστεί …αυτό που είπα και πριν …ναι…. (παύση) να 

προσαρμοστεί στα δεδομένα, να είναι ανταγωνιστικό..κα. Οι εκπαιδευτικοί νομίζω 

πως πολλά πράγματα έχουν να κερδίσουν, βελτιώνουν τις πρακτικές τους….εεε… 

έχουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από την παραδοσιακή….(παύση) διδασκαλία. 

Συμμετέχουν και συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους και όλοι μαζί μαθαίνουν 

πώς να βελτιώνονται και να μαθαίνουν. Τα παιδιά είναι ……εεεεε….οι βασικοί 

αποδέκτες μιας καινοτομίας …..έτσι δεν είναι;…..Γιατί μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν…(παύση) αποκτούν βασικές δεξιότητες απαραίτητες για τους 

μελλοντικούς πολίτες και την ανάπτυξή τους. 
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4. Για ποιους λόγους θα συμμετείχατε στην υλοποίηση μιας καινοτομίας; 

Αν ήμουν σίγουρη ότι θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε εμένα και στα παιδιά 

….ε…. καλό θα ήταν να υπάρχουν και κάποια κίνητρα…. Αααα! Θα συμμετείχα 

επίσης αν ήμουν σίγουρη ότι και εγώ θα μάθω …..(παύση) ….κάτι από αυτό και 

φυσικά να υποστηριχτώ μέσω της επιμόρφωσης. Μιλάμε όμως ….χμ….για σοβαρή 

επιμόρφωση …. με  καταλαβαίνεις ελπίζω….. όχι επιμόρφωση που ακούμε τα ίδια 

και τα ίδια…. Εντάξει… βαριόμαστε. 

 

5. Είστε πρόθυμος/η να επιμορφωθείτε πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται 

με την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Παρακαλώ αιτιολογείστε 

την άποψή σας. 

Είμαι πρόθυμη…. φυσικά, εφόσον υπάρχει επιμόρφωση. Επίσης ….ααα……(βασικό 

είναι οι καινοτομίες που θα εισαχθούν να αφορούν και σε θέματα που αγγίζουν…. 

ναι…. και το δικό μου ενδιαφέρον και τη δική μου προσωπικότητα. 

 

6. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο που 

εργάζεστε θα μπορούσε να φέρει εμπόδια που δεν μπορούν να 

ξεπεραστούν;  

         Ίσως χωροταξικά προβλήματα να δημιουργούνταν. Δηλαδή…. Έχουμε 

αίθουσες πολλών ταχυτήτων… εννοώ άλλες πιο μεγάλες, άλλες με μεγαλύτερο 

εξοπλισμό…. Όποιος συνάδελφος θέλει να δουλέψει ένα πρόγραμμα θέλει και ένα 

τμήμα εξοπλισμένο και κατάλληλο ….όσο και αν λέμε ότι ο εξοπλισμός και τα μέσα 

δεν παίζουν ρόλο …ας μην γελιόμαστε …έτσι θα το έχεις δει και εσύ …εεεε….. 

επηρεάζει.   Βέβαια.. αν υπάρχει καλή συνεργασία… όλα ίσως θα μπορούσαν να 

ξεπεραστούν. Αν φυσικά θέλουν όλοι την εισαγωγή της καινοτομίας …. (παύση) και 

όχι ορισμένοι …τότε δε θα υπάρχουν εμπόδια… στην ουσία δηλαδή η καινοτομία δε 

φέρνει εμπόδια. 

 

7. Κατά πόσο υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο 

νηπιαγωγείο  σας γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία; 

Δεν είμαι σίγουρη… πήγα τους τελευταίους 5μηνες σε αυτό το νηπιαγωγείο και 

ήμασταν και πόσο διάστημα σε απόσταση λόγω του κορωνοϊου…. Θα ήταν λάθος να 

σου πω είτε ναι…. Είτε όχι… 
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8. Ως νηπιαγωγός συζητάτε με τους συναδέλφους σας θέματα που έχουν να 

κάνουν με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία, αν ναι πως αντιμετωπίζονται 

οι νέες ιδέες;  

Είμαι καινούρια σε αυτό το νηπιαγωγείο …εεεε… και έτυχε και η καραντίνα, δεν…. 

μπορώ να πω ότι το συζητήσαμε κιόλας. Πιστεύω …. Πάντως …. Προσωπική 

εκτίμηση είναι …μμμμ…. πως από τις τρεις συναδέλφους η μια είναι πιο θετική στο 

να επιμορφωθεί σε κάποια καινοτομία. Την απασχολεί πολύ το ζήτημα της 

επιμόρφωσης. 

 

Παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία 

 

9. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την ‘επιτυχία’ μιας καινοτομίας; 

 

Επιτυχία ορίζω, όταν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν περάσει όμορφα …εεεε… και 

έχουν να πουν μόνο θετικές εμπειρίες ….για μια καινοτομία. Έχουν βάλει στόχους 

μακροπρόθεσμους…. Ναι…. Νομίζω…. και ….(παύση) ….γίνεται άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία…. βασικό αυτό… Ααααα φυσικά και οι εκπαιδευτικοί 

βελτίωσαν τις σχέσεις τους….. δύσκολο βέβαια …γιατί υπάρχει ανταγωνισμός 

…αλλά δεν είναι και ανέφικτο.  

