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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µια προσπάθεια 

διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα αυτών που 

υπηρετούν στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας, για τους λόγους αντίστασης και τους παράγοντες που τους 

επηρεάζουν ως προς την εισαγωγή και εφαρµογή καινοτόµων Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων. Η µελέτη του θέµατος πραγµατοποιήθηκε σε δύο επίπεδα: 

στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό µέρος, αρχικά, γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό 

πλαίσιο και τη σηµασία των όρων της καινοτοµίας και της αλλαγής καθώς και 

αυτών της διοίκησης και της ηγεσίας µέσα από τη βιβλιογραφία. Κατόπιν, 

παρουσιάζονται τα µοντέλα της εκπαιδευτικής ηγεσίας καθώς και ο ρόλος 

τόσο του διευθυντή στην εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο 

όσο και του εκπαιδευτικού ως προς την αποδοχή ή µη της αλλαγής. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην αντίσταση που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην 

αλλαγή καθώς και στον τρόπο και τις στρατηγικές διαχείρισής της από το 

διευθυντή. Το πρώτο µέρος ολοκληρώνεται µε ιστορική αναδροµή της 

δηµιουργίας και καθιέρωσης του θεσµού των Πολιτιστικών Προγραµµάτων, 

παρουσίαση τόσο του θεσµικού πλαισίου όσο και των χαρακτηριστικών τους, 

του τρόπου σχεδιασµού και υλοποίησής τους καθώς και την ανάδειξη της 

πορείας τους στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας κατά τη δεκαετία 2003-2013. 

Η ερευνητική διαδικασία που αποτελεί το δεύτερο µέρος της εργασίας, 

στηρίζεται στην ποσοτική µέθοδο ως η βασική αυτής της έρευνας και στην 

ποιοτική ως η συµπληρωµατική της. Τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται είναι το ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη. Αρχικά 

πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις οι οποίες είχαν σκοπό να εντοπίσουν τις 

µεταβλητές που θα ήταν απαραίτητες για τη διαµόρφωση του 

ερωτηµατολογίου και για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια, 

συλλέχθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου 

που αποτέλεσε και το κύριο εργαλείο συλλογής δεδοµένων και ακολούθησε η 

επεξεργασία αυτών και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των 

συµπερασµάτων που προέκυψαν ως απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα 

που είχαν τεθεί.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό µε αποτέλεσµα 

όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται κεντρικά και να επιβάλλονται για εφαρµογή 

στις σχολικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν ως ο τελικός αποδέκτης των 

αποφάσεων αυτών (Μαυρογιώργος, 2008a). Ως εκ τούτου, δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για αυτενέργεια και 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια όµως, λόγω των συνεχών 

τεχνολογικών, πολιτικών, δηµογραφικών, οικονοµικών και πολιτισµικών 

εξελίξεων που συµβαίνουν καθηµερινά, το εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθεί 

να προσαρµόσει τους στόχους του και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

ανάγκες και προκλήσεις της εποχής. Έτσι, προβαίνει σε αλλαγές και εισάγει 

καινοτοµίες µε στόχο την προσαρµογή της στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας 

(Hoy & Miskel, 2001). Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των 

αλλαγών είναι η στήριξή τους από το διευθυντή και η κατανόηση και ενεργή 

συµµετοχή των εκπαιδευτικών σ’ αυτές. Η συνύπαρξη αυτών έχει σαν 

αποτέλεσµα, ακόµα και στα πλαίσια ενός συγκεντρωτικού συστήµατος, την 

ανάπτυξη δράσεων, την υλοποίηση προγραµµάτων και την εφαρµογή 

πρωτοποριακών και καινοτόµων µεθόδων (Καβούρη, 1999). 

Τα καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία υλοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια στα σχολεία της χώρας, είναι θεσµοθετηµένες 

δραστηριότητες που έχουν προαιρετικό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ως 

καινοτόµες δράσεις και εντάσσονται στις Σχολικές ∆ραστηριότητες. Τα 

Πολιτιστικά προγράµµατα στα οποία επικεντρώνεται η παρούσα εργασία, 

ανήκουν στις Σχολικές ∆ραστηριότητες και βάσει της εγκυκλίου Γ7/106137/30-

9-03, ορίζονται ως κάθε δηµιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της 

την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης και την ανάδειξη και προώθηση 

στοιχείων πολιτισµού µέσα από θεµατικές δράσεις.  

Η εισαγωγή των Πολιτιστικών προγραµµάτων στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς «για αυτενέργεια, 

συνεργασία, αλληλεπίδραση και δηµιουργική έκφραση µε αφορµή την τέχνη 

και τον πολιτισµό» (εγκύκλιος Γ7/127365/17-11-2003). Σκοπός λοιπόν, της 

παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τους παράγοντες που τους 

διευκολύνουν ή τους αποτρέπουν από την εφαρµογή καινοτόµων 
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εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ειδικότερα Πολιτιστικών προγραµµάτων. 

Αρκετοί ερευνητές µέχρι σήµερα έχουν ασχοληθεί µε τις καινοτοµίες στην 

εκπαίδευση και την εισαγωγή των καινοτόµων δράσεων στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. ∆εν έχει γίνει όµως καµιά µελέτη σχετικά µε τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εφαρµογή των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων από την επίσηµη έναρξής τους το 2003 ως το 

2013 γενικότερα αλλά και ειδικότερα, στα πλαίσια της ∆΄ ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Η έλλειψη έρευνας πάνω σ’ αυτό το 

θέµα οδήγησε στη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας.  

Με βάση τα παραπάνω, η επίτευξη του σκοπού της παρούσας 

εργασίας πραγµατοποιείται σε δύο µέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το 

θεωρητικό µέρος της εργασίας περιλαµβάνει το θεωρητικό πλαίσιο µέσα από 

την ανασκόπηση της σχετικής µε το υπό διερεύνηση θέµα βιβλιογραφίας και 

αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη 

σηµασία των όρων της καινοτοµίας και της αλλαγής εστιάζοντας στην 

εκπαιδευτική καινοτοµία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα είδη των 

εκπαιδευτικών καινοτοµιών, οι βασικές οµοιότητες και διαφορές µεταξύ 

αλλαγής και καινοτοµίας καθώς και οι προϋποθέσεις για επιτυχή εισαγωγή και 

εφαρµογή των καινοτοµιών. Στο παρόν κεφάλαιο, δίνεται βαρύτητα στη  

διαδικασία της διαχείριση της αλλαγής, η οποία περιλαµβάνει τη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτοµιών, τα στάδια εισαγωγής της αλλαγής/καινοτοµίας στο 

σχολείο και τις στρατηγικές της αλλαγής. Στο τέλος του κεφαλαίου 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρουσίασή του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της ευρείας έννοιας του 

όρου «ηγεσία». Αυτό πραγµατοποιείται µέσα από την εννοιολογική 

προσέγγιση των όρων «διοίκηση» και «ηγεσία» στην εκπαίδευση, την 

αποσαφήνιση των ρόλων διοικητικού και ηγέτη, την παρουσίαση και κριτική 

των µοντέλων εκπαιδευτικής ηγεσίας και του τρόπου άσκησης της σχολικής 

ηγεσίας. Στο τέλος, παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή – ηγέτη ως 

παράγοντα στην εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο καθώς και 

τα συµπεράσµατα που προέκυψαν.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην εισαγωγή των καινοτοµιών 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και παρουσιάζεται ο ρόλος του 
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εκπαιδευτικού στην εισαγωγή καινοτοµιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

αντίσταση που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή και συγκεκριµένα,  

στη συναισθηµατική πορεία και τις στάσεις των εργαζοµένων κατά την 

αλλαγή, τις αιτίες αποτυχίας εφαρµογής της, τα είδη της αντίστασης και 

ολοκληρώνεται µε τους τρόπους και τις στρατηγικές διαχείρισης της 

αντίστασης στην αλλαγή. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα 

που προέκυψαν από την παρουσίασή του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι σταθµοί που 

αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία και καθιέρωση των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στα σχολεία. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεσµικό 

πλαίσιο βάση του οποίου έγινε ο ορισµός των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

και των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων. 

Κατόπιν, αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

καθώς και η διαδικασία του σχεδιασµού και της υλοποίησής τους. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε παρουσίαση της πορείας εφαρµογής των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αθήνας κατά τη δεκαετία 2013-2014 και τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από την παρουσίασή του. 

Το ερευνητικό µέρος της εργασίας αποτελείται από δύο κεφάλαια τα 

οποία αναφέρονται στην τεκµηρίωση και συσχέτιση των θεωρητικών 

ευρηµάτων και δεδοµένων της έρευνας µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Αθήνας καθώς και στα 

αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προκύπτουν. Συγκεκριµένα, στο 

πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αρχικά, η αναγκαιότητα της έρευνας καθώς 

και ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Στη συνέχεια, 

ακολουθούν τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή 

των δεδοµένων, ο τρόπος διαµόρφωσή τους και το δείγµα της έρευνας. 

Κατόπιν, αναλύονται οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της 

έρευνας καθώς και ο τρόπος χρήσης τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο του 

ερευνητικού µέρους της εργασίας, γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδοµένων και διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

έρευνα.  

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν βάσει του σκοπού της 

έρευνας είναι: 
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i. Ποιες προϋποθέσεις διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο; 

ii. Ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων; 

iii. Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί το θέµα του 

Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να υλοποιήσουν στο σχολείο 

τους; 

iv. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων (διευθυντής, 

εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων; 

v. Ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων;  

vi. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή 

καινοτοµιών; 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.4 Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον σήµερα είναι τελείως διαφορετικό από 

αυτό του παρελθόντος. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η «έκρηξη της 

πληροφορίας» (Χατζηγεωργίου, 1988), τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά, 

πολιτισµικά και δηµογραφικά δεδοµένα κάθε χώρας και γενικά οι αλλαγές που 

συντελούνται τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπερνούν το 

εκπαιδευτικό σύστηµα από τον κεντρικό σχεδιασµό του ως το επίπεδο της 

διαχείρισής του (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Σήµερα, στις σύγχρονες 

κοινωνίες η αλλαγή αποτελεί πλέον τη νέα σταθερά (Anderson, 1998). Η 

εκπαίδευση, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 

και προκλήσεις προβαίνει σε αλλαγές και εισάγει καινοτοµίες µε στόχο την 

προσαρµογή της στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας (Hoy & Miskel, 2001).  

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά, θα παρουσιαστεί η εννοιολόγηση των 

όρων «αλλαγή» και «καινοτοµία» εστιάζοντας στην εκπαιδευτική καινοτοµία. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα είδη των εκπαιδευτικών καινοτοµιών, οι 

βασικές οµοιότητες και διαφορές µεταξύ αλλαγής και καινοτοµίας καθώς και οι 

προϋποθέσεις για επιτυχή εισαγωγή και εφαρµογή των καινοτοµιών. Το 

κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την ενότητα «∆ιαχείριση της αλλαγής» η οποία 

θα περιλαµβάνει τη διαδικασία εισαγωγής καινοτοµιών, τα στάδια εισαγωγής 

της αλλαγής/καινοτοµίας στο σχολείο και τις στρατηγικές της αλλαγής. Στο 

τέλος, θα παρατεθούν σχετικά συµπεράσµατα όπως θα προκύψουν από την 

παρουσίαση του παρόντος κεφαλαίου. 

1.5 Εννοιολόγηση των όρων «αλλαγή» και «καινοτοµία» -  

Εκπαιδευτική καινοτοµία 

Οι όροι «αλλαγή» και «καινοτοµία» πολλές φορές εναλλάσσονται ή 

θεωρούνται ταυτόσηµοι. Οι Everard και Morris (1996) συµπεριλαµβάνουν 
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στον όρο «αλλαγή» και αυτούς της «καινοτοµίας» και της «ανάπτυξης». Οι 

Russel και Russel (1992), αναφερόµενοι στους επιχειρηµατικούς 

οργανισµούς, παρουσιάζουν την καινοτοµία ως µια διαδικασία αλλαγής 

στοιχείων του οργανισµού που πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης των 

µελών του και στοχεύει στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του οργανισµού. Σύµφωνα µε 

τους Γιαννακάκη (2002) και Μπελαδάκη (2007), η καινοτοµία συνδέεται µε την 

πρωτοβουλία, τη σύλληψη και την εφαρµογή νέων ιδεών από τα µέλη ενός 

οργανισµού. Ο Μπελαδάκης (2007) όµως, χαρακτηρίζει έναν οργανισµό 

«καινοτόµο», ακόµα και όταν πρωτοπορεί µε την εφαρµογή µιας νέας ιδέας, 

µιας πρωτοτυπίας που δεν έχει δοκιµαστεί από κανένα άλλο, παρόλο που η 

ιδέα αυτή µπορεί να µην είναι προϊόν των µελών του ίδιου του οργανισµού.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς, αυτοί αποτελούν 

ανοικτά εκπαιδευτικά συστήµατα (Σαΐτης, 1991) σε επιδράσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τους House (1979) και Vandenberghe (1988), η 

εκπαιδευτική καινοτοµία ορίζεται ως η σκόπιµη και συστηµατική προσπάθεια 

αλλαγής που στοχεύει στη βελτίωση ορισµένων στοιχείων ή παραµέτρων της 

σχολικής πραγµατικότητας και διενεργείται µε την εισαγωγή και εφαρµογή 

νέων ιδεών και τεχνικών. Οι Lawn και Prescott (1975, όπ. αναφ. στο 

Πασιαρδής, 2008), υποστηρίζουν  ότι η εκπαιδευτική καινοτοµία είναι η 

οποιαδήποτε νέα πολιτική, διαφοροποίηση στο περιεχόµενο του αναλυτικού 

προγράµµατος, οργανωτική ή µεθοδολογική αλλαγή που προβλέπει στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και µάθησης. Άλλωστε, κατά τον Μπελαδάκη 

(2010:109), «η καινοτοµία αποτελεί βασική προϋπόθεση στην προσαρµογή 

του σχολικού οργανισµού στις µεταβολές του περιβάλλοντος και στην 

ανταπόκρισή του στις κοινωνικές ανάγκες και στις απαιτήσεις των µαθητών». 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε και τον ορισµό που δίνει η Jacobs (2000, όπ. 

αναφ. στο Λουκοπούλου, 2010), για την εκπαιδευτική καινοτοµία, όπου την 

ορίζει ως  

«την οποιαδήποτε µορφή της εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία είναι εν 

µέρει ή εξ ολοκλήρου καινούργια, σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

συγκείµενο και έχει σχεδιαστεί να καλλιεργήσει, να βελτιώσει, να 

συσχετίσει ή να ανταποκριθεί µε πληρότητα στις ανάγκες του σχολικού 
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προγράµµατος, της διδακτικής µεθοδολογίας και της µαθησιακής 

διαδικασίας».  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι:  

• η εκπαιδευτική αλλαγή είναι µια µορφή εκπαιδευτικού 

µετασχηµατισµού, η οποία δεν είναι απαραίτητα θεσµοθετηµένη 

και δεν αποτελεί πάντα καινοτοµία (Μαυροσκούφης, 2002). ∆εν 

µπορούµε να την οριοθετήσουµε ούτε να της αποδώσουµε ένα 

πάγιο χαρακτηρισµό όπως: θετική ή αρνητική, επιθυµητή ή 

ανεπιθύµητη, εσωτερική ή εξωτερική (ως προς το σχολικό 

περιβάλλον), γενική ή περιορισµένη, µεγάλη ή µικρή (ως προς 

την έκτασή της), εθελοντική ή επιβεβληµένη, απειλητική ή µη 

(Dean, 1993).  

• οι εκπαιδευτικές καινοτοµίες είναι και αυτές µορφές 

εκπαιδευτικού µετασχηµατισµού, οι οποίες δεν καλύπτονται από 

θεσµικό πλαίσιο, έχουν προαιρετικό ή διαφοροποιηµένο 

χαρακτήρα (Καβούρη, 1999· Υφαντή, 2000), είναι ευέλικτες, 

έχουν σαν στόχο τη βελτίωση και µπορούν να προκύψουν από 

πρωτοβουλίες όχι µόνο πολιτικών προσώπων και στελεχών της 

εκπαίδευσης αλλά και από µεµονωµένους διευθυντές και 

εκπαιδευτικούς.  

1.6 Είδη εκπαιδευτικών καινοτοµιών 

Ο Fullan (2007), χαρακτηρίζει τις καινοτοµίες πολυδιάστατες και 

διακρίνει τις εκπαιδευτικές καινοτοµίες σε τρεις τύπους (Fullan, 1988, pp.196): 

• χρήσης νέων ή αναθεωρηµένων υλικών 

• εφαρµογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων (µεθόδων) 

• αλλαγής των  αρχών και της ανάπτυξης νέων στάσεων και 

πεποιθήσεων 

όπου η ιεράρχησή τους σχετίζεται µε το βαθµό πολυπλοκότητας που τις 

χαρακτηρίζει.  

Οι Damanpour, (1987); Griffin, (1987); Stoner και Freeman, 

(1992);διαχωρίζουν τις εκπαιδευτικές καινοτοµίες σε τρεις κατηγορίες:  
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• εκπαιδευτική-παιδαγωγική καινοτοµία 

• διοικητική-οργανωτική καινοτοµία 

• καινοτοµία ως προς το σχολικό κλίµα και τις ανθρώπινες 

σχέσεις  

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικές 

καινοτοµίες ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το είδος των 

δραστηριοτήτων του σχολείου, το θεµατικό τους περιεχόµενο, την ανάληψη 

πρωτοβουλίας για το σχεδιασµό και την υλοποίησή τους, την οµάδα – στόχο 

στην οποία απευθύνονται. Συγκεκριµένα: 

1.3.1 το είδος των δραστηριοτήτων του σχολείου στις οποίες 

αναφέρονται. Βάσει αυτού του κριτηρίου, οι καινοτοµίες 

χαρακτηρίζονται ως: 

• Εκπαιδευτικές: Αναφέρονται σε δράσεις που σχετίζονται µε τις 

διδακτικές µεθόδους, τους στόχους και το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων, τα µέσα διδασκαλίας, την εφαρµογή νέων µεθόδων 

και εργαλείων αξιολόγησης καθώς και την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε νέες προσεγγίσεις. 