 

10. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-ου στην 

διαχείριση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών; 

Βοηθάει ….εεεε…. αρκετά ….να έχεις προϊσταμένες που θέλουν να εφαρμόσουν 

καινοτομίες, ….αλλά …μμμμ….  δεν είναι και καταλυτικός ο ρόλος τους μέσα στην 

τάξη μου. 

 

11. Στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ. 

υποστήριξη από την/τον προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που να 

διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών;  

Δεν γνωρίζω αρκετά τις συναδέλφους, ώστε να πω με σιγουριά, αλλά νομίζω πως 

υπάρχει επικοινωνία καλή, ….εεε! εντάξει …..καλό είναι το κλίμα. 
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12. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αντιλήψεις των συναδέλφων σας για την 

καινοτομία; Για παράδειγμα θεωρείτε ότι θα ήταν θετικοί στην εισαγωγή 

μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο; Πώς θα αντιδρούσαν; 

 Νομίζω … πως ο χώρος δε βοηθάει να δοκιμάσεις νέες δράσεις, εκτός των 

ελλείψεων σε εξοπλισμό: υπολογιστή, κασετόφωνο… κα… μμμ….. πολλά παιδιά σε 

μια ενιαία αίθουσα,….(παύση)  χωρίς αυλή... Νομίζω ότι θα συζητιόταν …. Ναι…. 

μμμμ … και νομίζω… και θα έβρισκαν  ως εμπόδιο. 

 

13. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά εμπόδια που σχετίζονται με την 

εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο;  

Ούφφφφ…. Ναι… (παύση)… Εκτός από το κτιριακό, συστεγάσεις-συνεκπαιδεύσεις 

τμημάτων, αναπληρωτές στα σχολεία…. που κάθε χρόνο δεν ξέρουν που θα 

βρεθούν…. δεν έχει γίνει κάποιο ολοκληρωμένο και πλήρες επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Το θεωρώ πολύ βασικό αυτό… και νομίζω ότι είναι…. …. (παύση) ούτε 

υπάρχουν στελεχωμένοι φορείς να δίνουν ανατροφοδότηση σε δράσεις που κάνουν οι 

νηπιαγωγοί με δική τους πρωτοβουλία (κέντρα ψυχικής υγείας, περιβαλλοντικά 

κέντρα κτλ). 

 

14. Πιστεύετε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή παρεμποδίζει 

την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Αιτιολογείστε την άποψή 

σας.  

Δε την παρεμποδίζει, αλλά δε διευκολύνει κιόλας. Είναι στην κρίση κάθε 

εκπαιδευτικού πως θα δουλέψει μέσα στην τάξη του. Δεν διευκολύνει με την έννοια 

ότι βάσει νόμου ….. μμμμ…. να μην μπορείς να βγάλεις εύκολα πχ τα παιδιά εκτός 

σχολείου ή να χρειάζεται να γράψεις 40 χαρτιά που λέει ο λόγος…. για να κάνεις κάτι 

και να πάρεις τις σχετικές άδειες. 

 

15. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής 

κοινωνίας, συνεργασία με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία; 

Νομίζω πως οι νηπιαγωγοί είναι μόνες /οι στο να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν 

και πως θα το κάνουν….. (παύση). Δεν υπάρχει ιδιαίτερη στήριξη…. ούτε 

επιμόρφωση… εδώ γελάμε…. και οι γονείς δε δύναται να συνεισφέρουν, συνδράμουν 
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πλέον καθώς έχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν και οι γονείς που βοηθούν αλλά 

είναι λιγότεροι. Η τοπική κοινωνία…. πότε έτσι πότε αλλιώς. Εξαρτάται την 

οικονομική κατάσταση κάθε περιοχής. 
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2
η
 Συνέντευξη  

ΟΝΟΜΑ: Ν2 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 2) 

 

Μέρος Πρώτο 

Δημογραφικά/ ατομικά στοιχεία  

1. Φύλο 

 

      Γυναίκα: 

 

      Άνδρας: 

2. Ποια είναι η ηλικία σας;  

Μεταξύ: 

22-30 31-40 41-51 51 και άνω 

  Χ  

 

3. Σε ποιο νηπιαγωγείο εργάζεστε; Α’ ΑΘΗΝΑΣ 

4. Περιοχή σχολείου:  

                            Α. Μεγάλο αστικό κέντρο 

                            Β. Πόλη  

                            Γ.  Κωμόπολη  

5. Εκπαιδευτική υπηρεσία: 

 

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:   

 

Ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου: 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε:: 

 

      6.  Τύπος/ σχέση εργασίας:  

                           Α. Μόνιμος/η  

                           Β.  Αναπληρωτής/τρια   

                           Γ.  Ωρομίσθιος/α  

 

5 μήνες 

3

0 

0 

Χ 
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7. Σπουδές 

Πτυχίο: 