• Παιδαγωγικές: Συνδέονται µε την εφαρµογή διαφόρων 

προγραµµάτων στο σχολείο που αποσκοπούν στην 

αντιµετώπιση και τη διαχείριση προβληµάτων, στη διαµόρφωση 

και αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών, στη 

δηµιουργία συνεργατικού κλίµατος τόσο µεταξύ δασκάλου και 

µαθητή όσο και µεταξύ των µαθητών καθώς και στη δυναµική 

των µαθητικών οµάδων (Γιαννακάκη, 2002).  

• ∆ιοικητικές ή Οργανωτικές: Σχετίζονται µε την εφαρµογή νέων 

τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λήψης αποφάσεων στη 

σχολική µονάδα, τη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων των 

εκπαιδευτικών, τον εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής υποδοµής 

και την αναµόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων. 
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1.3.2 το θεµατικό περιεχόµενο της καινοτοµίας το οποίο σύµφωνα 

µε τους Βρεττό και Καψάλη (1994), αναφέρεται στα δοµικά στοιχεία του 

αναλυτικού προγράµµατος που είναι: ο σκοπός και οι στόχοι του 

προγράµµατος, το περιεχόµενο, οι µέθοδοι και τα µέσα διδασκαλίας 

και οι τρόποι αξιολόγησής του. Με την εφαρµογή των καινοτοµιών 

αυτής της κατηγορίας σκοπός είναι η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας τόσο της σχολικής τάξης όσο και ολόκληρου του 

σχολείου, µέσω του επανακαθορισµού των στόχων του αναλυτικού 

προγράµµατος, της εφαρµογής νέων µεθόδων διδασκαλίας, της 

αναδιαµόρφωσης του περιεχοµένου της διδακτέας ύλης µε την 

ενσωµάτωση νέων επιστηµονικών απόψεων και της αξιολόγησης της 

αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος τόσο ως προς τη διδακτική 

όσο και ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία. 

1.3.3 την ανάληψη πρωτοβουλίας για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση της καινοτοµίας. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στη σχέση 

της καινοτοµίας µε το φορέα που εισάγει την καινοτοµία ο οποίος 

µπορεί να είναι:  

• Η ηγεσία της εκπαίδευσης: Οι καινοτοµίες αυτής της κατηγορίας 

σχεδιάζονται από µια κεντρική διοίκηση, η οποία έχει και την 

πλήρη  ευθύνη για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Πρόκειται για νοµοθετηµένες ρυθµίσεις ή παρεµβάσεις, άλλοτε 

µικρής εµβέλειας, αναφερόµενες σε ένα τµήµα ή µια βαθµίδα της 

εκπαίδευσης και άλλοτε µεγάλης εµβέλειας, που σχετίζονται µε 

ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα, οπότε γίνεται αναφορά σε 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. Αυτό το είδος της καινοτοµίας 

συναντάται στα συγκεντρωτικά συστήµατα όπου η εξουσία είναι 

συγκεντρωµένη στην κορυφή της πυραµίδας, η εφαρµογή της 

καινοτοµίας εκπορεύεται «από πάνω προς τα κάτω» και 

επιβάλλεται σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες 

(Παπακωνσταντίνου, 2005). Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις 

όπου αυτού του είδους οι καινοτοµίες είναι µεν θεσµοθετηµένες 
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αλλά έχουν προαιρετικό χαρακτήρα όσον αφορά στην εφαρµογή 

τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί: Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι καινοτοµίες 

πηγάζουν από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπου βασικός 

τους στόχος είναι η ικανοποίησή τους. Οι καινοτοµίες που 

προτείνονται «από κάτω προς τα πάνω» απαντώνται 

περισσότερο στα αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, 

γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τα µέλη του οργανισµού 

καθώς δίνεται µεγάλη αυτονοµία στις εκπαιδευτικές µονάδες και 

οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον 

επαγγελµατισµό τους (Παπακωνσταντίνου, 2005). 

1.3.4 την οµάδα – στόχο στην οποία απευθύνονται. Έτσι, 

παρατηρούνται δράσεις που αφορούν στο σύνολο των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας και άλλες που αποσκοπούν σε 

συγκεκριµένη κατηγορία µαθητών (µαθητές χαµηλών επιδόσεων, µαθητές 

που ανήκουν σε εθνικές ή κοινωνικές µειονότητες), ή σε συγκεκριµένη 

κατηγορία εκπαιδευτικών (νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων), ή σε γονείς. 

Εν κατακλείδι, οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρουν πως τα όρια 

µεταξύ των κατηγοριών αυτών δεν είναι ευδιάκριτα, υπάρχει συσχέτιση και 

σύνδεση µεταξύ τους και γι’ αυτό µια καινοτοµία µπορεί να ανήκει σε 

περισσότερες από µια κατηγορίες. Επίσης, ο Fullan (1991) υποστηρίζει ότι για 

την επίτευξη κάποιου συγκεκριµένου εκπαιδευτικού στόχου είναι απαραίτητη 

η συνύπαρξη των περισσότερων κατηγοριών των εκπαιδευτικών καινοτοµιών.  

1.7 Βασικές οµοιότητες και διαφορές αλλαγής - καινοτοµίας 

Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ αλλαγής και καινοτοµίας είναι ότι ενώ η 

αλλαγή χαρακτηρίζεται ως µια δυναµική διαδικασία που έχει διάρκεια στο 

χρόνο και σκοπός της είναι να ταράξει το σύστηµα, οι καινοτοµίες και 

συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικές καινοτοµίες, συνδέονται αποσπασµατικά µε το 

µοντέλο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με την εφαρµογή εκπαιδευτικών 

καινοτοµιών στόχος δεν είναι η συνολική βελτίωση του συστήµατος αλλά η 
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προσπάθεια για να ταράξουµε τα νερά, ξεφεύγοντας από την αδράνεια και τη 

στασιµότητα και εστιάζοντας σε συγκεκριµένες νεωτεριστικές δοµές 

(Μαυροσκούφης, 2002).  

Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντική οµοιότητα αυτών 

των δύο εννοιών είναι η απαίτηση για εµπλοκή και επένδυση σε ανθρώπινο 

δυναµικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αλλά συγχρόνως και τη µεταφορά αρνητικών συναισθηµάτων όπως 

αβεβαιότητα, ανησυχία, φόβος, ανασφάλεια. Για την αποφυγή όλων αυτών 

των ανεπιθύµητων καταστάσεων, τον περιορισµό του εύρους των 

αποκλίσεων από το στόχο (Μαυροσκούφης, 2002) και για την εξασφάλιση της 

επιτυχίας, πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις πριν από 

την εισαγωγή µιας καινοτοµίας: ενηµέρωση και ουσιαστική επιµόρφωση όλων 

των εµπλεκόµενων µελών (διευθυντών, εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων), 

προσαρµογή της καινοτοµίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 

σχολικής µονάδας όπου πρόκειται να εφαρµοστεί και στήριξη µε την 

εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής (Fullan, 1991; 

Καβούρη, 1999; Υφαντή, 2000). ∆υστυχώς, σύµφωνα µε τον Peterson (1999), 

ελάχιστες καινοτοµίες έχουν δοκιµαστεί ικανοποιητικά και σε µεγάλη διάρκεια 

πριν την εφαρµογή τους. Συνήθως υπόκεινται σε κάποιους µεταγενέστερους 

ελέγχους από την εφαρµογή τους.  

1.8 Προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής και εφαρµογής των 

καινοτοµιών  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για εξασφάλιση της επιτυχίας κατά την 

εισαγωγή αλλαγών σε έναν οργανισµό και ειδικότερα στο σχολείο είναι η 

σύνδεση της αλλαγής µε ένα όραµα που να εκφράζει τις ατοµικές και οµαδικές 

προσδοκίες και ανάγκες όλων των ενδιαφεροµένων, σε συνδυασµό µε την 

υποστήριξη, την επικοινωνία και τη συµµετοχή όλων όσων πρόκειται να 

εµπλακούν, να εφαρµόσουν και να υποστούν τις συνέπειες της αλλαγής 

(Μπουραντάς, 2002). 

Η ενσωµάτωση της αλλαγής στη σχολική πραγµατικότητα βασίζεται 

στην ενεργό συµµετοχή τόσο του διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών. Ο 
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διευθυντής, ως ενεργό µέλος της οµάδας ενηµερώνει, ενθαρρύνει, 

εξασφαλίζει τα κατάλληλα µέσα, συντονίζει, καθοδηγεί και επιµορφώνει τους 

εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας τη στήριξη από το διευθυντή του 

σχολείου (επιµορφωτική, υλικοτεχνική, ηθική), αποφασίζει να εφαρµόσει ή να 

συµµετέχει στην υλοποίηση µιας καινοτοµίας ή ενός προαιρετικού καινοτόµου 

προγράµµατος και προγραµµατίζει τον τρόπο υλοποίησης και σύνδεσής του 

µε το ασφυκτικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. Έτσι, διευθυντής και 

εκπαιδευτικοί, κατανοώντας την αναγκαιότητα, τη σηµασία και τα οφέλη που 

θα προκύψουν για όλη τη σχολική κοινότητα από την εφαρµογή της, γίνονται 

«συµµέτοχοι στο όραµα της αλλαγής» (Fullan, 2001). Όταν ο διευθυντής του 

σχολείου αποτελεί πρότυπο που µεταδίδει τον πυρήνα των κοινών 

πεποιθήσεων, αξιών και συµπεριφορών και παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς 

να συµµετέχουν στην οργάνωση και τον προγραµµατισµό εφαρµογής κοινών 

ή ατοµικών καινοτόµων προγραµµάτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

και στη λήψη αποφάσεων για την εισαγωγή τους στο σχολείο, τότε και εκείνοι 

έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συνειδητοποιήσουν τα 

οφέλη που µπορούν να προκύψουν από αυτή και να νοιώσουν συνυπεύθυνοι 

για την εφαρµογή της (Fullan, 1991). Οι εκπαιδευτικοί θα αντιµετωπίσουν 

θετικά την αλλαγή µόνο όταν εµπλακούν ενεργά σε όλα τα στάδια της 

αλλαγής (υιοθέτηση, εφαρµογή της στην πράξη και σταθεροποίησή της) 

(Θεοφιλίδης, 2012). Όταν ο διευθυντής αξιοποιήσει αυτή τη συµµετοχή τότε 

µπορεί να επιχειρήσει  µε συστηµατικό τρόπο να διαφοροποιήσει την 

κουλτούρα του οργανισµού, καλλιεργώντας τη συνεργατική κουλτούρα και την 

αµοιβαία εµπιστοσύνη (Hartley, 2007; Hatcher, 2005).  

Επιπρόσθετα, βασικό ρόλο για την επιτυχή εισαγωγή και εφαρµογή 

καινοτοµιών στο σχολείο παίζει το κλίµα που επικρατεί. Οι καινοτοµίες 

µπορούν να λειτουργήσουν ως µέσο βελτίωσης των σχολείων επηρεάζοντας 

το σχολικό κλίµα και έχοντας ως κύριο στόχο την αλλαγή νοοτροπιών και 

συµπεριφορών από τη βάση (Μαυροσκούφης, 2002), την ανακατανοµή των 

ρόλων και την αναδόµηση του συστήµατος (Μπαρκατσάς, 1998· Υφαντή, 

2000). Ας µην ξεχνάµε, ότι «το σχολικό κλίµα για έναν οργανισµό είναι ό,τι η 

προσωπικότητα για τον άνθρωπο» (Πασιαρδή, 2001). Αν θέλουµε οι αλλαγές 

να είναι µόνιµες και να έχουν επίδραση στα αποτελέσµατα, δεν πρέπει να 
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είναι µόνο πρώτου επιπέδου, δοµικές αλλαγές αλλά και δεύτερου επιπέδου, 

κανονιστικές (Sergiovanni & Starratt, 1993). Η άποψη των Kowalski και 

Reitzug (1993) είναι ότι οι αλλαγές στη δοµή και στο περιβάλλον δεν 

εγγυώνται αντίστοιχες αλλαγές και στην κουλτούρα.  

Σύµφωνα µε το Μπουραντά (2002), µια από τις βασικές προϋποθέσεις 

για την επιτυχία των αλλαγών είναι η «συστηµική προσέγγιση», δηλαδή η 

εξασφάλιση της ευθυγράµµισης, της αρµονίας και του συγχρονισµού όλων 

των επιµέρους στοιχείων της οργάνωσης. Όταν δεν λαµβάνονται υπόψη οι 

σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιµέρους στοιχείων της οργάνωσης 

(π.χ. στρατηγική, δοµές, συστήµατα, ικανότητες, κουλτούρα, αντίσταση) 

δηµιουργούνται «δυσαρµονίες µε αρνητικές συνέπειες».  

1.9 ∆ιαχείριση της αλλαγής 

1.6.1 ∆ιαδικασία εισαγωγής καινοτοµιών 

Η εισαγωγή αλλαγών σε έναν οργανισµό αποτελεί µια πολύπλοκη 

διαδικασία διότι κάθε επιµέρους στοιχείο της οργάνωσης πρέπει να 

ακολουθήσει όλα τα βασικά βήµατα της διαδικασίας της αλλαγής. Για να 

λειτουργήσουν οι αλλαγές ως µέσο βελτίωσης των σχολείων θα πρέπει 

πρώτα να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αλλαγή της 

συµπεριφοράς και της νοοτροπίας όλων των µελών κάθε σχολικής µονάδας 

από τη βάση (εκπαιδευτικοί, µαθητές, κ.λ.π.). Σύµφωνα µε το Χολέβα (1995: 

292), 

«διαχείριση της αλλαγής στην εκπαίδευση είναι η εφαρµογή 

τεχνικών οργανωτικής ανάπτυξης από τη διοίκηση των σχολικών 

µονάδων για την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, αλλαγών ή 

καινοτοµιών. Στόχος της διαχείρισης της αλλαγής είναι η διάγνωση 

της παρούσας κατάστασης ως προς τις δυνατότητες και τα 

προβλήµατα που παρουσιάζει καθώς και η “θεραπεία” του 

κλίµατος που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συνεργασία και 

την πληροφόρηση». 
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Οι Mitchell et al., (1992, όπ. αναφ. στο Μιχόπουλος, 1998), 

παρουσιάζουν τέσσερα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 

εισαγωγή µιας οργανωτικής αλλαγής: 

• την αναγνώριση του προβλήµατος 

• την ανακάλυψη των αιτιών του προβλήµατος 

• την εισαγωγή της αλλαγής 

• την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αλλαγής 

Ο Μπουραντάς (2002), παρουσιάζει τα στάδια της διαδικασίας της 

αλλαγής πιο αναλυτικά µέσα από πέντε βήµατα:    

• διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης 

• σχεδιασµός των αλλαγών ή της νέας κατάστασης (π.χ. 

στρατηγικής, συστηµάτων, ικανοτήτων, κουλτούρας) 

• σχεδιασµός των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την 

αντιµετώπιση των πιθανών αντιστάσεων και την εξασφάλιση της 

δέσµευσης και της υποστήριξης των ενδιαφεροµένων 

• υλοποίηση των σχεδιασµένων ενεργειών 

• παρακολούθηση της υλοποίησης των αλλαγών και µέτρηση των 

αποτελεσµάτων 

 

1.6.2 Στάδια εισαγωγής αλλαγής / καινοτοµίας στο σχολείο 

Σύµφωνα µε τον κοινωνικό ψυχολόγο Kurt Lewin (1947), η εισαγωγή 

αλλαγών σε έναν οργανισµό διέρχεται από τρία στάδια:  

• την Ενεργοποίηση  

• την Κινητοποίηση  

• τη Σταθεροποίηση 

 

1.6.2.1 Στάδιο 1ο: Ενεργοποίηση - Εισαγωγή της αλλαγής 

Η ενεργοποίηση, σχετίζεται µε το «ξεπάγωµα» (Lewin, 1947) «µια 

ψυχολογική προετοιµασία των ατόµων για ωρίµανση της συνείδησης στην 

αλλαγή» (Θεοφιλίδης, 2012) που διέρχεται από τρεις δράσεις: επισκόπηση 
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της παρούσας κατάστασης, απόφαση για εισαγωγή της αλλαγής και 

σχεδιασµός της αλλαγής.   

Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης στο οργανισµό 

και αποφασίζεται η έναρξη της διαδικασίας της αλλαγής. Για να οδηγηθούµε 

σ’ αυτή την απόφαση απαιτείται η αµφισβήτηση της υπάρχουσας κατάστασης 

(status quo), η δηµιουργία δυσαρέσκειας και η ανάγκη για αλλαγή. Σ’ αυτό το 

στάδιο είναι απαραίτητη η ενεργή εµπλοκή, υποστήριξη και δέσµευση στην 

αλλαγή τόσο της διοικούσας αρχής του οργανισµού και στην προκειµένη 

περίπτωση του διευθυντή της σχολικής µονάδας όσο και όλων των 

εµπλεκοµένων. Θα πρέπει όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας να 

διαπιστώσουν και να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη αλλά και τη 

σπουδαιότητα της ανάγκης για αλλαγή της ισχύουσας κατάστασης (Kotter, 

2001), να επιθυµήσουν την ανατροπή και αντικατάστασής της από κάτι νέο, 

να αφοσιωθούν και να δεσµευτούν προς το σκοπό της αλλαγής. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της αλλαγής σε επίπεδο οργανισµού 

είναι η επιτυχία της σε ατοµικό επίπεδο.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα όραµα που να είναι κοινό 

για όλα τα µέλη του σχολείου το οποίο θα ενεργοποιήσει όλους τους 

εµπλεκόµενους, θα τους κινητοποιήσει για να συνεργαστούν και να 

σχεδιάσουν τον τρόπο εφαρµογής της αλλαγής και θα δηµιουργήσει «θετικές 

προσδοκίες για µια νέα επιθυµητή κατάσταση» (Μπουραντάς, 2002). Σ’ αυτό 

το στάδιο πραγµατοποιείται και ο σχεδιασµός της αλλαγής, έτσι ώστε η 

προσέγγισή της να είναι ξεκάθαρη και δοµηµένη. Η κατανόηση και η αποδοχή 

της σκοπιµότητας της αλλαγής από τα µέλη της σε συνδυασµό µε τη 

δηµιουργία κοινού οράµατος, θα οδηγήσουν σε αλλαγή της επικρατούσας 

σχολικής κουλτούρας και τη δηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας. «Η 

κουλτούρα συνεργασίας προωθεί το ‘όραµα’ της σχολικής µονάδας, το ύφος 

της και το επαγγελµατικό της ήθος» (Μαυρογιώργος, 2013).  