 

Σχολή Νηπιαγωγών: 

 

Εξομοίωση: 

 

Μετεκπαίδευση: 

 

Παιδαγωγικό τμήμα: 

 

Μεταπτυχιακό: 

 

Διδακτορικό: 

 

Άλλα πτυχία σχετικά με την εκπαίδευση: 

 

Σε άλλο αντικείμενο: 

 

 

8. Το νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε έχει εισάγει κάποια καινοτομία τα τελευταία 

χρόνια;  

               Α. Ναι  

               Β. Όχι 

 

 

Μέρος Δεύτερο 

 

Αντιλήψεις νηπιαγωγών απέναντι στη μαθησιακή καινοτομία 

 

1. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την καινοτομία; 

Αφορά καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και δραστηριότητες που είναι 

διαφοροποιημένες από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα κυρίως….. (παύση)…. κατά 

την άποψή μου τελικοί αποδέκτες μιας καινοτομίας είναι οι μαθητές. 

Χ 

Χ 
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2. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο 

νηπιαγωγείο και αν ναι για ποιους λόγους; 

Είναι σημαντικό φυσικά….. μμμμ…. χμ…… γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς την διαμόρφωση νέων δεξιοτήτων, ενώ κανει πιο 

ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη την μαθησιακή διαδικασία. Όλοι ωφελούνται τελικά αν 

το σκεφτεί κανείς από τη εφαρμογή μιας καινοτομίας. 

 

3. Ποιες πιστεύετε ότι είναι γενικά οι ωφέλειες από την εφαρμογή μιας 

καινοτομίας α) στη βελτίωση των λειτουργιών του νηπιαγωγείου, β) 

στα παιδιά, και γ) στους εκπαιδευτικούς;  

Ενδέχεται να βελτιώσει τις υποδομές της σχολικής μονάδας, την αποτελεσματικότητά 

της. Όσον αφορά στα παιδιά θα αυξήσει την συμμετοχή, το ενδιαφέρον των παιδιών, 

αλλά και θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους. Τέλος είναι δυνατό να διευρύνει την 

αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω της εμπλοκής τους με καινοτόμες ιδέες και 

προγράμματα. 

 

4. Για ποιους λόγους θα συμμετείχατε στην υλοποίηση μιας καινοτομίας; 

Καταρχήν θα συμμετείχα αν θεωρούσα ότι έχει ενδιαφέρον για εμένα και κατά 

δεύτερον αν βελτίωνε την παρεχόμενη εκπαίδευση. Είναι βασικά αυτά τα δυο για 

μένα. 

 

5. Είστε πρόθυμος/η να επιμορφωθείτε πάνω σε μεθόδους που 

σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; 

Παρακαλώ αιτιολογείστε την άποψή σας. 

Ναι θέλω να επιμορφωθώ σε πρακτικό όμως επίπεδο και όχι θεωρητικό ώστε να 

μπορώ να εφαρμόσω καινοτομίες στο νηπιαγωγείο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχω 

μάθει…. Έχω ακούσει θεωρίες… στο πρακτικό κομμάτι υστερούμε …στο πως τα 

εφαρμόζουμε. Δεν είναι δυνατό να ζητάς κάτι από κάποιον που δεν του έχεις κάνει 

κάποια σοβαρή επιμόρφωση. 

 

6. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο που 

εργάζεστε θα μπορούσε να φέρει εμπόδια που δεν μπορούν να 

ξεπεραστούν;  
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Όχι εφόσον…. συναινεί ο σύλλογος διδασκόντων, υπάρχει καλό κλίμα, συνεργασία, 

ομαδικότητα και ικανή/ος προϊσταμένη/ος …..πιστεύω ότι αν εμφανιστούν 

προβλήματα θα αντιμετωπιστούν από κοινού. 

 

7. Κατά πόσο υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο 

νηπιαγωγείο  σας γύρω από θέματα που σχετίζονται με την 

καινοτομία; 

Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό διάθεση για πειραματισμό, καθώς ήδη υλοποιούμε από 

κοινού πολλά πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικά, αγωγής υγείας και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αν και έχω πολύ λίγους μήνες στο συγκεκριμένο 

νηπιαγωγείο, φαίνεται να είναι κάτι που το χαρακτηρίζει…. Νομίζω όμως ότι στο 

συγκεκριμένο νηπιαγωγείο μεγάλο ρόλο παίζει ο προϊστάμενος που έχουμε. 

 

8. Ως νηπιαγωγός συζητάτε με τους συναδέλφους σας θέματα που έχουν 

να κάνουν με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία, αν ναι πως 

αντιμετωπίζονται οι νέες ιδέες;  

Ναι…. Βέβαια…. συζητάμε με τους συναδέλφους για την καινοτομία με άξονες την 

βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών, επικοινωνίας με τους γονείς και 

συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Οι νέες ιδέες …. (παύση) ….αντιμετωπίζονται 

θετικά στον βαθμό που βοηθάνε τα παραπάνω. Νομίζω είμαι τυχερή …έχω μικρή 

προϋπηρεσία αλλά έχω την τύχη να βρίσκομαι σε σχολείο που αποκτάς εμπειρίες. 

 

 

Παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία 

 

9. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την ‘επιτυχία’ μιας καινοτομίας; 

Ορίζεται κυρίως με την επιτυχή ολοκλήρωση της καθώς και θετικά αποτελέσματα 

στις δεξιότητες των παιδιών και στην εμπλοκή των γονέων και της τοπικής 

κοινωνίας. Εμπόδια θα υπάρξουν ….αν ξεπεραστούν όμως νομίζω πως είναι το 

μεγαλύτερο κέρδος. 

 

10. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-ου 

στην διαχείριση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών; 



101 

 

 

Είναι πολύ σημαντικός …πάρα πολύ σημαντικός ….ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-

ου, καθώς πρέπει να εισάγει την ιδέα της καινοτομίας και να την υποστηρίξει, 

κατευθύνοντας τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας: όσους δεν έχουν 

εμπειρία, όσους έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους, ή όσους  δεν έχουν τις απαιτούμενες 

δεξιότητες τους. 

 

11. Στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ. 

υποστήριξη από την/τον προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που να 

διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών;  

Ναι υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία, αμέριστη υποστήριξη στην εισαγωγή νέων 

ιδεών και καινοτομιών στο καθημερινό πρόγραμμα αλλά….. μμμμ….και αρκετή 

υποστήριξη από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

12. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αντιλήψεις των συναδέλφων σας για την 

καινοτομία; Για παράδειγμα θεωρείτε ότι θα ήταν θετικοί στην 

εισαγωγή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο; Πώς θα αντιδρούσαν;  

Είναι θετικοί και δεκτικοί οι συνάδελφοι και αντιδρούν θετικά. Άλλωστε υλοποιούν 

όλοι οι συνάδελφοί μου καινοτόμα προγράμματα. Βέβαια πρέπει να τονίσω πως τα 

υλοποιούν στον βαθμό που δεν θα χρειαζόταν πολύ εξωδιδακτικό χρόνο για την 

επεξεργασία και εφαρμογή της καινοτομίας. 

 

13. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά εμπόδια που σχετίζονται με 

την εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο;  

Ένα βασικό εμπόδιο είναι η έλλειψη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, ο χρόνος που 

απαιτείται για να υλοποιηθεί η καινοτομία και μετα η έλλειψη κατάλληλων υποδομών 

(αίθουσες, προτζέκτορας, υπολογιστές κτλ). Αααα! Και κάτι άλλο που δυσκολεύει 

κατά τη γνώμη μου είναι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού στα σχολεία… μέχρι να 

πάνε οι αναπληρωτές σε ένα σχολείο και να μάθουν … ξαναφεύγουν…  

 

14. Πιστεύετε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή παρεμποδίζει 

την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Αιτιολογείστε την 

άποψή σας.  
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Νομίζω πως διευκολύνει το υπάρχον πλαίσιο, καθώς ενθαρρύνει …μμμ….την 

υλοποίηση σχεδίων εργασίας, …μμμμ….ενώ ταυτόχρονα ένα άλλο θετικό είναι ότι 

στο νηπιαγωγείο το πρόγραμμα είναι ευέλικτο. 

 

15. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής 

κοινωνίας, συνεργασία με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία; 

 

Χρειάζεται επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις καινοτόμες δράσεις από το ΥΠΑΙΘ. 

Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και κρίσιμο, αλλά και η υποστήριξη από την 

τοπική κοινωνία πχ. σε επίπεδο δήμου που μπορεί να συμβάλλει θετικά με την 

χρηματοδότηση του σχολείου και την βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού 

των σχολείων. Οι γονείς… τώρα… σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά κατά την 

άποψή μου αν υπάρχουν όλα τα αλλά … όλα διευκολύνονται. 
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5
η
 Συνέντευξη  

ΟΝΟΜΑ: Ν5 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 5) 

 

Μέρος Πρώτο 

Δημογραφικά/ ατομικά στοιχεία 

1. Φύλο 

 

      Γυναίκα: 

 

      Άνδρας: 

2. Ποια είναι η ηλικία σας;  

Μεταξύ: 

22-30 31-40 41-51 51 και άνω 

    

 

3. Σε ποιο νηπιαγωγείο εργάζεστε; Α ΑΘΗΝΑΣ 

4. Περιοχή σχολείου:  

                            Α. Μεγάλο αστικό κέντρο  

                            Β. Πόλη  

                            Γ.  Κωμόπολη  

5. Εκπαιδευτική υπηρεσία: 

 

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:   

 

Ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου: 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο νηπιαγωγείο που εργάζεστε: 

 

      6.  Τύπος/ σχέση εργασίας:  

                           Α. Μόνιμος/η  

                           Β.  Αναπληρωτής/τρια  

                           Γ.  Ωρομίσθιος/α  

 

7. Σπουδές \Πτυχίο: 

6 μήνες 

13 

1 
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Σχολή Νηπιαγωγών: 

 

Εξομοίωση: 

 

Μετεκπαίδευση: 

 