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συντηρητισµός που διακατέχει 

κάθε σχολική µονάδα και η προσπάθεια των µελών της να αποτρέψουν την 

οποιαδήποτε αλλαγή (Everard & Morris, 1996). Ο διευθυντής που δεν είναι 

προσκολληµένος στην παράδοση µπορεί να σχεδιάσει την εισαγωγή 

καινοτοµιών και να εµπλέξει τους εκπαιδευτικούς στην όλη διαδικασία, 

σεβόµενος την εµπειρία τους. Εξηγώντας τους τη διαδικασία εφαρµογής της 
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καινοτοµίας εξασφαλίζει τη συµµετοχή τους στη διαχείρισή της (Stewart, 

1983). Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να προβλέψει την αντίσταση που 

πιθανόν θα προβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή, η οποία αποτελεί 

σοβαρό εµπόδιο για την εισαγωγή της καινοτοµίας στο σχολείο και να προβεί 

σε αντιµετώπισή της µέσα από τη διαχείρισή της. Η συνύπαρξη όλων αυτών 

των παραγόντων θα παίξει θετικό ρόλο για ένα δυναµικό ξεκίνηµα της 

διαδικασίας.  

1.6.2.2 Στάδιο 2ο: Κινητοποίηση - Εφαρµογή της αλλαγής 

Η κινητοποίηση των εµπλεκόµενων µελών αποτελεί το δεύτερο στάδιο 

της διαδικασίας της αλλαγής και αναφέρεται «στη µετακίνηση - µετάβαση της 

καινοτοµίας στη νέα ιδέα» (Lewin, 1947; Θεοφιλίδης, 2012). Σ’ Αυτό το στάδιο 

πραγµατοποιούνται τέσσερις βασικές δράσεις: εφαρµογή σχεδίου δράσης, 

διατήρηση της αφοσίωσης στην αλλαγή, άµεση επίλυση των προβληµάτων 

που προκύπτουν και τέλος, παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου. 

Αρχικά, δοκιµάζεται η αλλαγή µέσα από την εφαρµογή του σχεδίου 

δράσης. Σηµαντικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση αυτής της φάσης παίζουν οι 

εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν στη σχολική µονάδα (π.χ. διευθυντής, 

εκπαιδευτικοί, κλίµα, κουλτούρα συνεργασίας). Υπάρχουν σχολεία που θα 

µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε ως «µανθάνοντες οργανισµούς», τα 

οποία επιδιώκουν να πειραµατίζονται σε κάτι νέο και να πρωτοπορούν 

(Senge, 1990a). Υπάρχουν ωστόσο και οι περιπτώσεις σχολείων που δεν 

προσαρµόζονται έγκαιρα στις αλλαγές και προτιµούν να απέχουν - όσο 

µπορούν - λόγω εφησυχασµού, αλαζονείας ως προς την αποτελεσµατικότητά 

τους, αδράνειας ατοµικής ή οµαδικής, εµµονής σε στερεότυπα και έντονου 

συντηρητισµού, αναποτελεσµατικότητας της διοίκησης ή λόγω προηγούµενης 

αποτυχηµένης προσπάθειας. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η επιτυχής 

εισαγωγή µιας καινοτοµίας επηρεάζεται σηµαντικά και από τη στήριξη 

εξωτερικών παραγόντων (πολιτική βούληση, συνδικαλισµός, τοπική 

αυτοδιοίκηση, ανάγκες τοπικής κοινωνίας, γονείς, κ.ά.).  

Πέρα από αυτά, βασικό ρόλο στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 

άλλα και όλων των µελών του σχολείου στην αλλαγή έχει ο διευθυντής του 

σχολείου. Ο διευθυντής, ανάλογα µε τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τον 
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τρόπο που ασκεί τη διοίκηση, την παρώθηση και τα κίνητρα που δίνει στους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί το «κλειδί» (Hoyle, 1975) στην επιτυχία της 

εισαγωγής µιας καινοτοµίας στο σχολείο. Η παρουσία και η συµµετοχή του σε 

όλη τη διαδικασία είναι έντονη και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται σε καµία 

φάση. Είναι το άτοµο που θα εµπνεύσει, θα ενθαρρύνει, θα καθοδηγήσει 

(Hoyle, 1975), θα συντονίσει τις όλες διεργασίες, θα κατανείµει µε σαφήνεια 

ρόλους και καθήκοντα έτσι ώστε το κάθε µέλος να ξέρει επακριβώς τι, πότε 

και γιατί κάνει οτιδήποτε σχετικά µε την καινοτοµία. Φροντίζει για την 

ενηµέρωση και την ανάπτυξη του προσωπικού µέσω κατάλληλης 

επιµόρφωσης, προσπαθώντας να αποτρέψει τυχόν παρερµηνείες και 

παρουσιάζοντάς τους τα οφέλη που πιθανόν θα προκύψουν από την 

εφαρµογή της τόσο στη σχολική µονάδα όσο και στους ίδιους. Πάνω απ’ όλα 

όµως, στηρίζει τους εκπαιδευτικούς σε κάθε τους προσπάθεια και τους 

ενθαρρύνει να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να 

νιώθουν ότι αποτελούν µέρος της αλλαγής και έχουν λόγο στην αλλαγή.  

Γενικά, στο στάδιο της κινητοποίησης των εµπλεκόµενων µελών δίνεται 

µεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη και διατήρηση της αφοσίωσης και της 

παρακολούθησης τόσο της προόδου όσο και των προβληµάτων που τυχόν 

θα προκύψουν. Είναι πολύ πιθανό να εντοπίσουµε διάφορα προβλήµατα. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, ανατρέχουµε στο στάδιο του σχεδιασµού της εισαγωγής 

και επανασχεδιάζουµε, βασιζόµενοι στα νέα δεδοµένα. Κατόπιν, εφαρµόζουµε 

από την αρχή το νέο σχεδιασµό. Γενικά, το στάδιο της εφαρµογής της 

αλλαγής είναι καθοριστικό για την επιτυχία της. 

 
1.6 Στάδιο 3ο: Σταθεροποίηση – Εγκαθίδρυση της αλλαγής 

Η σταθεροποίηση στη νέα τακτική, επέρχεται µέσα από «την 

αυτοαξιολόγηση και τον αναστοχασµό για το αποτέλεσµα» (Θεοφιλίδης, 2012).  

Σ’ αυτή τη φάση, η αλλαγή παύει να θεωρείται κάτι νέο και γίνεται 

µέρος του συνηθισµένου τρόπου εργασίας στο σχολείο. Η αλλαγή έχει πλέον 

ενσωµατωθεί στο σύστηµα του εκπαιδευτικού οργανισµού και µπορεί να 

αποτελέσει σύνδεσµο µε τις προϋπάρχουσες αλλαγές ή προποµπό για τις 

επόµενες. Σηµαντικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση της αλλαγής στο 

σχολείο είναι η υποστήριξή της από όλα τα άτοµα και τους φορείς που 
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εµπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η εξασφάλιση πόρων είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη της εδραίωσης και της µονιµότητας της 

καινοτοµίας στην καθηµερινότητα του σχολείου. Βέβαια, η σταθεροποίηση της 

αλλαγής επιτυγχάνεται µόνο όταν έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς οι δύο 

προηγούµενες φάσεις γιατί τότε παρατηρείται αλλαγή των πεποιθήσεων και 

των στάσεων των µελών του σχολείου και διαµόρφωση µιας νέας σχολικής 

κουλτούρας. Παρατηρείται δηλαδή, ταίριασµα της αλλαγής µε τις δοµές του 

σχολείου, εξάλειψη τυχόν ανταγωνιστικών πρακτικών και διάδοση της χρήσης 

και των αποτελεσµάτων της αλλαγής στο σχολείο ή σε άλλες σχολικές 

µονάδες ή ακόµα και στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

1.7 Στρατηγικές της αλλαγής 

Η εισαγωγή καινοτοµιών στο σχολείο δεν είναι εύκολο εγχείρηµα γιατί 

προϋποθέτει αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Ο διευθυντής του σχολείου 

λαµβάνοντας υπόψη τη διαδικασία της αλλαγής µπορεί να ακολουθήσει µία ή 

ένα συνδυασµό από τις στρατηγικές - µεθόδους που ανέπτυξαν οι Chin, 

Bennis και Benne (1969, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012): εξουσιαστική- 

καταναγκαστική µέθοδο, εµπειρική – λογική µέθοδο και κανονιστική – 

αναµορφωτική µέθοδο. Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν σηµαντικά εργαλεία 

του ηγέτη για την εισαγωγή της αλλαγής. Συγκεκριµένα: 

• Εξουσιαστική - καταναγκαστική µέθοδος: εφαρµόζεται από 

ιεραρχικά ανώτερα άτοµα, τα οποία έχουν την εξουσία να 

επιβάλλουν την αλλαγή, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις 

απόψεις και τις ανάγκες των εµπλεκοµένων για την 

πραγµατοποίησή της. Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται ιδιαίτερα στα 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, όπου η εισαγωγή 

αλλαγών προέρχεται από την κεντρική εξουσία (Υπουργείο 

Παιδείας), έχει τη µορφή εντολής και όχι διαπραγµάτευσης και 

δια των εκπροσώπων της αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς για την 

άµεση εφαρµογή τους.  

• Εµπειρική – λογική µέθοδος: στηρίζεται στη λογική των 

ανθρώπων σε συνδυασµό µε την ανάγκη τους να γνωρίσουν και 

να εφαρµόσουν κάτι νέο. Η εφαρµογή αυτής της µεθόδου 



28 

 

προϋποθέτει κατάλληλη επιµόρφωση των εµπλεκοµένων 

σχετικά µε την καινοτοµία, παροχή των απαραίτητων υλικών και 

µέσων και µελέτη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 

ανάλογες εφαρµογές. Η διαδικασία της αλλαγής σχεδιάζεται από 

το φορέα της µε κάθε λεπτοµέρεια έτσι ώστε να εφαρµόζεται 

πιστά και να αποτρέπεται η πιθανότητα παρέκκλισης από τον 

αρχικό σχεδιασµό. Αυτό συµβαίνει γιατί δίνεται έµφαση στο 

τεχνοκρατικό επίπεδο, «στη στάθµευση των διαδικασιών και την 

επίτευξη οµοιόµορφων αποτελεσµάτων» (Θεοφιλίδης, 2012: 252-

254). 

• Κανονιστική – αναµορφωτική µέθοδος: βασίζεται στην οµάδα και 

την επιτυχή συνεργασία µεταξύ των µελών της. Η µέθοδος αυτή 

στηρίζεται στην προσαρµογή ή και αλλαγή της υπάρχουσας 

νοοτροπίας, των αξιών και γενικότερα της κουλτούρας των 

µελών του συστήµατος µε νέες ιδέες, κανόνες και αξίες. Βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της µεθόδου είναι η 

υποστήριξη της ανάγκης για αλλαγή από τα µέλη του 

συστήµατος και η ενεργός εµπλοκή και συµµετοχή τους σε όλα 

τα στάδια της διαδικασίας από το σχεδιασµό ως την εκτέλεσή 

της.  

Από τη µελέτη των στρατηγικών της αλλαγής προκύπτει ότι η επιτυχής 

εφαρµογή της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη µέθοδο ή τις µεθόδους που 

θα ακολουθήσει ο ηγέτης. ∆εν µπορούµε να προσδιορίσουµε ποια µέθοδος 

είναι η αποτελεσµατικότερη αν δε λάβουµε υπόψη το φορέα σχεδιασµού, τις 

απαιτήσεις του, τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για την εφαρµογή της, 

το εύρος της, τις οικονοµικές απαιτήσεις, την αναγκαιότητα για αλλαγή, τους 

στόχους της, τις επικρατούσες συνθήκες, την αιτία που την προκάλεσε, τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και την ωριµότητα 

των εµπλεκοµένων. Βέβαια, όταν συντρέχουν οι συνθήκες επίτευξης του 

συνδυασµού γνώσεων και ικανοτήτων των εµπλεκοµένων και της καθολικής 

εµπλοκής και συµµετοχής τους στην όλη διαδικασία, δηλαδή η συνύπαρξη της 

εµπειρικής – λογικής µεθόδου και της κανονιστικής – αναµορφωτικής, τότε οι 

πιθανότητες επιτυχίας της αυξάνονται. Η υλοποίηση αυτού όµως προϋποθέτει 



29 

 

το συνδυασµό βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στρατηγικών 

(Μαυροσκούφης, 2002).  

1.8 Συµπεράσµατα  

Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθεί να 

προσαρµόσει τους στόχους του στις απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. 

Σκοπός των εκπαιδευτικών αλλαγών που καλούνται να υλοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι η προσφορά στους µαθητές των απαραίτητων προσόντων 

για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων και την εξασφάλιση της 

επιτυχούς ένταξής τους στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα, ανταποκρινόµενοι 

στις αυξηµένες απαιτήσεις της. Η εισαγωγή καινοτοµιών αποτελεί πλέον 

µέρος τη εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, σχετίζεται µε τη βελτίωση του 

σχολείου και υποστηρίζεται από την κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε 

σχολική µονάδα (Υφαντή, 2000) και προπάντων από τα άτοµα που την 

αποτελούν.  

Η εισαγωγή καινοτοµιών σε µια σχολική µονάδα έχει περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχίας όταν αποφασίζεται από την ίδια γιατί θεωρείται 

αναγκαία (Everard & Morris, 1985). Θα πρέπει δηλαδή, να υπάρχει σύγκληση 

του σκοπού και του στόχου της αλλαγής που προτείνεται από το φορέα της µε 

αυτούς των σχολείων στα οποία απευθύνεται, έτσι ώστε να επιτευχθεί 

συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της 

αλλαγής. Η δε επιλογή των κατάλληλων µεθόδων στρατηγικής διαχείρισης της 

αλλαγής µπορεί να αναδείξει την προσωπικότητα και την επαγγελµατική 

επάρκεια των εµπλεκοµένων, µετατρέποντάς τους από «παθητικούς 

αποδέκτες και καταναλωτές ιδεών σε κριτικούς συνδιαµορφωτές» 

(Μπαρκατσάς, 1998). Η αλλαγή και η καινοτοµία, όποια µορφή και αν έχουν, 

όποιος και αν είναι ο φορέας τους, σε όποιον κι αν απευθύνονται, δεν 

µπορούν να προχωρήσουν αν δε γίνουν κατανοητές σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας (Σιακοβέλη, 2001) αφού «το σχολείο δεν είναι ένας παθητικός 

καθρέφτης, αλλά µια ενεργός δύναµη» (Apple, 1988, οπ. αναφ. στο 

∆ακοπούλου, 2008a: 120-121). Άλλωστε, «η πόρτα της αλλαγής ανοίγει από 

µέσα» (Serieyx, 1993).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

2.5  Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά θα παρουσιαστεί η ευρεία έννοια του όρου 

«ηγεσία». Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσα από την εννοιολογική προσέγγιση 

των όρων «διοίκηση» και «ηγεσία» στην εκπαίδευση, την αποσαφήνιση των 

ρόλων διοικητικού και ηγέτη, την παρουσίαση και κριτική των µοντέλων 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και συγκεκριµένα της συναλλακτικής, της 

µετασχηµατιστικής, της κατανεµηµένης και της παιδαγωγικής ηγεσίας και του 

τρόπου άσκησης της σχολικής ηγεσίας. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ο 

ρόλος του διευθυντή – ηγέτη ως παράγοντα στην εισαγωγή και εφαρµογή 

καινοτοµιών στο σχολείο. Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την παράθεση των 

συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την παρουσίασή του. 

2.6 Η ευρεία έννοια του όρου «ηγεσία» 

2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση των όρων «διοίκηση» και 

«ηγεσία» στην εκπαίδευση 

Ο ορισµός της «διοίκησης» έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και 

επιστήµονες. Οι ορισµοί που έχουν δοθεί διαφοροποιούνται τόσο ως προς 

τον τρόπο προσέγγισης του θέµατος ή των σηµείων που θέλουν να 

επικεντρωθούν όσο και ως προς το χώρο στον οποίο απευθύνονται. Παρόλα 

αυτά οι περισσότεροι επιστήµονες αναφέρουν στους εκάστοτε ορισµούς 

κάποια σηµεία τα οποία θεωρούνται κοινώς αποδεκτά όπως: η επιδίωξη 

κοινών σκοπών, η χρήση και η αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων και η 

επιδίωξη αυτών µέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης (Κατσαρός, 2008). 