Παιδαγωγικό τμήμα: 

 

Μεταπτυχιακό: 

 

Διδακτορικό: 

 

Άλλα πτυχία σχετικά με την εκπαίδευση: 

 

Σε άλλο αντικείμενο: 

 

 

8. Το νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε έχει εισάγει κάποια καινοτομία τα 

τελευταία χρόνια;  

               Α. Ναι 

               Β. Όχι 

 

Μέρος Δεύτερο 

 

Αντιλήψεις νηπιαγωγών απέναντι στη μαθησιακή καινοτομία 

 

1. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την καινοτομία; 

Πώς ορίζουμε την καινοτομία μάλιστα είναι νομίζω μία διαδικασία κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου αποφασίζουν να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό τρόπο 

διδασκαλίας ….εεεε….  είναι να δουλέψουν προγράμματα που αφορούν την αγωγή 

υγείας , πολιτιστικά Προγράμματα,  Προγράμματα που αφορούν την αειφόρο 

ανάπτυξη. Στόχος αυτών των προγραμμάτων και της αλλαγής του τρόπου 

διδασκαλίας με λίγα λόγια νομίζω  τουλάχιστον ότι είναι το να αλλάξει ….να 

 

 

2
ος

     Μεταπτυχιακός     τίτλος 
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αλλάξουν ορισμένα στοιχεία του σχολείου …..δηλαδή πιθανόν να αντιμετωπίζουν 

κάποιες προβληματικές καταστάσεις που απασχολούν το σχολείο είναι τους ακόμα 

και της λειτουργίας του σχολείου. Νομίζω κάπως έτσι μπορούμε να ορίσουμε την 

καινοτομία. . 

 

2. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες στο 

νηπιαγωγείο και αν ναι για ποιους λόγους; 

Σίγουρα είναι σημαντικό να εισάγονται και στο νηπιαγωγείο πάρα πολύ σημαντικό 

νομίζω …. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό… Όπως είναι σημαντικό σε κάθε 

εκπαιδευτική βαθμίδα…. Εεεε…. τώρα γιατί…. μμμμ…… Για ποιους λόγους στο 

νηπιαγωγείο ….. στο νηπιαγωγείο γιατί πρέπει να δώσουμε στους μαθητές μας τις 

απαραίτητες δεξιότητες, τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται ….και γιατί 

νομίζω σε επίπεδο σχολικής μονάδας πια θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η 

εφαρμογή καινοτομιών καθώς βοηθάει στην …..θα έλεγα ……στην προσαρμογή και 

στην επιβίωση των σχολείων αλλά και το πιο σημαντικό στη βελτίωση και την 

ανάπτυξή τους μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων συνθηκών. Νομίζω ότι είναι ένας 

τρόπος το σχολείο να ξεφύγει από τον παραδοσιακό του ρόλο και να βρει νέους 

τρόπους ώστε να κάνει ελκυστικό το μάθημα…. τη διδασκαλία ….για τους μαθητές. 

Νομίζω είναι πρόκληση η καινοτομία…. είναι χρήσιμη για τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς,  για όλους νομίζω. 

 

3. Ποιες πιστεύετε ότι είναι γενικά οι ωφέλειες από την εφαρμογή μιας 

καινοτομίας α) στη βελτίωση των λειτουργιών του νηπιαγωγείου, β) στα 

παιδιά, και γ) στους εκπαιδευτικούς;  

Θα ξεκινήσω ….θα ξεκινήσω …..μιλώντας για το γιατί θεωρώ ότι η εφαρμογή μιας 

καινοτομίας είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς …..θα ξεκινήσω από αυτόν 

γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να βελτιώσει τη διδακτική πρακτική του είναι μία 

πρόκληση να αφήσει κάτι παραδοσιακό να ξεβολευτεί ας το πούμε κατά κάποιο 

τρόπο και να αποκτήσει μία κριτική στάση απέναντι στα πράγματα. Είναι ένας 

τρόπος επίσης να διαμορφώσει ο ίδιος την εκπαιδευτική διαδικασία δεν παραμένει 

ένα απλώς …..ένα όργανο που εκτελεί ….δεν εφαρμόζει κάτι που του δίνεται από 

πάνω …..αλλά συμμετέχει ο ίδιος στην εκπαιδευτική διαδικασία νομίζω ότι αυτό 

είναι πολύ σημαντικό.  Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αυτομορφωθεί έτσι 

….εεεε…. πέρα από …. (πάση) ….δηλαδή αυτό που οφείλει το κράτος να κάνει να 
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επιμορφώσει άλλος ένας τρόπος επιμόρφωσης νομίζω είναι και αυτός που ….που 

νομίζω ….δηλαδή ένας τρόπος…. είναι και αυτός που διαμορφώνεται από τις 

συνεργασίες του, με τους συναδέλφους, με άλλους φορείς, με άλλα σχολεία. Νομίζω 

ότι είναι ένας τρόπος όπου ο ίδιος ο εκπαιδευτικός γίνεται δέκτης μιας αυθεντικής 

καινούριας κατά κάποιο τρόπο πληροφόρησης. Βέβαια πολύ σημαντικό είναι να 

τονίσουμε ότι μαθαίνει περισσότερα πράγματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 

του έχει τη δυνατότητα να αναλύσει βαθύτερα την πρακτική του,  είναι αυτό που λέμε 

με λίγα λόγια να μάθει πώς να μαθαίνει και σε όλα αυτά σύμμαχοι είναι οι άλλοι 

εκπαιδευτικοί που μπορούν να έχουν αυτό το ρόλο να μας βοηθήσουν να μάθουμε 

αλλά  και να τους βοηθήσουμε να μάθουν 

Νομίζω ότι όσον αφορά στο σχολείο οι ωφέλειες…. τέλος πάντων να το πω αλλιώς 

……η εφαρμογή καινοτομιών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είναι σημαντική και 

είναι και απαραίτητη, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν 

άλλα πράγματα και το σχολείο καθώς εφαρμόζει καινοτομίες βοηθιέται στο να 

επιβιώσει, να αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτών των σύγχρονων  συνθηκών. Νομίζω 

είναι σημαντικό να εισάγονται καινοτομίες και είναι κατά κάποιο τρόπο και 

μονόδρομος αρκεί υπάρχουν οι συνθήκες …εεεε… ώστε να βοηθιούνται 

εκπαιδευτικοί στο έργο τους. Εδώ πάνω σε αυτό υπάρχουν πολλά ζητήματα που 

πρέπει να δούμε για το αν εφαρμόζονται… πώς εφαρμόζονται οι καινοτομίες, γιατί 

δεν εφαρμόζονται. Τι είναι αυτό που εμποδίζει. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που 

απασχολούν τους εκπαιδευτικούς.  

Όσον αφορά τα παιδιά, τους μαθητές η μάθηση δεν μπορεί να στηρίζεται πλέον σε 

παραδοσιακά αντικείμενα νομίζω ότι μέσω των καινοτομιών τα παιδιά βοηθιούνται 

να αναπτύξουν κάποιες ικανότητες σημαντικές που θα τους βοηθήσουν να 

αποκτήσουν τη δεξιότητα να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Βασικό είναι να είναι σε 

θέση να μαθαίνουν και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των χρόνων της μαθητικής ζωής 

αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων οι 

μαθητές αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους είναι χρήσιμες αργότερα ή 

κατά την ένταξή τους στην κοινωνία,  θα τους κάνει ενεργούς πολίτες και επίσης 

προωθείται μέσω των καινοτομιών η ικανότητα των μαθητών να έχουν δημιουργική 

και κριτική σκέψη,  να είναι αυτόνομοι, να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες όλα αυτά 

που πια  θεωρούνται στοιχεία κλειδιά στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 
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4. Για ποιους λόγους θα συμμετείχατε στην υλοποίηση μιας καινοτομίας; 

Μμμμμ… θα συμμετείχα για πολλούς λόγους στην υλοποίηση μιας καινοτομίας… αν 

ήμουν σίγουρη ότι είναι καινοτομία… δηλ… λέμε καινοτομία εισάγω …αλλά είναι 

καινοτομία;… Δεν έχουμε επιμορφωθεί σ’ αυτό…. Δεν ξέρω… Φυσικά θα ήθελα να 

προέκυπταν οφέλη από την εισαγωγή της. Οφέλη για τους μαθητές να υπάρχουν  

κυρίως αλλά και για τους εκπαιδευτικούς…. Μμμμ    ναι…. Πολλά μπορούμε να 

πούμε…. Θα μπορούσε να υπάρχει και κάποια αναγνώριση… κάποια 

«ανταμοιβή»…. Βέβαια στο νηπιαγωγείο πιστεύω ότι καινοτομούμε συχνά και 

μπορεί και να μην το ξέρουμε…. Το βασικό είναι με κάθε καινοτομία να υπάρχει και 

κάποια βελτίωση… κάποια αλλαγή… μικρή ή μεγάλη. Νομίζω δεν έχει σημασία 

…μμμμ…. αν θα είναι μικρή ή μεγάλη… 

 

5. Είστε πρόθυμος/η να επιμορφωθείτε πάνω σε μεθόδους που σχετίζονται 

με την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Παρακαλώ αιτιολογείστε 

την άποψή σας. 

Φυσικά… αλλά θα ήθελα να πρόκειται για επιμόρφωση ουσιαστική… και όχι σαν τις 

επιμορφώσεις που έχουμε συνηθίσει… που δε μας λένε τίποτα. Λες τι έμαθα;… 

Τίποτα καινούριο… τίποτα ουσιαστικό…. Θα ήθελα να υπάρχει …ουσιαστική 

επιμόρφωση που θα μας οδηγήσει σε αλλαγές, που συναισθηματικά θα μας εμπνεύσει 

να δεχτούμε αλλαγές ή να τις εφαρμόσουμε.. να πειραματιστούμε… να καταλάβουμε 

ότι αυτές οι αλλαγές θα μας ωφελήσουν και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά μας 

και να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε νέες ιδέες… ή τουλάχιστον να μην 

αντιστεκόμαστε… 

 

6. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο που 

εργάζεστε θα μπορούσε να φέρει εμπόδια που δεν μπορούν να 

ξεπεραστούν;  

Όχι…. Χαχαχαχα (γέλια) Αυτό που συμβαίνει στο δικό μου σχολείο είναι ότι ο 

καθένας περιχαρακώνεται γύρω από την τάξη του και δεν ενδιαφέρεται για το τι 

γίνεται γύρω του. Είτε καινοτομείς, είτε όχι… είναι αδιάφορο. 