Συσχετίζοντας όλα τα παραπάνω µε το χώρο της εκπαίδευσης µπορούµε να 

πούµε ότι: 

«∆ιοίκηση είναι η εξειδικευµένη ανθρώπινη δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο των πάσης φύσεων εκπαιδευτικών 

οργανισµών ή του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του και 

επιδιώκει την πραγµατοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθµό, των 
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σκοπών της εκπαίδευσης µε την αξιοποίηση των διαθέσιµων 

πόρων – ανθρώπινων και υλικών – µέσα από λειτουργίες, όπως 

είναι ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο 

συντονισµός και ο έλεγχος» (Κατσαρός, 2008:16). 

Σύµφωνα µε το Minzberg (1974), ένας διοικητικός θα πρέπει να 

αναλάβει 10 διαφορετικούς ρόλους: ∆ιαπροσωπικούς (επικεφαλής, ηγέτης, 

σύνδεσµος), Πληροφόρησης (νευρικό κέντρο, διανεµητής, εκπρόσωπος), 

Λήψης αποφάσεων (επιχειρών, διαχειριστής συγκρούσεων, κατανέµων 

πόρους, διαπραγµατευτής). Μεταφέροντας αυτούς του ρόλους στο πρόσωπο 

ενός διευθυντή σχολείου παρατηρείται ότι θα πρέπει να είναι: 

• Ο Επικεφαλής: το άτοµο που εκτελεί καθηµερινά µια σειρά από 

καθήκοντα και αρµοδιότητες (διαχείριση εγγράφων, επίλυση έκτακτων 

προβληµάτων κ.λ.π.) και συγχρόνως είναι διαθέσιµο σε συναντήσεις µε 

γονείς, εκπροσώπους του δήµου, εργάτες, εκπαιδευτικούς, µαθητές 

κ.λ.π.   

• Ο Ηγέτης: αυτός που εµπνέει και παροτρύνει τους συνεργάτες του σε 

κοινούς στόχους, νέες µεθόδους και καινοτοµίες.  

• Ο Σύνδεσµος: ο υπεύθυνος για τις δηµόσιες σχέσεις του σχολείου µε 

φορείς (εκπροσώπους του δήµου, µουσείων, άλλων οργανισµών και 

συλλόγων) µε σκοπό το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 

• Το Νευρικό κέντρο: το πρόσωπο που χωρίς να είναι ειδικευµένο σε όλα 

τα επιµέρους αντικείµενα γνωρίζει καλύτερα από όλους τα 

αποτελέσµατα της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Πληροφορείται για όλα 

τα σχετικά προς το σχολείο θέµατα και είναι ενήµερο για οτιδήποτε 

συµβαίνει. 

• Ο ∆ιανεµητής: ο πληροφοριοδότης, µε επίσηµο ή ανεπίσηµο τρόπο, 

της καθηµερινής αλληλογραφίας (έγγραφα, ανακοινώσεις, 

δραστηριότητες από φορείς και οργανισµούς κ.λ.π.) και κάθε άλλης 

σχετικής µε το σχολείο πληροφορίας προς τα µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

• Ο Εκπρόσωπος: το άτοµο που ενεργεί στο όνοµα του σχολείου. Οι 

θέσεις του πρέπει να αντιπροσωπεύουν το σχολείο.  
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• Ο Επιχειρών: ο διορατικός, που θα ψάξει να βρει τις κατάλληλες 

ευκαιρίες και θα τολµήσει να πραγµατοποιήσει αλλαγές στο σχολείο  µε 

σκοπό την πρόοδο και τη βελτίωσή του. Επίσης, το άτοµο που θα 

προβεί στην επίλυση θεµάτων πριν τη µετατροπή τους σε προβλήµατα 

και συγκρούσεις. 

• Ο ∆ιαχειριστής συγκρούσεων: εκείνος που θα διαχειριστεί τυχόν 

καταστάσεις και ανατροπές, από εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

παράγοντες, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του 

σχολείου.  

• Ο Κατανέµων Πόρους: ο διαχειριστής των πόρων (προσωπικό, υλική 

υποδοµή, χώρους, µέσα, πληροφορίες για καινοτόµα προγράµµατα: 

Πολιτιστικών Θεµάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Commenius, e-twinning). 

• Ο ∆ιαπραγµατευτής: ο διαµεσολαβητής, ανάµεσα σε άτοµα ή οµάδες 

εντός και εκτός σχολείου, για την επίτευξη συµφωνιών στην 

προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του διευθυντή µιας 

εκπαιδευτικής µονάδας είναι πολύπλευρος. Σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία (Υ.Α. Φ. 353.1./324/105657/∆1/16.10.2002), ο ρόλος του 

διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι κοινωνικός, διοικητικός, 

επιστηµονικός και παιδαγωγικός. Βέβαια, λόγω του συγκεντρωτικού και 

γραφειοκρατικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος,  

ακολουθείται το µοντέλο της διοικητικής πυραµίδας όπου η διοικητική εξουσία 

πηγάζει από «πάνω προς τα κάτω». Έτσι, ο στρατηγικός σχεδιασµός 

εκχωρείται «αποκλειστικά από τα ανώτερα κλιµάκια της εκπαιδευτικής 

ιεραρχίας» (Σαΐτης, 2000) και οι αρµοδιότητες που εκχωρούνται στο διευθυντή 

µιας εκπαιδευτικής µονάδας είναι σε µεγάλο βαθµό εκτελεστικές. Παρ’ όλα 

αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, 

διακρίνουµε ότι, πέραν των εκτελεστικών του καθηκόντων, ο διευθυντής µιας 

σχολικής µονάδας είναι υπεύθυνος για την προώθηση της συνεργασίας µε τα 

µέλη της σχολικής κοινότητας, τη δηµιουργία «ευχάριστου και θετικού 

κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής και µαθητικής 

κοινότητας» και την «ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για ανάληψη 
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πρωτοβουλιών και τη συµµετοχή τους σε καινοτόµες δράσεις του σχολείου». 

Για να µπορέσει όµως ο διευθυντής «να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις 

θα πρέπει να είναι δυναµικός, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να 

προγραµµατίζει, να εποπτεύει, να κατευθύνει και να καθοδηγεί» (Μπάκας, 

2006), δηλαδή να ηγείται της οµάδας και όχι µόνο να τη διοικεί. Τι εννοούµε 

όµως µε τον όρο ηγεσία; 

Η λέξη ηγεσία προέρχεται από το αρχαίο ρήµα (ηγέοµαι – ηγούµαι) 

που σηµαίνει προπορεύοµαι, οδηγώ, διευθύνω. ∆εν υπάρχει ένας ορισµός για 

την «ηγεσία», αφού πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την οριοθέτηση της 

συγκεκριµένης έννοιας (Hoy & Miskel, 1987; Stogdill, 1974). Οι περισσότεροι 

ορισµοί εστιάζουν στη διαδικασία άσκησης επιρροής. Μελετώντας αρκετούς 

από τους ορισµούς που έχουν δοθεί καταλήγουµε ότι ηγεσία είναι η 

διαδικασία κατά την οποία ένα άτοµο ή µια οµάδα ανθρώπων επηρεάζεται και 

καθοδηγείται από έναν τρίτο, τον ηγέτη, προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, 

µε στόχο την επίτευξη των σκοπών του ηγέτη ή των κοινών σκοπών της 

οµάδας. Ο ηγέτης, είναι το άτοµο που δηµιουργεί όραµα και έχει την ικανότητα 

να θέτει στόχους αποσκοπώντας στην υλοποίησή τους (Sergiovanni, 1984). Η 

ηγετική ικανότητα είναι µια δεξιότητα µε την οποία µπορεί κάποιος να 

καθοδηγήσει τους ανθρώπους να ενεργοποιήσουν τις ικανότητές τους για τη 

δηµιουργία πραγµάτων που δεν είχαν φανταστεί ότι είχαν την ικανότητα να 

κάνουν αλλά και τον τρόπο για να τα εφαρµόσουν. Ο ηγέτης δίνει έµφαση στις 

ανθρώπινες σχέσεις, εµπνέει, εµψυχώνει, επηρεάζει, υποστηρίζει και 

καθοδηγεί τη συµπεριφορά των µελών της οµάδας που ηγείται 

«εξασφαλίζοντας τη θεληµατική συνεργασία τους» (Σαΐτης, 2007) και 

οδηγώντας τους αφενός προς την επίτευξη των στόχων του οργανισµού και 

αφετέρου προς την ανάπτυξη των προσωπικών τους ικανοτήτων και την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη.  

Από πού προέρχονται όµως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που µας 

ορίζουν ένα άτοµο ως ηγέτη; Η άσκηση ηγεσίας διδάσκεται ή στηρίζεται στην 

προσωπικότητα του ατόµου; Κατά τον Αριστοτέλη, οι ηγέτες δε γίνονται αλλά 

γεννιούνται. Έρευνες Βρετανών και Αµερικάνων επιστηµόνων έδειξαν πως η 

ευθύνη για την ηγετική συµπεριφορά του ατόµου οφείλεται εν µέρει στο 

γονίδιο rs 4950, το οποίο όµως δε βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους ούτε 

όσοι το έχουν καταφέρνουν πάντοτε να το ενεργοποιήσουν. Ο δρ. Ζαν - 
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Εµανουέλ Ντε Νεβ, επικεφαλής σχετικής έρευνας, αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι το γονίδιο rs 4950  

«φαίνεται να σχετίζεται µε την κληροδότηση της ηγετικής 

ικανότητας από γενιά σε γενιά. Η συµβατική σοφία, ότι η ηγεσία 

είναι µια ικανότητα, παραµένει αληθινή σε µεγάλο βαθµό, όµως 

δείξαµε ότι επίσης αποτελεί εν µέρει γενετικό γνώρισµα» 

(http://www.iatropedia.com/articles/read/3478).   

Αντίθετα µε τις παραπάνω έρευνες, αρκετές θεωρίες (θεωρίες 

συµπεριφοράς) και µοντέλα υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες δε γεννιούνται αλλά τα 

άτοµα µπορούν να εκπαιδευτούν µέσα από την παρατήρηση και τη µελέτη της 

συµπεριφοράς και των κινήτρων των ενεργειών αυτών που φέρουν ηγετικές 

ικανότητες. Οι Καµπουρίδης (2002) και Σαΐτης (2000) υποστηρίζουν πως 

µελετώντας τις τεχνικές διοίκησης µπορεί κάποιος να καλλιεργήσει και τις 

ηγετικές του ικανότητες.  

Εν κατακλείδι, κανένας δεν µπορεί να απαντήσει µε σαφήνεια στο 

ερώτηµα αν οι ηγετικές ικανότητες που µπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι εκ 

γενετής ή επίκτητες. Ούτε µπορούµε να υποστηρίξουµε πως ακόµα και όταν 

υπάρχει αυτή η έµφυτη προδιάθεση στον άνθρωπο θα αναδειχτεί, γιατί 

µπορεί να µη βρεθούν ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες που θα της επιτρέψουν 

να εκδηλωθεί (Κωνσταντίνου, 2005). Αυτό όµως που µπορούµε να 

ισχυριστούµε είναι πως, η ηγετική συµπεριφορά θα µπορούσε να είναι 

αποτέλεσµα του σωστού συνδυασµού τόσο των προσωπικών 

χαρακτηριστικών όσο και της εφαρµογής των επιστηµονικών τεχνικών της 

διοίκησης.  

2.2.2 ∆ιοικητικός ή ηγέτης; 

Η ηγεσία πολλές φορές ταυτίζεται µε τη διοίκηση αλλά αυτό δεν 

ευσταθεί. Αυτό συµβαίνει γιατί εννοιολογικά η µία συµπληρώνει την άλλη. 

Όποιος ασκεί διοίκηση δε σηµαίνει πως είναι και ηγέτης και το αντίθετο. 

Υπάρχουν κοινά σηµεία µεταξύ των δύο εννοιών αλλά και πολλές διαφορές. 

Βασικό κοινό στοιχείο τους είναι η ενεργοποίηση και καθοδήγηση του 

ανθρώπινου δυναµικού για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού. Οι 

διαφορές µεταξύ ηγεσίας και διοίκησης είναι αρκετές και σχετίζονται 
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περισσότερο µε τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, τον τρόπο επίτευξης των 

στόχων και τη γενικότερη αντίληψη για την εργασία. Συγκεκριµένα, η διοίκηση 

είναι η εξουσία που παρέχεται θεσµικά σε κατάλληλο άτοµο για να εκτελεί τις 

εντολές των ιεραρχικά ανωτέρων του, ακολουθώντας το νόµο και τις τυπικές 

διαδικασίες και δίνοντας εντολές στους υφισταµένους για την 

πραγµατοποίησή τους. Αντίθετα, η ηγεσία αναφέρεται σε όραµα, κατεύθυνση 

και επιρροή των ανθρώπων, η οποία δεν πηγάζει από τη θέση που κατέχει ο 

ηγέτης αλλά από την αποδοχή των υφισταµένων του να συνεργαστούν 

πρόθυµα µαζί του για την επίτευξη των στόχων. Η διοίκηση δηλαδή συνδέεται 

µε τη σταθερότητα ενώ η ηγεσία µε τη δηµιουργία οράµατος και την ανάγκη 

για αλλαγή. Ο διοικητής είναι προβλέψιµος καθώς κινείται σε προκαθορισµένα 

πλαίσια και κατεστηµένες δοµές και γι’ αυτό οι στόχοι του είναι 

βραχυπρόθεσµοι ενώ ο ηγέτης είναι απρόβλεπτος, πρωτοπόρος, µε 

µακροπρόθεσµη προοπτική, τολµά να ανατρέπει τις δοµές και να καινοτοµεί 

ανοίγοντας τους ορίζοντες. Η  βασική διαφορά µεταξύ των δύο ρόλων πηγάζει 

από το γεγονός ότι, ο διοικητής «διορίζεται» ενώ ο ηγέτης «αναδεικνύεται» 

(Μπουραντάς, 2002:315). Συµπερασµατικά, ο διοικητής επιδιώκει να κάνει τα 

σωστά πράγµατα ενώ ο ηγέτης ακολουθεί τη ρήση «κάνω τα πράγµατα 

σωστά» (Μπουραντάς, 2002· Πασιαρδής, 2004· Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). 

Ο Θεοφιλίδης (2012) υποστηρίζει ότι «ο διευθυντής σχολείου 

υποδύεται διπλό ρόλο, ηγετικό και διοικητικό». Ως ηγέτης, εµπνέει τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας και τους 

παρακινεί να συνεργαστούν για να διαµορφώσουν ένα κοινό όραµα, να 

θέσουν προτεραιότητες, σκοπούς και στόχους. Ως διοικητικός, αναλαµβάνει 

να διεκπεραιώσει τις γραφειοκρατικές του υποχρεώσεις µεθοδεύοντας «τη 

δράση των διαφόρων οµάδων για την πραγµάτωση του οράµατος» 

(Θεοφιλίδης, 2012) και την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει ή που τους 

έχουν τεθεί από την Πολιτεία. Άλλωστε, η διοίκηση παραπέµπει σε 

σταθερότητα ενώ η ηγεσία σε αλλαγή. Οι ρόλοι λοιπόν, διοικητικού και ηγέτη 

είναι αλληλοσυµπληρούµενοι και όχι αντίθετοι. Η συνύπαρξη και των δύο είναι 

ιδανική για το καλύτερο αποτέλεσµα. 
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2.2.3 Μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας  

Οι Hargreaves και Hopkins (1998) υποστηρίζουν πως η επιτυχία της 

σχολικής µονάδας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο άσκησης της 

ηγεσίας από το διευθυντή. Πολύ χαρακτηριστικά ο Dean (1993) υποστηρίζει 

ότι 

«είναι πιθανό να βρει κάποιος µέτρια και χαµηλών επιδόσεων 

σχολεία µε εξαίρετους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι απίθανο να βρει 

σχολεία που να έχουν υψηλής ποιότητας εργασία και ο διευθυντής 

τους να µην είναι αποτελεσµατικός ηγέτης».  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετά σύγχρονα µοντέλα 

εκπαιδευτικής ηγεσίας τα οποία οι ερευνητές, κατά καιρούς, προσπάθησαν 

να κατηγοριοποιήσουν (Bush & Glover, 2003; Leithwood & Duke, 1999; 

Sergiovanni, 1984). Μεταξύ των µοντέλων µπορούµε να επισηµάνουµε 

αρκετές οµοιότητες και διαφορές, επικαλύψεις και αντιθέσεις. Έτσι, δεν είναι 

εύκολο να προσδιορίσουµε το ακριβές µοντέλο που ακολουθεί ο κάθε ηγέτης. 

Τα µοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας στα οποία θα γίνει αναφορά είναι: η 

συναλλακτική ηγεσία, η µετασχηµατιστική ηγεσία, η κατανεµηµένη ηγεσία και 

η παιδαγωγική ηγεσία. Συγκεκριµένα:   

2.2.3.1 Συναλλακτική ηγεσία 

Το µοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις, 

την πολιτική και γενικά από οργανισµούς εκτός των σχολείων. Σύµφωνα µε 

τον Bass (1990b), η συναλλακτική ηγεσία στηρίζεται σε µια σχέση 

συναλλαγής, παροχής αµοιβών και κινήτρων µεταξύ ηγέτη και υφισταµένων, 

µε στόχο την επίτευξη των µεταξύ τους συµφωνιών για την 

αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας.  