 

7. Κατά πόσο υπάρχει διάθεση για έρευνα και πειραματισμό στο 

νηπιαγωγείο  σας γύρω από θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία; 
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Αν πεις κάτι… η απάντηση  είναι «κάνε ότι θες»…. Ζητήσαμε βοήθεια ως 

αναπληρώτριες για πολλά θέματα από τις μόνιμες και κυρίως την προϊσταμένη… η 

απάντηση είναι «κάντε ότι θέλετε… αρκεί να μη με ενοχλείτε… δεν ξέρω να σας 

βοηθήσω»…  

 

8. Ως νηπιαγωγός συζητάτε με τους συναδέλφους σας θέματα που έχουν να 

κάνουν με την καινοτομία στα νηπιαγωγεία, αν ναι πως αντιμετωπίζονται 

οι νέες ιδέες;  

Φέτος όχι ιδιαίτερα…. Αυτό που μας απασχολεί πάντα είναι να λύσουμε τα πολλαπλά 

λειτουργικά προβλήματα που έχουμε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με άδεια τάξη …τη μέρα 

του αγιασμού δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα στην κυριολεξία. Έχουμε τραβήξει τα 

πάνδεινα. Φυσικά η συμβολή της προϊσταμένης…. μηδενική. Μόνοι μας οι 

αναπληρωτές τρέξαμε.. τηλεφωνήσαμε, συνεργαστήκαμε με τους γονείς… Ευτυχώς 

δεν συναντάμε πάντα αδιάφορες προϊσταμένες….  

Βέβαια πολλές φορές σκέφτηκα φέτος… ότι προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε στο 

χώρο. Προσπαθήσαμε από το μηδέν από… άδειες… άβαφες… ακατάλληλες…. 

τάξεις… να φτιάξουμε χώρους που να είναι αρμονικοί με τις θεωρίες μάθησης …και 

τις ανάγκες των μαθητών μας… Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις τάξεις όσο πιο 

ευέλικτες γίνονταν, όσο πιο άνετες. Προσπάθησα να δημιουργήσω αισθητική 

διέγερση, να υπάρχουν ελκυστικοί χώροι με ωραίους χρωματισμούς. Φυσικά, 

συνεργάστηκα πολύ με τους γονείς και μόνο. 

 

Παράγοντες ευνοούν ή δεν ευνοούν την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία 

9. Πώς ορίζετε, εσείς προσωπικά, την ‘επιτυχία’ μιας καινοτομίας; 

Ναι… μεγάλο κεφάλαιο αυτό…. Μμμμ ..ναι.. Νομίζω ότι η επιτυχία εξαρτάται από 

τη φύση της καινοτομίας και την κεντρικότητά της …πόσο δηλαδή… θα αλλάξει τον 

πυρήνα της εκπαίδευσης. Από το πόσους θα επηρεάσει…. Όσο περισσότερους τόσο 

καλύτερα… επίσης  η επιτυχία εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας της. Επίσης πρέπει 

να σημειώσουμε ότι πρέπει να είναι έτοιμο το περιβάλλον για την εισαγωγή μιας 

καινοτομίας. … να υπάρχει μια συμφωνία θα λέγαμε αλλιώς θα υπάρχει σύγκρουση. 

Βασικό είναι να υπάρχουν ξεκάθαροι και ορατοί στόχοι… η συγκρότηση είναι 

απαραίτητη.  Θα έλεγα επίσης ότι σημαντικό είναι η καινοτομία που θα εισαχθεί να 

είναι χρηστική και ωφέλιμη. 
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Αν πρέπει να πω κάτι ακόμα…. Θα έλεγα ότι…. Σημαντικοί παράγοντες είναι η 

συλλογικότητα, ναι…. η…η….η….η…η συναδελφικότητα….(παύση) και ο 

επαγγελματισμός που πρέπει να επιδεικνύουμε. 

10. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος της/του προϊσταμένης /-ου στην 

διαχείριση και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών; 

Νομίζω θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά… πολλά μπορούμε να πούμε και εδώ… 

αλλά ….διδακτορικό θα .. γράψουμε. Νομίζω ότι η ηγεσία του σχολείου θα έπρεπε να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων, την επαγγελματική συνεργασία 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ο ίδιος θα πρέπει να εμπνέει τους άλλους 

εκπαιδευτικούς, να τους ενδυναμώνει, να τους συμβουλεύει, να συντονίζει και να 

οργανώνει τις εργασίες που προκύπτουν. Πολλά μπορούμε να πούμε και πολλά 

μπορούν να γίνουν….. 