Ο ρόλος του συναλλακτικού ηγέτη είναι κατά βάση γραφειοκρατικός 

αφού η εξουσία είναι ιεραρχικής µορφής (Θεοφιλίδης, 2012) και στηρίζεται 

τόσο στην υπόσχεση για παροχή ανταµοιβών για την εργασία που 

προσφέρεται όσο και στην απόδοση τιµωριών (Tracey & Hinkin, 1998). Κατά 

τη συναλλακτική ηγεσία δηµιουργείται µια σχέση εξάρτησης µεταξύ ηγέτη και 

υφισταµένων καθώς ο ηγέτης αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα στους 

υφισταµένους του προσφέροντας διαφόρου τύπου αµοιβές µε την 
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ολοκλήρωσή τους. Παρακολουθείται έντονα η απόδοση των εργαζοµένων και 

λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα (δηµιουργία θετικού κλίµατος, αναγνώριση 

και ικανοποίηση των αναγκών των υφισταµένων) για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του έργου ή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει. Ο ηγέτης 

παρεµβαίνει ουσιαστικά στο έργο των εργαζοµένων είτε εποικοδοµητικά, 

ανταλλάσοντας την προσφερόµενη βοήθειά του µε υπηρεσίες είτε 

διορθωτικά, λαµβάνοντας αποφάσεις στην περίπτωση δηµιουργίας σοβαρών 

προβληµάτων (Antonakis, Bruce, Avorio, Nagara & Sivasubramania, 2003). 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο, ο ηγέτης επικεντρώνεται στην επίτευξη των 

στόχων του οργανισµού και όχι στον άνθρωπο (Harris, Day, Hopkins, 

Hadfield, Hargreaves & Chapman, 2003). 

Η συναλλακτική ηγεσία οδηγεί κατά βάση σε αναµενόµενα 

αποτελέσµατα και δεν έχει µακροπρόθεσµη προοπτική. Έτσι, η δηµιουργία 

συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας στην οποία 

εφαρµόζεται η συναλλακτική ηγεσία, προκύπτει σε περίπτωση άµεσου 

οφέλους από την προσφερόµενη υπηρεσία (Bush, 2007). Τέλος, βασική 

προϋπόθεση για την εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου από τον ηγέτη 

είναι αφενός η δυνατότητα άσκησης ανάλογης εξουσίας και αφετέρου το 

δικαίωµα διαχείρισης κατάλληλων πόρων για την ανταµοιβή των 

εργαζοµένων. 

2.2.3.2 Μετασχηµατιστική ηγεσία 

Εισηγητής της µετασχηµατιστικής ηγεσίας ήταν ο Burns (1978) ο 

οποίος µίλησε για εµπλοκή µεταξύ ηγετών και υφισταµένων η οποία θα 

επιφέρει την αλληλεπίδραση και την εξύψωσή τους «σε ψηλότερα επίπεδα 

παρώθησης και ηθικής» (Θεοφιλίδης, 2012). Σηµαντικές µορφές 

µετασχηµατιστικής ηγεσίας αποτελούν οι ερευνητές Bass για τη βιοµηχανία 

και Leithwood για την εκπαίδευση. Ο Leithwood και οι συνεργάτες του 

προσάρµοσαν «τη γενική έννοια της µετασχηµατιστικής ηγεσίας που προτείνει 

ο Bass (1985) στην εκπαίδευση» (Θεοφιλίδης, 2012), η οποία ακολούθησε 

διαφορετική πορεία από αυτή των άλλων επιστηµών. 

Βασικά στοιχεία της µετασχηµατιστικής ηγεσίας είναι η εµπλοκή όλων 

των µελών του οργανισµού από πλευράς του ηγέτη και η αφοσίωσή τους, η 
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δηµιουργία κοινού οράµατος, η ανάπτυξη εµπιστοσύνης και σεβασµού, η 

οικοδόµηση κουλτούρας και αξιών µε στόχο τη διαµόρφωση κοινής 

κουλτούρας και ο προσανατολισµός σε µακροπρόθεσµους στόχους. Έτσι, 

επιτυγχάνεται ο θετικός µετασχηµατισµός ο οποίος θα επιφέρει και την 

αναζωογόνηση του οργανισµού.   

Ο µετασχηµατιστικός ηγέτης είναι κριτικός φίλος, µέντορας, 

εµπνευστής και καθοδηγητής των υφισταµένων του, επιδιώκοντας όλοι µαζί 

να µετασχηµατίσουν, να αλλάξουν τον οργανισµό για να συµβαδίζει µε το 

όραµά τους. Στόχος του είναι η ουσιαστική αλλαγή της παρούσας 

κατάστασης, η σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και γενικά, η 

ανανέωσή του µε την προώθηση και την εισαγωγή καινοτοµιών (Sergiovanni, 

1989). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία θετικού κλίµατος εργασίας το 

οποίο επιτρέπει τη διάδραση, τον αλληλοσεβασµό και τη διαµόρφωση 

συνεργατικής κουλτούρας. Έχει ως επίκεντρο το άτοµο και την εξέλιξή του 

είτε αναφέρεται στους µαθητές και τις αυξηµένες µαθησιακές επιδόσεις τους 

είτε στην συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εξασφαλίζει 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τη δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης και κατάλληλου περιβάλλοντος. Παρέχει κίνητρα στους 

συναδέλφους του, φροντίζει να ενθαρρύνει και να στηρίζει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, λαµβάνει υπόψη του τις αντιλήψεις τους και προσπαθεί να τις 

τροποποιήσει, να τις µετασχηµατίσει (Bass & Avolio, 1994), για να γίνουν 

κοινές για όλους και να συµβαδίζουν µε το προσωπικό του όραµα το οποίο 

θα µετατραπεί σε κοινό για όλα τα µέλη του οργανισµού (Bass, 1985; 

Πασιαρδής, 2004). Αυτό αυτεπάγγελτα επιφέρει την αλλαγή και στο ίδιο το 

προσωπικό. Έτσι, οι υφιστάµενοι γίνονται «ακόλουθοι» του οράµατος και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει τη δέσµευση όλων στο κοινό όραµα που θα 

µεταµορφώσει το σχολείο. Έχει υψηλές προσδοκίες τόσο από τον εαυτό του 

όσο και από τους εκπαιδευτικούς (Leithwood, 1994). Αποτελεί πρότυπο για 

τη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών µέσα από τα προσωπικά του 

επιτεύγµατα (Bass, 1990a) και την εκδήλωση ηθικού σθένους. Προσπαθεί να 

δώσει νοητικό ερέθισµα στους εκπαιδευτικούς κάνοντας χρήση της 

εξατοµικευµένης στήριξης (Khasawneh Omari & Abu-Tineh, 2012) και 

ενεργοποιώντας πολλές και διαφορετικές θεωρίες παρώθησης.   
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Το σηµαντικότερο στη συγκεκριµένη προσέγγιση είναι η σχέση εξέλιξης 

που δηµιουργείται µεταξύ ηγέτη και εκπαιδευτικών γιατί µέσα από την πρόοδο 

των εκπαιδευτικών και τη µακροπρόθεσµη προοπτική µεταµορφώνεται και 

ολόκληρη η σχολική µονάδα. Στη µετασχηµατιστική ηγεσία, ο διευθυντής - 

ηγέτης είναι ο φορέας της αλλαγής στο σχολείο και έχει το βασικότερο ρόλο 

για τη διαχείριση των αλλαγών. Σύµφωνα µε τον Sergiovanni (1989, όπ. 

αναφ. στο Τσιµηρίκα, 2007, σσ. 214-218) «η µετασχηµατιστική µορφή ηγεσίας 

αναφέρεται σε ένα κόσµο οργανωµένο πολιτισµικά, γι’ αυτό και θεωρείται η πιο 

κατάλληλη για το σχολείο και την εισαγωγή καινοτοµιών». 

2.2.3.3 Κατανεµηµένη ηγεσία 

Η κατανεµηµένη ηγεσία αναφέρεται στην άσκηση εξουσίας, δράσεων, 

καθηκόντων και ευθυνών από οµάδες και άτοµα για την καλύτερη επίτευξη 

των στόχων του οργανισµού. Έρχεται σε αντίθεση µε την ηγεσία 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα όπου η εξουσία συσσωρεύεται σε ένα άτοµο 

(Spillane, Spillane, Camburn & Stitziel Pareja, 2007) και αποτελεί εξέλιξη της 

µετασχηµατιστικής ηγεσίας. Σε αντίθεση µε τα άλλα µοντέλα ηγεσίας, η 

κατανεµηµένη ηγεσία ξεκίνησε µέσα από τις σχολικές µονάδες και στη 

συνέχεια άρχισαν να την εφαρµόζουν επιφυλακτικά και άλλες επιστήµες. 

Η εφαρµογή αυτού του µοντέλου προήλθε λόγω της πολυπλοκότητας 

που διέπει τις σχολικές µονάδες και της αδυναµίας άσκησης ηγεσίας τους από 

ένα άτοµο. Αποτελεί µοντέλο συµµετοχικού χαρακτήρα που επιτρέπει τα 

άτοµα να αναδειχθούν ως τυπικοί ή άτυποι ηγέτες. Είναι µια αποκεντρωµένη 

µορφή ηγεσίας όπου ο διευθυντής διασπά τους στόχους του οργανισµού, 

τους κατανέµει σε οµάδες εκπαιδευτικών, εκχωρώντας τους ορισµένα 

καθήκοντα, αρµοδιότητες και εξουσία (Μπανταλούκας, 1964) και κρατά ο ίδιος 

τις δικαιοδοσίες εκείνες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 

τη λήψη τελικών αποφάσεων στοχεύοντας στη βελτίωση της σχολικής 

µονάδας. Στην κατανεµηµένη ηγεσία η άσκηση εξουσίας ξεκινάει από τη 

βάση. 

Σύµφωνα µε τον Murphy (2005, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012), η 

κατανεµηµένη ηγεσία «οδηγεί σε οργανισµική αλλαγή, αφού οι εκπαιδευτικοί 

έχουν ευκαιρίες να συνεργαστούν και να εµπλακούν στην προώθηση της 
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αλλαγής και καινοτοµίας στη σχολική µονάδα». Κατά την άσκηση 

κατανεµηµένης ηγεσίας, ο ρόλος του επίσηµου ηγέτη της σχολικής µονάδας 

αλλάζει µορφή χωρίς όµως να υπονοµεύεται ή να περιθωριοποιείται (Harris, 

2008) και να µειώνεται η δύναµή του. Είναι το άτοµο που παρακολουθεί και 

επιβλέπει τις διαδικασίες, αξιολογεί καταστάσεις, χειρίζεται τα διάφορα 

προβλήµατα που προκύπτουν, ενθαρρύνει και επαινεί τους εκπαιδευτικούς 

και δηµιουργεί κλίµα συλλογικότητας και αλληλεξάρτησης µεταξύ των µελών, 

αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν (Harris, 2005). Στόχος 

του είναι η διατήρηση του οράµατος και η βελτίωση του σχολείου µε τη 

συµµετοχή περισσότερων ατόµων τόσο στην άσκηση εξουσίας όσο και στη 

λήψη αποφάσεων επιδρώντας στη δέσµευσή τους απέναντι στο σχολείο. Το 

µοντέλο της κατανεµηµένης ηγεσίας προϋποθέτει πολλαπλές, κάθετες και 

οριζόντιες πηγές ηγεσίας στον οργανισµό που να µπορούν να εκτελούν ένα 

πλήθος καθηκόντων που ποικίλουν σε µέγεθος και πολυπλοκότητα.  

Έρευνες που έχουν διενεργηθεί σχετικά µε την εφαρµογή της 

κατανεµηµένης ηγεσίας (Leithwood & Jantzi, 2000; Silins & Mulford, 2002) 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ανάληψη ευθυνών και η άσκηση ηγεσίας 

από τους εκπαιδευτικούς «µε βάση το κριτήριο της τεχνογνωσίας» 

(Θεοφιλίδης, 2012), ενήργησε θετικά τόσο στην αποτελεσµατικότητά τους όσο 

και ως προς την επίδοση των µαθητών.   

2.2.3.4 Παιδαγωγική ηγεσία  

Η παιδαγωγική ηγεσία είναι «µια σειρά από συµπεριφορές που 

σχεδιάζονται για να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη µάθηση άµεσα ή 

έµµεσα» (Leithwood, 1994). Η αποτελεσµατική παιδαγωγική ηγεσία εστιάζει 

στη συνεργασία µεταξύ διευθυντή - εκπαιδευτικών και διευθυντή – µαθητών, 

δίνοντας έµφαση στη διδασκαλία και στη µάθηση (Harris, 2005). Η συλλογική 

δέσµευση και η δηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των µελών της 

σχολικής κοινότητας είναι συστατικό στοιχείο και αυτής της µορφής ηγεσίας, η 

οποία όµως στοχεύει στην επίτευξη καλών µαθησιακών αποτελεσµάτων.  

Οι ηγέτες που ακολουθούν το µοντέλο της παιδαγωγικής ηγεσίας, 

προσπαθούν µέσω της συµπεριφοράς τους να επηρεάσουν τη συµπεριφορά, 

τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών στοχεύοντας στην 
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προσαρµογή, του διδακτικού τους έργο, των πρακτικών και των στρατηγικών 

για την ανάπτυξη των µαθητών. Επενδύουν «στην ανάπτυξη του κοινωνικού 

και ακαδηµαϊκού κεφαλαίου των µαθητών και του νοητικού και επαγγελµατικού 

κεφαλαίου των εκπαιδευτικών» (Sergiovanni, 2001). Βασικός 

προσανατολισµός του ηγέτη είναι η καλλιέργεια θετικού κλίµατος µάθησης 

(Hallinger, 2010) και οι υψηλές επιδόσεις των µαθητών που αναµένεται να 

προκύψουν µέσα από τη δηµιουργία προτύπων διδασκαλίας, την προώθηση 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών, τη διαµόρφωση 

σχολικής κουλτούρας προσανατολισµένης στη µάθηση και την αξιολόγηση 

των µαθητών, προσµένοντας συγκεκριµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη συνεχή παρουσία του ηγέτη, η οποία στοχεύει στην 

ουσιαστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ ηγετών – εκπαιδευτικών 

και την παρακολούθηση, επίβλεψη και αξιολόγηση της διδασκαλίας τους. Η 

πραγµατοποίηση αυτών προϋποθέτει ηγέτες που διαθέτουν 

εµπειρογνωµοσύνη και είναι άριστα κατηρτισµένοι παιδαγωγικά και 

επιστηµονικά για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην επίτευξη του έργου τους 

(Leithwood et al., 1999). 

2.2.3.5 Κριτική των µοντέλων µετασχηµατιστικής, κατανεµηµένης και 

παιδαγωγικής ηγεσίας 

Όλα τα µοντέλα ηγεσίας που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης έχουν 

υποστεί έντονες κριτικές ύστερα από έρευνες που έγιναν σε σχολεία 

διαφορετικών τύπων. Για παράδειγµα, η µετασχηµατιστική ηγεσία έχει 

κατηγορηθεί ότι µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε δεσποτική (Bush & Glover, 

2003) λόγω του προσωποκεντρικού της χαρακτήρα, γεγονός που δε συνάδει 

µε το χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στη 

µετασχηµατιστική ηγεσία αλλά συγχρόνως δεσµεύονται γύρω από ένα κοινό 

όραµα, έναν κοινό στόχο, στοιχεία που µπορεί εύκολα να πάρουν τη µορφή 

τροχοπέδης. Όλα καθορίζονται από τον ηγέτη ο οποίος για να πετύχει τους 

στόχους που έχουν τεθεί άλλοτε υιοθετεί δηµοκρατικές µορφές διοίκησης και 

άλλοτε αυταρχικές. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι εφικτή η εφαρµογή της 

µετασχηµατιστικής ηγεσίας καθώς ο συγκεντρωτισµός του συστήµατος αφήνει 

πολύ λίγα περιθώρια ελευθερίας στους διευθυντές για διαµόρφωση 
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εκπαιδευτικής πολιτικής ανάλογης µε τις επικρατούσες συνθήκες του σχολείου 

τους.  

Σε αντίθεση µε τη µετασχηµατιστική ηγεσία, το µοντέλο της 

κατανεµηµένης ηγεσίας εφαρµόζεται σε αρκετά σχολεία. Σχετικές έρευνες 

παρουσιάζουν τη θετική επίδραση της κατανοµής των ρόλων ηγεσίας τόσο 

στις µαθητικές επιδόσεις όσο και στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου 

(Harris, 2004). Σ’ αυτό συντελεί η δυνατότητα ανάπτυξης που προσφέρεται σε 

κάθε εκπαιδευτικό ανάλογα µε τις ικανότητές του. Έτσι, δηµιουργείται ένας 

αποδεκτός τρόπος παρακίνησης του προσωπικού για περισσότερη εργασία 

αλλά και ελέγχου της αποδοτικότητάς τους σ’ αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση 

όµως για επιτυχή εφαρµογή της κατανεµηµένης ηγεσίας είναι η δηµιουργία 

συλλογικής κουλτούρας και όχι η ατοµική ή η αποσπασµατική λειτουργία της 

στη σχολική µονάδα. Κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τη σχολική 

µονάδα σε οργανωσιακή ανικανότητα και διοικητική ανεπάρκεια.   

Τέλος, το µοντέλο της παιδαγωγικής ηγεσίας έχει δεχτεί αρκετές 

δυσµενείς κριτικές λόγω της εστίασής του στη διδασκαλία και τη µάθηση και 

της παράβλεψης των άλλων σηµαντικών πλευρών της σχολικής ζωής. 

Υποστηρίζεται ότι εφαρµόζεται από το διευθυντή και όχι από τον εκπαιδευτικό 

χωρίς όµως να του έχουν δοθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο 

άσκησης επιρροής στη διδασκαλία. Έτσι, απαιτούνται από τον διευθυντή 

επαυξηµένες επιστηµονικές γνώσεις για την επιτυχή εφαρµογή του 

(Leithwood, 1994), τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει σε περίπτωση που δεν 

έχει. Παράλληλα, δίνει έµφαση στις ενέργειες των εκπαιδευτικών και όχι 

άµεσα στη µάθηση των µαθητών. Στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία δέχτηκε 

έντονες επικρίσεις γιατί η εφαρµογή του ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες 

κοινωνικές ανισότητες.  

2.2.4 Άσκηση σχολικής ηγεσίας 

Το µοντέλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας που θα ακολουθήσει ο 

διευθυντής-ηγέτης είναι «αποφασιστικός παράγοντας της κουλτούρας που θα 

διαµορφωθεί στη σχολική µονάδα» (Θεοφιλίδης, 2012). ∆εν υπάρχει ιδανικό 

στυλ ηγεσίας, οπότε ο διευθυντής-ηγέτης καλείται να προσαρµόζει την ηγετική 
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του συµπεριφορά στις εκάστοτε συνθήκες (Πασιαρδής, 2004). Έτσι, η ηγετική-

διοικητική του προσέγγιση άλλοτε µπορεί να είναι αµετάβλητη και άλλοτε να 

διαφοροποιείται, συνδυάζοντας διάφορα είδη ηγεσίας (Θεοφιλίδης, 2012). 

Πολλοί παράγοντες επιδρούν στην επιλογή του µοντέλου εκπαιδευτικής 

ηγεσίας από το διευθυντή του σχολείου, όπως η προσωπικότητα του 

διευθυντή-ηγέτη, οι συνθήκες που επικρατούν στη σχολική µονάδα, η 

ωριµότητα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και οι στόχοι της 

σχολικής µονάδας. 

Η διαφορά ανάµεσα σε περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικούς 

ηγέτες έγκειται στο στυλ ηγεσίας που έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν και στην 

ικανότητα και ευελιξία τους να προσαρµόζονται ανάλογα µε τις καταστάσεις 

που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Παρατηρούνται λοιπόν, περιπτώσεις 

διευθυντών ιδιαίτερα αποτελεσµατικών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να 

διαµορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για µετασχηµατισµό της σχολικής 

κουλτούρας µε την εισαγωγή καινοτοµιών και άλλων λιγότερο 

αποτελεσµατικών. Είναι βέβαιο, ότι η αποτελεσµατικότητα της σχολικής 

µονάδας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µοντέλο ηγεσίας που εφαρµόζει 

ο εκάστοτε διευθυντής (Πασιαρδής, 2004). 

 

2.7  Ο ∆ιευθυντής-ηγέτης ως παράγοντας στην εισαγωγή και 

εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο  

Η επιτυχής εισαγωγή των καινοτοµιών στο σχολείο στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στο διευθυντή του. Βέβαια, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στο ελληνικό σχολείο, δεν πηγάζει από το 

εσωτερικό τους αλλά σχεδιάζονται και επιβάλλονται από την Πολιτεία. ∆ε 

βασίζονται πάντοτε στις πραγµατικές ανάγκες των σχολείων, των 

εκπαιδευτικών και των µαθητών οπότε η εφαρµογή τους δε στοχεύει 

εξάπαντος και στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Έτσι, ο ρόλος του 

διευθυντή είναι κατά βάση διεκπεραιωτικός και διαµεσολαβητικός µε πολύ 

λίγα περιθώρια διοίκησης και ανάπτυξης πρωτοβουλιών (Ράπτης, 2006). 

Παρ’ όλα αυτά, είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει τις επικείµενες 

αλλαγές στους συναδέλφους του, να τις στηρίξει και να επιµεληθεί για την 
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πραγµατοποίησή τους. Εποµένως, η επιτυχής εισαγωγή των καινοτοµιών 

προϋποθέτει τη συνδροµή των διευθυντών, η οποία µπορεί να επέλθει µόνο 

µε την κατάλληλη θεωρητική και τεχνική κατάρτισή τους. Ο διευθυντής της 

σχολικής µονάδας για να δράσει ως καινοτόµος και να υποστηρίξει τη νέα 

ιδέα, θα πρέπει αρχικά να πιστέψει σ’ αυτή και στα αποτελέσµατα που θα 

προκύψουν από την εφαρµογή της. Μόνο πιστεύοντάς τη, θα καταφέρει να 

εµπνεύσει, να υποκινήσει και να ενθαρρύνει τους συναδέλφους του για να 

τολµήσουν, να προσπαθήσουν και να τη στηρίξουν, αψηφώντας την 

κούραση, τον επιπλέον φόρτο εργασίας και το ξεβόλεµα από τη ρουτίνα.   

Όταν βέβαια, η ανάγκη για εισαγωγή µιας καινοτοµίας προέρχεται από 

την καρδιά της εκπαίδευσης, το σχολείο, τότε µπορούν να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποδοχή της. Ας µην ξεχνάµε ότι, παρόλη 

την ανελαστικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος λόγω του 

συγκεντρωτικού του χαρακτήρα, τους περιορισµένους πόρους και το 

ασφυκτικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Πασιαρδής, 2004), υπάρχουν 

περιθώρια για εισαγωγή καινοτοµιών σε κάθε σχολική µονάδα ή για 

υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων που εκπονούνται σε προαιρετική 

βάση (Πολιτιστικών Θεµάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας 

κ.λ.π.). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο διευθυντής θα πρέπει να έχει ρόλο 

καθοδηγητή, εµψυχωτή και διευκολυντή. Να είναι ευέλικτος, να προσπαθεί να 

βοηθήσει τα µέλη της εκπαιδευτικής µονάδας (εκπαιδευτικούς - µαθητές – 

γονείς) στην υλοποίηση της καινοτοµίας εµπλέκοντάς τους στην όλη 

διαδικασία και παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για 

τους στόχους που τέθηκαν. Να φροντίζει να συνειδητοποιήσουν όλοι την 

ανάγκη για εφαρµογή της καινοτοµίας στο σχολείο και να αντιµετωπίζει τυχόν 

αντιδράσεις. Ο διευθυντής που έχει ανεπτυγµένη την ενσυναίσθηση, 

προσπαθεί να παραµερίσει τους φόβους, τους δισταγµούς, τις αντιδράσεις 

και την ανησυχία των εκπαιδευτικών προς το καινούργιο και να τους κάνει να 

αισθανθούν άνετα για να πειραµατιστούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

οικοδοµούνται σχέσεις ακόµα και µε τα άτοµα που αρχικά δεν έδειξαν 

ενθουσιασµό και προλαµβάνονται µελλοντικά  προβλήµατα.  

Ο διευθυντής που µπορεί να µιλήσει στις καρδιές των εκπαιδευτικών, 

δεν είναι ένας απλός διοικητικός αλλά ένας ηγέτης και αυτό τον κάνει να 

διαφέρει από τους άλλους οµοιόβαθµούς του. Όλοι θέλουν να συνεργαστούν 
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µαζί του γιατί ο λόγος του, το όραµά του που µετατρέπεται σε κοινό όραµα 

και οι πράξεις του δίνουν σιγουριά. Ως ενεργό µέλος για τον 

προγραµµατισµό, την οργάνωση και την εφαρµογή της καινοτοµίας αποτελεί 

θετικό παράδειγµα µίµησης, προσπαθώντας διαρκώς για τη βελτίωση του 

σχολείου. Μπορούµε να έχουµε διάχυση της καινοτοµίας µόνο όταν οι 

άνθρωποι που διοικούν την ενστερνίζονται και καταφέρνουν να µετατρέψουν 

τους αδιάφορους εργαζόµενους σε θερµούς υποστηριχτές της νέας ιδέας.  

Επίσης, φροντίζει για την ενηµέρωση και την ανάπτυξη του 

προσωπικού µέσω κατάλληλης επιµόρφωσης. Όταν η ενηµέρωση και η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την επερχόµενη αλλαγή είναι 

ελλιπής, υπάρχει κίνδυνος να την παρερµηνεύσουν και να µην αντιληφθούν, 

λόγω άγνοιας ως προς το σύνολό της, τα οφέλη που πιθανόν θα προκύψουν 

από την εφαρµογή της τόσο στη σχολική µονάδα όσο και στους ίδιους. Η 

εισαγωγή µιας καινοτοµίας απαιτεί από το διευθυντή να λειτουργήσει ως 

φορέας επαγγελµατικής ανάπτυξης (Θεοφιλίδης, 2012), µετατρέποντας τη 

σχολική µονάδα σε µανθάνουσα κοινότητα. Έτσι, η σχολική µονάδα δε θα 

λειτουργήσει ως κοινότητα επαγγελµατικής µάθησης µόνο για τους µαθητές 

αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Η ενδοσχολική επιµόρφωση είναι µια 

αποκεντρωµένη και ευέλικτη µορφή επιµόρφωσης που γίνεται µέσα στο 

σχολείο, συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη και πραγµατοποιείται σε ατοµικό 

ή συλλογικό επίπεδο. Στόχος της είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

που παρέχεται στη σχολική µονάδα και η ενίσχυση του επαγγελµατικού 

ρόλου του εκπαιδευτικού. Η επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους για το έργο τους, δηµιουργεί 

συνθήκες συνεργατικής κουλτούρας, αποτρέπει την ανταγωνιστικότητα και 

γενικά, παίζει σηµαντικό ρόλο στη συνολική διαµόρφωση της σχολικής 

κουλτούρας (Day, Harris & Hadfield 2000). Μέσω της ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης, η επισήµανση, η ανάλυση και η ικανοποίηση των 

επιµορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών γίνονται πιο 

προσιτές γιατί προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Σύµφωνα µε 

τον Ξωχέλλη (2005, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012, σ. 356), τα βασικά 

πλεονεκτήµατα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης είναι η ικανοποίηση  των 

άµεσων αναγκών των εκπαιδευτικών, η εµπλοκή τους στο σχεδιασµό, την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή των επιµορφωτικών δράσεων, η συµβολή στην 
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αποκέντρωση της εκπαίδευσης και η συνολική ανάπτυξη του σχολείου. Ο 

διευθυντής του σχολείου, έχοντας ως αφετηρία την ενδοσχολική επιµόρφωση 

προβληµατοκεντρικού ή και βιωµατικού χαρακτήρα, ενθαρρύνει και 

προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να πειραµατιστούν µε την εφαρµογή νέων 

διδακτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται άµεσα µε την καινοτοµία, 

φροντίζοντας για την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο των ίδιων όσο 

και ολόκληρου του σχολείου (Πασιαρσής, 2004). Μέσω της ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης, «οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν και διδάσκουν, διδάσκουν και 

µαθαίνουν, σε ένα αδιάλειπτο συνεχές που συνιστά τον πυλώνα της δουλειάς 

τους» (Παπαναούµ, 2003, σ.129).   

Πολλοί ερευνητές µελέτησαν τα χαρακτηριστικά του διευθυντή-ηγέτη 

που συµβάλλουν στην επιτυχή εισαγωγή των καινοτοµιών (Everard & Morris, 

1996; Hoy & Miskel 2001; Stewart, 1983). Οι περισσότερες µελέτες 

αναφέρουν ότι ο καινοτόµος διευθυντής-ηγέτης παρέχει κίνητρα στους 

εκπαιδευτικούς, δηµιουργεί κατάλληλο κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης, 

υποκίνησης, αποδοχής, σταθερότητας και αναγνώρισης των προσπαθειών 

τους µέσα από την αµφίδροµη και αποτελεσµατική επικοινωνία µαζί τους 

τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο. ∆εν προσκολλάται στην 

παράδοση αλλά ριψοκινδυνεύει να δοκιµάσει κάτι νέο και διαφορετικό 

φροντίζοντας για τη βελτίωση της σχολικής µονάδας. Έχει την απαραίτητη 

επιστηµονική κατάρτιση και τις ικανότητες να επιλέγει τις κατάλληλες 

µεθόδους για να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν τόσο για 

την εισαγωγή της καινοτοµίας όσο και για τη διαχείριση της αλλαγής (Ράπτης, 

2006). ∆ηµιουργεί µε τη δράση του τη συνεχή και χρήσιµη ανατροφοδότηση 

µεταξύ των εκπαιδευτικών στη διδακτική διαδικασία. Ενθαρρύνει την 

επικοινωνία και το διάλογο µεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, 

προσπαθώντας να τους βγάλει από την αποµόνωση που τους χαρακτηρίζει. 

Επικροτεί τις αρµονικές και συνεργατικές σχέσεις για την επίτευξη του κοινού 

στόχου. «Προάγει ισότητα και δικαιοσύνη για όλους, εκπαιδευτικούς και 

µαθητές, θεσπίζοντας σχολικό κλίµα στο οποίο να καταργούνται και να 

εξαλείφονται οι διακρίσεις» (Leithwood, 2003). Στηρίζει τις πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικών και µαθητών, απελευθερώνει τις δηµιουργικές δυνατότητες 

όλων των µελών της σχολικής µονάδας και αξιοποιεί την εµπειρία των 

εκπαιδευτικών του σχολείου. ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες 
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για αλλαγή της σχολικής κουλτούρας και διαµόρφωση των κατάλληλων 

στάσεων και συµπεριφορών των µελών του για υποστήριξη της διαδικασίας 

της αλλαγής και βελτίωση της διδασκαλίας και των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων. Άλλωστε, η αλλαγή είναι αποτέλεσµα «αναµόρφωσης των 

µελών του συστήµατος µε νέες ιδέες» (Θεοφιλίδης, 2012).  

Οι διευθυντές-ηγέτες που ακολουθούν δηµοκρατικές διαδικασίες 

εφαρµόζοντας συµµετοχικά µοντέλα ηγεσίας (µετασχηµατιστική, 

κατανεµηµένη ηγεσία) στην εισαγωγή καινοτοµιών, εµπιστεύονται τους 

εκπαιδευτικούς και τους προτρέπουν να εµπλακούν στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σχετικά µε την εισαγωγή καινοτοµιών και την αντιµετώπιση 

άλλων θεµάτων που προκύπτουν στη σχολική µονάδα. Η συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων έχει ως αποτέλεσµα τόσο την καλύτερη 

κατανόηση των επιδιώξεων του σχολείου µέσω της εισαγωγής επικείµενων 

αλλαγών όσο και την ηθική δέσµευσή τους για εφαρµογή των αποφάσεων 

των µελών της σχολικής µονάδας. Σύµφωνα µε το Fullan (2001), η συµµετοχή 

των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οδηγεί στη µετατροπή 

του σχολείου σε οργανισµό µάθησης µέσα από την εµπλοκή, τη διερεύνηση 

και τον αναστοχασµό.  

Επιπλέον, φροντίζει για την αποτελεσµατική επικοινωνία και την 

αρµονική συνεργασία µε τους γονείς, ενηµερώνοντάς τους για τους στόχους 

που έχουν τεθεί και τις προσδοκίες που έχει το σχολείο για τα παιδιά τους και 

εµπλέκοντάς τους στις προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής µονάδας. 

Στόχος του είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι την ανάγκη για εφαρµογή της 

καινοτοµίας στο σχολείο. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, µουσεία, γειτονικά σχολεία), 

προάγοντας την εικόνα του σχολείου και βοηθώντας στο άνοιγµά του στην 

τοπική κοινωνία. Εντάσσει το σχολείο σε σχολικά δίκτυα, στοχεύοντας στη 

συνεργασία των µαθητών και στην ανταλλαγή εµπειριών και προβληµατισµών 

σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας και παιδαγωγικής προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών. Έτσι, η σχολική µονάδα µετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σύστηµα 

που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το ευρύτερο κοινωνικό 
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περιβάλλον της. Συγχρόνως, φροντίζει για την αναζήτηση µέσων και πόρων 

και την καλύτερη αξιοποίησή τους για το σχολείο.  

Εν κατακλείδι, ο διευθυντής-ηγέτης έχει διττό ρόλο: διοικητικό και 

ηγετικό. Ως διορισµένος διοικητικός είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις 

εντολές της κεντρικής ηγεσίας και να εφαρµόζει τις επιβαλλόµενες 

καινοτοµίες στη σχολική µονάδα. Ως ηγέτης ενθαρρύνει µε κριτικό και 

υποστηρικτικό τρόπο όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας για εµπλοκή τους 

σε αλλαγές που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, 

δηλαδή, στη βελτίωση των µαθητικών επιδόσεων και την 

αποτελεσµατικότητα του σχολείου. Εποµένως, η σχολική ηγεσία «είναι 

αποτελεσµατική όταν οι προσδοκίες από το διευθυντή - ηγέτη, τους 

υφισταµένων και το έργο συγκλίνουν» (Σαΐτης, 2007, σ. 141-143). 

2.8 Συµπεράσµατα 

Ο ρόλος του διευθυντή σχολείου είναι διττός αφού λειτουργεί ως 

διοικητικός και ως ηγέτης. Η συνύπαρξη αυτών των δύο ρόλων είναι 

καθοριστική για την επίτευξη αποτελεσµατικής διοίκησης στη σχολική µονάδα. 

Σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της σχολικής µονάδας διαδραµατίζει το 

µοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας που θα επιλέξει να ακολουθήσει ο διευθυντής-

ηγέτης. Βέβαια, δεν υπάρχει ιδανικό στυλ ηγεσίας, αφού το µοντέλο που θα 

υιοθετήσει ο διευθυντής-ηγέτης δεν είναι στατικό αλλά προσαρµόζεται 

ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες, συντελώντας στην αποτελεσµατικότητα 

του σχολείου. 

Η επιτυχής εισαγωγή των καινοτοµιών στο σχολείο στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στο διευθυντή του. Βάσει αυτού, ο διευθυντής της σχολικής 

µονάδας πρέπει να είναι διεκπεραιωτικός ηγέτης, δίνοντας έµφαση στη 

νοµοθετική διάσταση της υπηρεσίας, χωρίς όµως να αγνοεί τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Απεναντίας, θα πρέπει να εντοπίζει, να αναγνωρίζει, να 

ενδυναµώνει τα θετικά στοιχεία όλων των µελών της σχολικής µονάδας 

(εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς) και να δηµιουργεί συνθήκες εκδίπλωσής 

τους και προσδοκίες για περεταίρω δράση, συµβάλλοντας θεληµατικά και 

αποτελεσµατικά στην πραγµάτωση των στόχων του σχολείου. Να ενηµερώνει 

τα µέλη της σχολικής µονάδας για κάθε τι νέο και να λειτουργεί ως φορέας 
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επαγγελµατικής ανάπτυξης, µετατρέποντας το σχολείο, µέσω της 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης, σε µανθάνουσα κοινότητα. Να δηµιουργεί θετικό 

κλίµα και να ωθεί τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται και να συµµετέχουν 

στη λήψη αποφάσεων αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση των 

αποφάσεων του σχολείου και στην ηθική δέσµευσή τους για την υλοποίησή 

τους. Έχοντας ανεπτυγµένη την ενσυναίσθηση, µπορεί να προλαβαίνει 

καταστάσεις, να αντιµετωπίζει προβλήµατα και να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς να πειραµατιστούν και να δοκιµάσουν τη νέα ιδέα. Για την 

επίτευξη αυτού, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αλλαγή της 

υπάρχουσας συµπεριφοράς και νοοτροπίας των εµπλεκοµένων µελών του 

σχολείου και της δηµιουργίας συνεργατικής κουλτούρας. Έτσι, επιτυγχάνονται 

όλες οι συνθήκες για άνοιγµα του σχολείου προς τα έξω και προαγωγή της 

εικόνας του.  