 

11. Στο νηπιαγωγείο όπου εργάζεστε υπάρχει το κατάλληλο κλίμα (π.χ. 

υποστήριξη από την/τον προϊσταμένη/-ο, καλή επικοινωνία) που να 

διευκολύνει την εισαγωγή καινοτομιών;  

Όχι όπως έχω πει… η προϊσταμένη δεν συμμετέχει ιδιαίτερα και δεν ενδιαφέρεται… 

Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε… όπως θέλουμε… δε ρωτάει ποτέ για τα 

αποτελέσματα. Κατά τα άλλα ναι καλή σχέση υπάρχει….  

 

12. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αντιλήψεις των συναδέλφων σας για την 

καινοτομία; Για παράδειγμα θεωρείτε ότι θα ήταν θετικοί στην εισαγωγή 

μιας καινοτομίας στο νηπιαγωγείο; Πώς θα αντιδρούσαν;  

Οι αναπληρωτές ναι ….νομίζω θα ήταν πιο δεκτικοί στο να γίνει κάτι καινοτόμο. 

Απλά θα ήθελαν καθοδήγηση, που στη σχολική μας μονάδα δεν υπάρχει. Επίσης, δε 

μας βοηθά το γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχει αλλαγή του τόπου εργασίας…. όχι 

μόνο σχολική μονάδα αλλά και γεωγραφική περιοχή. Αν βελτιώνονταν οι συνθήκες 

εργασίας νομίζω θα έβλεπα πιο πρόθυμους συναδέλφους. 

 

13. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά εμπόδια που σχετίζονται με την 

εισαγωγή καινοτομιών στο νηπιαγωγείο;  

Ναι νομίζω έθιξα παραπάνω αρκετά…. θα πω πάλι ..… οι αναπληρωτές στα σχολεία 

με τη έννοια ότι κάθε χρόνο αλλάζουν τόπο και σχολική μονάδα, οι σοβαρές 

ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, ο μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις κυρίως 
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των πόλεων και πολλές φορές με προβλήματα και χωρίς διαγνώσεις, η προϊσταμένες 

που δεν μπορούν να καθοδηγήσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικά την 

εισαγωγή καινοτομιών, η έλλειψη επιμόρφωσης …ουσιαστικής… το τελευταίο 

πρέπει να σημειωθεί…  

Αααα!    Να πω πως…. αυτό που ήθελα να τονίσω είναι και πως… η αλλαγή είναι και 

προσωπική υπόθεση πρέπει και λίγο να το θέλουμε … δε γίνονται μαγικά… 

 

14. Πιστεύετε ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει ή παρεμποδίζει 

την εισαγωγή καινοτομιών στα νηπιαγωγεία; Αιτιολογείστε την άποψή 

σας. 

Το θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται διαρκώς πολλές φορές δημιουργείται ασάφεια και 

από τις διαρκείς αλλαγές, γεγονός που δε βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

καινοτομίας. Όταν το υπουργείο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο χωρίς ασάφειες 

νομίζω ότι τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την καινοτομία…. Κάθε 

χρόνο το υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις με 

έγγραφο που κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες.  Το δύσκολο είναι όταν 

καλούμαστε να τις υλοποιήσουμε σε περιβάλλον που είναι γραφειοκρατικό…. 

αγκυλωτικό…. Πώς να το πω… τότε χάνουμε τη διάθεσή μας…. Νομίζω όπως και 

εγώ ….απογοητεύονται και πολλοί συνάδελφοι και εγκαταλείπουν την προσπάθεια 

για ο,τιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές σου λένε κάνε αυτό πρόγραμμα 

και κάτσε να καταγράψεις… και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Τότε, λες καλύτερα να το 

κάνω άτυπα… ώστε να μην χρειαστεί η καταγραφή…. Το επάγγελμά μας απαιτεί και 

πολύ χρόνο ενασχόλησης στο σπίτι… είναι πολύ δύσκολο αυτό…  

 

15. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος (π.χ. επιμόρφωση νηπιαγωγών, υποστήριξη τοπικής 

κοινωνίας, συνεργασία με γονείς) στην εισαγωγή καινοτομιών στα 

νηπιαγωγεία; 

Φυσικά και είναι σημαντικός ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος ….για την 

εισαγωγή των καινοτομιών. Σημαντικότατο ρόλο παίζει η επιμόρφωση που θα είναι 

ουσιαστική.  Η επαγγελματική ανάπτυξη παίζει σημαντικό ρόλο καθώς οι γνώσεις και 

οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών πρέπει να ανανεώνονται. Σημαντική θέση στην 

επιμορφωτική διαδικασία νομίζω πως θα έπαιζε ένας ακριβής προσδιορισμός των 
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αναγκών των εκπαιδευτικών και ίσως θα πρέπει… εεεεε….. να συγκεραστούν οι 

δικές τους ανάγκες με εκείνες των μαθητών τους αλλά και των σχολείων τους.  

Η συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινωνία είναι ….μμμμ….σημαντική 

καθώς με την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας πραγματικά στα σχολεία 

μπορούν να γίνουν θαύματα. 