Όλα αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν όταν ο διευθυντής-ηγέτης 

έχει όραµα. Μόνο όταν έχει όραµα, µπορεί να καινοτοµεί γιατί αποδέχεται τη 

νέα ιδέα και µε το λόγο του µπορεί να εµπνεύσει τους συναδέλφους του, 

ταυτίζοντας τις ανάγκες τους µε τις ανάγκες ανάπτυξης του σχολείου (Hoy & 

Miskel, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ- Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ  

3.6 Εισαγωγή 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό και ως εκ 

τούτου ανελαστικό. Πώς γίνεται στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήµατος να 

εισάγονται καινοτοµίες όπου η υλοποίησή τους απαιτεί την ενεργοποίηση των 

µελών της σχολικής κοινότητας; Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η στάση των 

εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία; Γιατί αντιστέκονται τα µέλη µιας σχολικής 

µονάδας στην αλλαγή; Ποιους τρόπους και ποιες µεθόδους θα 

χρησιµοποιήσει ο διευθυντής του σχολείου για να αντιµετωπίσει την 

αντίσταση των εκπαιδευτικών στην αλλαγή; Αυτά και άλλα ερωτήµατα που 

σχετίζονται τόσο µε το ρόλο των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτοµιών 

και την «αντίσταση στην αλλαγή» όσο και το ρόλο των διευθυντών για τη 

διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή, θα προσδιοριστούν και θα αναλυθούν 

στο παρόν κεφάλαιο. Στο τέλος του κεφαλαίου θα παρατεθούν τα 

συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την παρουσίασή του. 

3.7 Η εισαγωγή καινοτοµιών  στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, λόγω του συγκεντρωτικού και 

συντηρητικού του χαρακτήρα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις σχολικές 

µονάδες για αυτενέργεια και ανάληψη πρωτοβουλιών. Πρόκειται για ένα 

γραµµικά και γραφειοκρατικά οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα όπου όλες 

οι αποφάσεις λαµβάνονται κεντρικά και επιβάλλονται για εφαρµογή στις 

σχολικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν ως ο τελικός αποδέκτης των 

αποφάσεων αυτών (Μαυρογιώργος, 2008a). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η οµοιοµορφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο έλεγχος της 

άσκησης εξουσίας αλλά δυσχεραίνεται συστηµατικά η ουσιαστική επικοινωνία 

µεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης. Εποµένως, ο συγκεντρωτικός και 

ανελαστικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για εισαγωγή 

καινοτοµιών στο σχολείο. Η εισαγωγή µιας καινοτοµίας όταν επιβάλλεται από 

πάνω προς τα κάτω, δεν έχει όραµα, δεν έχει προηγηθεί καλός σχεδιασµός 



51 

 

και προγραµµατισµός και κρατά αµέτοχους τους εµπλεκόµενους φορείς αντί 

να εξασφαλίζει τη συµµετοχή τους σε όλη τη διαδικασία διαµόρφωσής της 

µπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε αποτυχία. Άλλωστε, όπως µια κοινωνία «δεν 

αλλάζει µε διατάγµατα» (Crozier, 1995) έτσι και το σχολείο «δεν αλλάζει µε 

µεταρρυθµίσεις που του επιβάλλονται. Αλλάζει επειδή µαθαίνει» 

(Παπαδηµητρίου Ηλέκτρα, 2006). Σύµφωνα µε τον Hargreaves (2003: 20), 

«µια προωθηµένη οικονοµία της γνώσης χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, 

δηµιουργηµένο από την πολιτεία, που δε θα απελευθερώσει απλά, αλλά θα 

δώσει σηµαντική ώθηση στην οικονοµία». Η επίτευξη αυτού προϋποθέτει τον 

ενεργό ρόλο του εκπαιδευτικού όπου, όταν πραγµατοποιείται, ακόµα και στα 

πλαίσια ενός συγκεντρωτικού συστήµατος, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει 

δράσεις, να υλοποιήσει προγράµµατα και να εφαρµόσει µεθόδους 

πρωτοποριακές και καινοτόµες (Καβούρη, 1999).  

3.8 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτοµιών   

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαδικασία εισαγωγής µιας αλλαγής -  

καινοτοµίας είναι καθοριστικός. Είναι το άτοµο που θα δώσει µορφή στην 

καινοτοµία, βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο για να κινητοποιήσει τους 

µαθητές να εµπλακούν, να µάθουν, να µετασχηµατιστούν. Κάθε αλλαγή 

αποσκοπεί στη γνωστική ή συµπεριφοριστική βελτίωση του µαθητή, 

προκαλώντας την ικανοποίηση του εκπαιδευτικού για τα αποτελέσµατα από 

την εργασία του. Η εµπλοκή του εκπαιδευτικού είναι άµεση, τόσο 

συναισθηµατικά σε προσωπικό επίπεδο όσο και επιστηµονικά σε 

επαγγελµατικό. Η συναισθηµατική επίδραση µπορεί να είναι είτε θετική και να 

αφορά τη δέσµευση ή την αφοσίωση είτε αρνητική και να αναφέρεται σε 

απόρριψη ή σε απογοήτευση, δηµιουργώντας ανάλογο αντίκτυπο στην 

πορεία της καινοτοµίας. Η επιστηµονική, αφορά το νέο κόσµο γνώσεων και 

µεθόδων που καλείται να γνωρίσει, εγκαταλείποντας ή διαφοροποιώντας τον 

ήδη υπάρχοντα. Ο ρόλος του λοιπόν, δεν µπορεί να είναι παθητικός ή καθαρά 

εκτελεστικός αλλά ενεργητικός, αφού είναι το άτοµο που θα υλοποιήσει την 

νέα ιδέα και θα συντελέσει άµεσα για την επιτυχή εφαρµογή της.  

Η εισαγωγή µιας καινοτοµίας για να είναι κατανοητή και επιθυµητή από 

τον εκπαιδευτικό, θα πρέπει να συµµετέχει στο σχεδιασµό της και να µην 

αισθάνεται ότι σχεδιάστηκε γι’ αυτόν, χωρίς αυτόν. Να µη νιώθει απλός 
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διεκπεραιωτής  αλλά συνδιαµορφωτής. Έτσι, αποφεύγεται ο αιφνιδιασµός και 

δηµιουργούνται οι συνθήκες για ουσιαστική συµµετοχή του στη διαδικασία. 

Όταν η καινοτοµία προέρχεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 

συνδέεται µε τις πραγµατικές ανάγκες τους, τα πιστεύω, τις αξίες και τις 

φιλοδοξίες τους (Duke, 2004), τότε αισθάνονται την αναγκαιότητά της και 

δεσµεύονται συναισθηµατικά και ηθικά για την υλοποίησή της. Την 

προσαρµόζουν στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των µαθητών τους και 

προσπαθούν µέσα αυτής να διευρύνουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες, 

να διευκολύνουν τη µεταξύ τους επικοινωνία και να αντιµετωπίσουν και να 

επιλύσουν καθηµερινά προβλήµατα, µαθησιακά και συµπεριφοράς. Ακόµα 

όµως και όταν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συµπεριληφθεί στο σχεδιασµό της, 

αν πεισθούν ότι οι λόγοι εισαγωγής της καινοτοµίας αποβλέπουν στο όφελος 

των µαθητών και τη βελτίωση των µαθησιακών τους επιδόσεων και της 

συναισθηµατικής τους εξέλιξης, σε συνδυασµό µε την ικανοποίηση των δικών 

τους αναγκών, τότε παρόλη την ταραχή της επικρατούσας ισορροπίας που 

δηµιουργεί η καινοτοµία, αισθάνονται πρόκληση και ενδιαφέρον για την 

εφαρµογή της.  

Βασική προϋπόθεση για να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί για τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την αλλαγή είναι η λήψη κατάλληλης πληροφόρησης 

και επιµόρφωσης. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί πριν ή και κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής της καινοτοµίας είτε στα πλαίσια διοργάνωσης σεµιναρίων από 

την κεντρική διοίκηση ή τους Υπευθύνους Σχολικών ∆ραστηριοτήτων είτε 

µέσω ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Όταν η επιµόρφωση συνάδει µε τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, εµπλέκει τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες τους (Day, Harris & Hadfield, 2000) και 

αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους. Η έλλειψη επιστηµονικής και παιδαγωγικής 

καθοδήγησης και επιµόρφωσης σχετικά µε την αλλαγή, σε συνάρτηση µε τον 

όγκο της ύλης που πρέπει να καλύψουν και την πίεση του χρόνου, δηµιουργεί 

φόβο για το άγνωστο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα για τις ικανότητές τους και 

αποµόνωση. Πολλές φορές, παρατηρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν τη 

διάθεση να αναλάβουν την υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων, λόγω 

έλλειψης γνώσεων και υποστήριξης, αναλώνονται σε εµπειρικές λύσεις και σε 

αυτοσχεδιασµούς (∆εµερτζή, Σκιά και Μπαγάκης 2003· Βέικου, Σιγανού & 

Παπασταµούλη 2007) ή εγκαταλείπουν την προσπάθεια µε τις πρώτες 
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δυσκολίες. Όπως παρουσιάστηκε και στο κεφ.2, παράγραφος 2.2, η 

ενδοσχολική επιµόρφωση που είναι προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες της 

σχολικής µονάδας, φέρει καλύτερα αποτελέσµατα, γιατί δηµιουργεί συνθήκες 

συνεργατικής κουλτούρας, ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

πειραµατιστούν και βελτιώνει άµεσα το έργο τους και τις επιδόσεις των 

µαθητών. 

Πέρα των γνώσεων που πρέπει να λάβουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε 

την καινοτοµία, απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της είναι η εξασφάλιση 

των µέσων και υλικών για την υλοποίησή της καθώς και η υποστήριξή τους 

από το ∆ιευθυντή, το Σχολικό Σύµβουλο και τον Υπεύθυνο Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων, σε περίπτωση που πρόκειται για εφαρµογή προαιρετικού 

καινοτόµου προγράµµατος σχολικών δραστηριοτήτων. Όταν ο εκπαιδευτικός 

νοιώθει ότι δεν είναι µόνος του και ότι υπάρχουν άνθρωποι µε τις κατάλληλες 

γνώσεις και εµπειρία για να τον συµβουλεύσουν, να τον στηρίξουν και να τον 

βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήµατα προκύψουν, 

απελευθερώνεται, τολµάει, δοκιµάζει, εξελίσσεται. Οι εκπαιδευτικοί, σε 

συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο και τον Υπεύθυνο Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων, οι οποίοι τελούν χρέη «εξωτερικού» φίλου-συµβούλου, 

ενθαρρύνονται να διερευνήσουν, «να κριτικάρουν και να στοχαστούν επί της 

πρακτικής τους» (Angelides, 2001a), εµβαθύνοντας πάνω σε ένα θέµα. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 

«συνεργατική έρευνα» µε τους ειδικούς εµπειρογνώµονες (Eisner, 1998), 

επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ τους και µε το διευθυντή του σχολείου και 

µετατροπή της σχολικής µονάδας σε κοινότητα πρακτικής. 

Το σχολείο που λειτουργεί ως “κοινότητα πρακτικής”, χαρακτηρίζεται 

από ένα σύστηµα κοινών αξιών, πεποιθήσεων και πρακτικών, διαθέτει 

συγκεκριµένους τρόπους σκέψης και δράσης ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν την 

ευκαιρία να εξελιχθούν και να µάθουν µέσα από αυτή τόσο οι ίδιοι, όσο και οι 

µαθητές τους (Lave & Wenger, 2005). Όταν υπάρχει κοινή κουλτούρα, τα 

µέλη της έχουν κοινό όραµα, µοιράζονται την ίδια γλώσσα, αλληλεπιδρούν και 

στοχεύουν από κοινού για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου και των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων. Βγαίνουν από την αποµόνωση και επιζητούν τη 

µεταξύ τους συνεργασία στο πλαίσιο µιας συµµετοχικής κουλτούρας, 

αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν. Η κουλτούρα 
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συνεργασίας προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να εµπιστεύονται τους πιο 

έµπειρους συναδέλφους τους, να ανταλλάσσουν επισκέψεις και υλικό, να 

διοργανώνουν δειγµατικά µαθήµατα, να επιδιώκουν να µαθαίνουν ο ένας από 

τον άλλο επωφελούµενοι από την ποιότητα των µεταξύ τους συζητήσεων και 

από τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν συλλογική σοφία (Hargreaves, 

2003). Άλλωστε, χωρίς δεξιότητες συνεργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων 

δεν είναι δυνατό το άτοµο να µάθει και να συνεχίσει να µαθαίνει για να 

λειτουργήσει ως φορέας ανάπτυξης (DuFour & Eaker, 1998). Η ενεργή 

εµπλοκή, επικοινωνία, συνεργασία και στήριξη της καινοτοµίας τόσο από το 

διευθυντή όσο και από όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας είναι αναµενόµενο 

να οδηγήσει στη δηµιουργία θετικού κλίµατος µε αποτέλεσµα τη θετική 

κινητοποίηση των µαθητών για συνεργασία µεταξύ τους, τη βελτίωση της 

αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησής τους για τις δυνατότητές τους άρα και τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της τάξης και του σχολείου γενικότερα.  

Παρατηρούµε λοιπόν, εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν σε αδράνεια να 

ενεργοποιούνται, να βγαίνουν από την ανία και τη ρουτίνα που τους 

διακατείχε και να αποκτούν ενδιαφέρον (Fullan, 1991, όπ. αναφ. στο 

Πασιαρδής, 2008). Είναι η κατηγορία των εκπαιδευτικών που εκτελούν τα 

καθήκοντά τους παθητικά, ενεργούν ως απλοί διεκπεραιωτές των αποφάσεων 

και εντολών της κεντρικής διοίκησης, είναι αποµονωµένοι στην τάξη τους και 

δεν µπαίνουν σε διαδικασίες αναστοχασµού, πειραµατισµού και 

µετασχηµατισµού των δοµών, προγραµµάτων, εγχειριδίων και πρακτικών. Η 

εισαγωγή ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµµατος, ταράζει τα νερά και 

τους βγάζει από την καθηµερινότητα. Τους οδηγεί σε νέους δρόµους και τους 

βοηθά ν’ ανοίξουν την πόρτα και να µεταβούν από τον παραδοσιακό – 

δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας στο µαθητοκεντρικό, δίνοντας βαρύτητα 

στο µεταγνωστικό επίπεδο των µαθητών. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος,  

βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, να παραµείνουν στην 

αποµόνωσή τους, γιατί θα νιώθουν αυτόνοµοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν 

µόνοι τους στις οποιεσδήποτε συνθήκες. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο 

διευθυντής και οι συνάδελφοί τους θα πρέπει να επιδιώξουν να 

επικοινωνήσουν µαζί τους, να συνεργαστούν και να τους βοηθήσουν να 

γίνουν ενεργά µέλη της οµάδας. Βέβαια, υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί που 

είναι πάντα δραστήριοι, προωθούν τις αλλαγές και τις καινοτοµίες, δεν 
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νοιώθουν αυθεντίες και επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση σε όλη τους τη 

σταδιοδροµία. Βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συνεχή αναζήτηση της γνώσης 

και των µεταβολών που προκύπτουν, βελτιώνουν και αξιοποιούν τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές τους προσαρµοζόµενοι στους γρήγορους 

ρυθµούς ανάπτυξης και εξέλιξης που χαρακτηρίζει την κοινωνία µας (ΟΟΣΑ, 

2000). Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται επαγγελµατίες, γιατί προσπαθούν 

να µαθαίνουν και να εξελίσσονται συνεχώς µέσα σε µια κοινότητα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Προσπαθούν ως εµψυχωτές, εµπνευστές και 

καθοδηγητές, µέσα από εµπειρικές δράσεις και διαδραστικές δραστηριότητες, 

να ενεργοποιήσουν και τους πιο αδιάφορους και αδύναµους µαθητές, να τους 

ενθαρρύνουν να αναπτύξουν την κριτική και δηµιουργική τους σκέψη, 

στοχεύοντας στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από τη 

συνεχή αλληλεπίδραση και την αποδοτικότερη µεταξύ τους συνεργασία.  

Σηµαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρµογή της καινοτοµίας παίζει και η 

σχέση που δηµιουργείται µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονιών. Η συχνή 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς και η ενηµέρωσή τους, µε 

τακτές επισκέψεις τους στο σχολείο, για την εισαγωγή καινοτοµιών, τους 

στόχους που έχουν τεθεί και τις προσδοκίες που έχει το σχολείο για τα παιδιά 

τους, συµβάλουν στην αποτελεσµατική ανάπτυξη της επικοινωνίας µεταξύ 

σχολείου και οικογένειας, η οποία θεωρείται σηµαντική και καθοριστική για την 

αποτελεσµατικότητα του σχολικού συστήµατος. Το σχολείο και η οικογένεια 

έχουν σηµείο τοµής και κοινό ενδιαφέρον το παιδί και ασκούν µεγάλη 

επίδραση στην ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξή του. Η εµπλοκή και συνεργασία 

των γονέων µε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας 

είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση της σχολικής κουλτούρας, την πρόοδο 

των µαθητών και τη βελτίωση του σχολείου. Βασικό πλεονέκτηµα στο 

επάγγελµα του εκπαιδευτικού είναι η άµεση πληροφόρηση που λαµβάνει για 

τα αποτελέσµατα του έργου του, αφού αξιολογείται καθηµερινά τόσο από τους 

µαθητές όσο και από τους γονείς. Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού έχει ίσως 

τη µεγαλύτερη ανάδραση από όλα τα άλλα επαγγέλµατα (Μιχόπουλος, 1998). 
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3.9 Αντίσταση στην αλλαγή 

3.4.1 Προσδιορισµός της αντίστασης στην αλλαγή 

Η προώθηση και η επιτυχής εφαρµογή µιας αλλαγής στο σχολείο 

σχετίζεται, τόσο µε την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

(επιστηµονική και επαγγελµατική) όσο και µε τη δηµιουργία συνεργασίας 

µεταξύ της πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας 

(∆ακοπούλου, 2008a). Ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα προσφέρει 

στους εκπαιδευτικούς την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που χρειάζονται 

για την επίτευξη των στόχων στο εκπαιδευτικό τους έργο, καλλιεργώντας µια 

κουλτούρα συνεργασίας και προωθώντας την αλλαγή και την καινοτοµία 

(Μαυρογιώργος, 2008a). Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα όµως, 

όπως και το ελληνικό, είναι συγκεντρωτικά ως προς τη δοµή τους και 

διακρίνονται για το γραφειοκρατικό και µη ευέλικτο χαρακτήρα τους. Η 

διαπίστωση της ανάγκης για αλλαγή και οι αποφάσεις για την εισαγωγή 

αλλαγών / καινοτοµιών στην εκπαίδευση παίρνονται µονοµερώς από ένα 

κεντρικό φορέα (Υπουργείο Παιδείας) και επιβάλλονται, συνήθως χωρίς 

ιδιαίτερη διαβούλευση, στις σχολικές µονάδες. Εφαρµόζεται δηλαδή η 

«εξουσιαστική – καταναγκαστική µέθοδος» (Chin, Bennis & Benne, 1969), 

που βασίζεται στη δύναµη εξουσίας (Θεοφιλίδης, 2012). Συγχρόνως, οι 

αλλαγές αυτές δεν είναι πάντοτε αποτέλεσµα σχεδιασµού, προτεραιοτήτων, 

προϋπολογισµού και γνώσεων. Πολλές φορές µάλιστα, αποτελούν µεταφορά 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων άλλων χωρών χωρίς να έχουν γίνει οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις ως προς τις ιδιαιτερότητες τόσο του εγχώριου 

εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και των σχολικών µονάδων που 

απευθύνονται (Σαλτερής, 2004). Έτσι, οι αντιδράσεις είναι αναµενόµενες 

καθώς οι καινοτοµίες δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες, 

ικανότητες και δυνατότητες των σχολικών µονάδων και πολλές φορές οι 

προτεινόµενες αλλαγές οδηγούνται σε αποτυχία (Riley, 2000; West-Burnham, 

1990). Σύµφωνα µε τον Strebel (1996), η αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί τον 

κυριότερο λόγο αποτυχίας των προγραµµάτων αλλαγής. Τι εννοούµε όµως 

όταν λέµε «αντίσταση στην αλλαγή»;  
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Η Αντίσταση στην αλλαγή προσδιορίζει την αποδοκιµασία για την 

αλλαγή και την αντίθεση ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο υλοποίησής 

της, µέσα από ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών ή πράξεων µιας οµάδας ή 

ενός ατόµου. Βασικός στόχος της αντίστασης στην αλλαγή είναι η διατήρηση 

της ισχύουσας κατάστασης και η παρεµπόδιση ή η διακοπή της διαδικασίας 

εισαγωγής της αλλαγής, µέσα από συγκεκριµένες δράσεις όπως: υπονόµευση 

της όλης διαδικασίας, παραπληροφόρηση, κακή ενηµέρωση, αντίρρηση ή και 

άρνηση για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων καθηκόντων, απεργία ως ένδειξη 

διαµαρτυρίας και δυσαρέσκειας.  

3.4.2 Η συναισθηµατική πορεία και οι στάσεις των εργαζοµένων 

κατά την αλλαγή  

«Στη φύση δεν επιβιώνουν τα δυνατότερα είδη, ούτε τα ευφυέστερα, 

αλλά εκείνα τα οποία προσαρµόζονται καλύτερα στην αλλαγή» (∆αρβίνος). 

Παρότι η αλλαγή αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, τα άτοµα 

συνήθως αντιστέκονται σ’ αυτή (Μπουραντάς, 2002). Η αντίσταση στην 

αλλαγή είναι φυσιολογική, αναπόφευκτη και έχει χαρακτήρα ενστίκτου. Πολλές 

φορές µάλιστα, οι άνθρωποι αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο καθώς 

διακατέχονται από τα αντικρουόµενα συναισθήµατα του συντηρητισµού και 

της τάσης για προσαρµογή στις αλλαγές, φαινόµενο απαραίτητο για την 

επιβίωση του ανθρώπου.   

Στο σχήµα 3.4.2.1, παρουσιάζεται η συναισθηµατική πορεία των 

εκπαιδευτικών κατά την αλλαγή, από την παθητική αντίδραση στην 

ενεργητική, (Στυλιανίδης, Θεοδωρίδης, Κυθραιώτης & Σαββίδης, 2011).  
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Σχήµα 3.4.2.1: Η συναισθηµατική πορεία κατά την αλλαγή  

 

Συγκεκριµένα, τα στάδια που συναντάµε από την εισαγωγή µέχρι την 

αποδοχή της αλλαγής είναι τα ακόλουθα: 

• Σταθερότητα µέχρι την ανακοίνωση της εισαγωγής της αλλαγής.  

• Ακινητοποίηση, αναστάτωση, αιφνιδιασµός και αµηχανία µε την 

ανακοίνωση της αλλαγής. 

• Άρνηση ως τη στιγµή που αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί ότι θα 

πρέπει να αντιµετωπίσουν την κατάσταση.  

• Θυµός ο οποίος προκαλεί άγχος, απογοήτευση, πόνο, επιθετικότητα 

και γενικά έντονα αρνητικά συναισθήµατα. Το χρονικό διάστηµα που οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκεται σ’ αυτό το στάδιο µπορεί να δηµιουργηθούν 

αρνητικές καταστάσεις.  

• ∆ιαπραγµάτευση µε τους φορείς της αλλαγής µε στόχο την 

εξισορρόπηση των «απωλειών» (Μπουραντάς 2002). Σ’ αυτό το στάδιο 

δηµιουργούνται  ανάµεικτα συναισθήµατα που µπορεί να προκαλέσουν 

µέχρι και σύγχυση.  

• Μελαγχολία η οποία µπορεί να τους οδηγήσει στην αποµόνωση αλλά 

και στην αναζήτηση συναδέλφων τους που βιώνουν την ίδια 

κατάσταση, για συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, µοίρασµα κοινών 

ανησυχιών και προβληµατισµών.  
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• ∆οκιµή της καινοτοµίας. Από δω και πέρα αρχίζει η ανοδική πορεία 

όπου οι εκπαιδευτικοί επανακτούν τον έλεγχο της κατάστασης καθώς 

απελευθερώνονται από τα αρνητικά συναισθήµατα που διακατέχονται. 

Επαναπροσδιορίζουν τους στόχους που είχαν τεθεί και  προσπαθούν 

να προσαρµόσουν την καινοτοµία στις ιδιαιτερότητες των µαθητών και 

του σχολείου τους. Βρίσκουν σηµεία που µπορούν να αναθεωρήσουν 

για να καταστούν πιο λειτουργικά. Αρχίζουν να εντοπίζουν και να 

δοκιµάζουν τρόπους εφαρµογής της συγκεκριµένης καινοτοµίας, βάσει 

των εµπειριών τους, των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει κατά 

την εφαρµογή της από άλλους και της επιµόρφωσης που πιθανόν να 

έχουν πάρει.   

• Αποδοχή. Είναι το τελευταίο στάδιο της συναισθηµατικής πορείας των 

εκπαιδευτικών κατά την αλλαγή, αφού περάσουν από όλα ή σχεδόν 

όλα τα προηγούµενα στάδια. Βέβαια, αποδοχή δε σηµαίνει πάντα και 

επιθυµητή ανταπόκριση στην αλλαγή.  

Σύµφωνα µε τους Hall & Hold (2010), παρατηρείται µια συστηµατική 

διαδοχή από το ένα στάδιο στο άλλο, η οποία δηλώνει την αποδυνάµωση της 

αντίστασης στην αλλαγή και τη θεσµοθέτησή της από τη σχολική µονάδα. 

Γενικά, κατά τη συναισθηµατική πορεία προς την αλλαγή «απαιτείται 

συλλογικότητα, συνεργασία, συναδελφικότητα, συµµετοχή και στήριξη από 

ειδικούς» (Στυλιανίδης κ.ά., 2011) γιατί η αδράνεια, η άρνηση και η έλλειψη 

πληροφόρησης παράγουν και ενισχύουν την αντίδραση στην αλλαγή 

(Χολέβας, 1995). 

Οι στάσεις των εργαζοµένων απέναντι στην αλλαγή είναι µια σύνθετη 

διαδικασία η οποία προσδιορίζει τον τρόπο που αξιολογούν την αλλαγή (Petty 

& Wegener, 1998) καθώς και το βαθµό εύνοιας ή δυσµένειας που εκφράζουν 

προς αυτή (Eagly & Chaiken, 1998). Πρόκειται για αλληλεπίδραση τόσο των 

συναισθηµάτων όσο και των γνωστικών - νοητικών διαδικασιών. Οι στάσεις 

αντανακλούν τα συναισθήµατά, τις σκέψεις, τις συµπεριφορές των ατόµων 

στην οποιαδήποτε επιχειρούµενη αλλαγή αλλά συγχρόνως προσδιορίζονται 

από τις γνώσεις που έχουν για την ίδια την αλλαγή καθώς και από την 



60 

 

ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, εκδηλώνοντας τελικά µια 

δεδοµένη και συγκεκριµένη συµπεριφορά. 

Στο σχήµα 3.4.2.2, µπορούµε να παρατηρούνται όλες τις στάσεις του 

ανθρώπου κατά τη διάρκεια εισαγωγής µιας αλλαγής σε ένα συνεχές 

τεσσάρων µορφών αντίδρασης, ξεκινώντας από την «ενεργή υποστήριξη» και 

καταλήγοντας στην «ενεργή άρνηση» (Greenberg & Baron, 2002; 

Μπουραντάς, 2002).  

Σχήµα 3.4.2.2: Στάσεις ως προς τις αλλαγές 

 

 

 

 

Οι στάσεις που ακολουθούν οι εργαζόµενοι απέναντι στις αλλαγές 

είναι: 

• Ενεργή υποστήριξη ή αποδοχή (ενθουσιασµός, συνεργασία, 

υποστήριξη της αλλαγής) 

• Παθητική υποστήριξη (διεκπεραίωση της αλλαγής) 

• Αδιαφορία (παθητική συµπεριφορά) 

• Παθητική αντίσταση (µη συµµετοχή ή επιφύλαξη) 

• Ενεργή άρνηση ή ενεργή αντίσταση (υπονόµευση της προτεινόµενης 

αλλαγής, απεργία) 

 

3.4.3 Αιτίες αποτυχίας εφαρµογής της αλλαγής 

Σύµφωνα µε τον Μπουραντά (2002), βασική αιτία αποτυχίας της 

αλλαγής αποτελεί το γεγονός ότι οι φορείς της αλλαγής δίνουν βαρύτητα 

«στον ‘τεχνικό’ σχεδιασµό της νέας κατάστασης χωρίς να δηµιουργούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση των όσων 

σχεδιάστηκαν». Συνήθως οι αλλαγές σχεδιάζονται µε  ορθολογιστικό τρόπο, 

Ενεργή 

υποστήριξ

Παθητική 

υποστήριξη 

Αδιαφορία 

Παθητική 

άρνηση 

Ενεργή 

άρνηση 
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χωρίς να ακολουθούν στρατηγικές που να συµπεριλαµβάνουν τα 

εµπλεκόµενα µέλη και χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους την πρακτική πλευρά 

της αλλαγής, δηλαδή, τις ιδιαιτερότητες του συστήµατος, τις ανάγκες, τις 

επιθυµίες, τους προσωπικούς και επαγγελµατικούς στόχους των 

εµπλεκοµένων. 

Ο Γερµανός κοινωνικός ψυχολόγος Kurt Lewin, µας έδωσε µια 

γενικότερη προσέγγιση αποτυχίας εφαρµογής της αλλαγής. Σύµφωνα µε τον  

Lewin (1958) κάθε σύστηµα αρχικά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Με 

την εισαγωγή µιας καινοτοµίας, το σύστηµα ταράσσεται καθώς 

δηµιουργούνται δύο αντίρροπες δυνάµεις: της ώθησης, που ενεργούν προς 

την επίτευξη του σκοπού και της αντίστασης, που αντιτίθενται προς αυτόν. 

Μιλάµε για επιτυχή έκβαση του στόχου της αλλαγής όταν οι δυνάµεις ώθησης 

είναι µεγαλύτερες από τις δυνάµεις αντίστασης.  

∆υνάµεις ώθησης > ∆υνάµεις αντίστασης 

Αντίθετα, όταν οι δυνάµεις ώθησης είναι µικρότερες από τις δυνάµεις 

αντίστασης, οδηγούµαστε σε αποτυχία των στόχων της αλλαγής.  

∆υνάµεις ώθησης < ∆υνάµεις αντίστασης 

Η µείωση των πιθανοτήτων αποτυχίας κατά την εφαρµογή 

καινοτοµιών, στηρίζεται στη διάγνωση και κατανόηση των δυνάµεων που 

αντιστέκονται ή πρόκειται να αντισταθούν στις αλλαγές (Παπακωνσταντίνου, 

2008). Επίσης, σύµφωνα µε τους Todd (1999) και Nicholson (1995), 

παρατηρούµε δύο κατηγορίες αλλαγών: την επιβεβληµένη ή 

απρογραµµάτιστη αλλαγή και την αναµενόµενη ή προγραµµατισµένη αλλαγή. 

Η επιβαλλόµενη ή απρογραµµάτιστη αλλαγή πραγµατοποιείται ξαφνικά χωρίς 

να έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία των εµπλεκόµενων µελών. 

Αποτέλεσµα αυτού του τύπου αλλαγής είναι η δηµιουργία αντιδράσεων και η 

διατάραξη του κλίµατος του οργανισµού. Σε αντίθεση, η αναµενόµενη ή 

προγραµµατισµένη αλλαγή πραγµατοποιείται ύστερα από µελέτη, σχεδιασµό, 

προγραµµατισµό και συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και στοχεύει στη 

δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για αποδοχή της από τα µέλη 

του οργανισµού και την αποφυγή αντιδράσεων (Redfem & Christian, 2003). 
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3.4.4 Αιτίες αντίστασης στην αλλαγή   

Όλες οι αλλαγές, εθελοντικές ή επιβεβληµένες, προερχόµενες είτε από 

εσωτερικές πιέσεις είτε από το ευρύτερο περιβάλλον (πολιτικό, νοµικό, 

κοινωνικό), είναι συνυφασµένες µε απώλειες, ανησυχίες και δηµιουργία 

αντιδράσεων (Υφαντή, 2000). Οι αλλαγές πολλές φορές προσκρούουν σε 

εµπόδια έκδηλα ή υπολανθάνοντα (Σιακοβέλη, 2011) όπως ο φόβος, το 

ξάφνιασµα, η ακινητοποίηση, η δηµιουργία οµάδων κοινών θιγόµενων 

συµφερόντων, η αντίσταση, κ.λ.π. (Everard & Morris, 1999). Η πηγή της 

αντίστασης µπορεί να είναι εξωτερική ή να προέρχεται από το ίδιο το άτοµο ή 

να είναι συνδυασµός και των δύο. Σύµφωνα µε τον Nadler (1983, όπ. αναφ. 

στο Μιχόπουλος, 1998), οι αιτίες που οι άνθρωποι αντιδρούν στην εισαγωγή 

καινοτοµιών είναι: η συνήθεια, η έλλειψη ασφάλειας, οι οικονοµικοί και οι 

κοινωνικοί παράγοντες, ο φόβος για το άγνωστο και η έλλειψη επίγνωσης. Ο 

Κανελλόπουλος (1990), αναφέρει πως οι λόγοι που προκαλούν αντιδράσεις 

των εργαζοµένων σε µια επερχόµενη αλλαγή είναι: ο φόβος προς το 

άγνωστο, η ελλιπής πληροφόρηση, η ανασφάλεια, η απώλεια της εξουσίας, η 

αντίθεση προς την αλλαγή, η λανθασµένη χρονική στιγµή εφαρµογής της, η 

συνήθεια. Κατά τον West-Burnham (1990), οι σηµαντικότερες αιτίες 

αντίστασης στην αλλαγή είναι: ο συντηρητισµός, η έλλειψη πόρων, ο όγκος 

των απαιτήσεων, η ακατάλληλη διαχείριση. Η εξακρίβωση των αιτιών 

αντίστασης στην αλλαγή µπορεί να γίνει «µέσα από την προσωπική 

παρατήρηση αλλά και τις άτυπες επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται 

µέσα στην οργάνωση» (Μιχόπουλος, 1998). Τι συµβαίνει όµως µε τις 

εκπαιδευτικές αλλαγές και γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί προς αυτές;  

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές χαρακτηρίζονται συνήθως από 

πολυπλοκότητα ως προς τη δοµή τους, η οποία διαταράζει το σύστηµα 

(Μπαρκατσάς, 1998). ∆εν αποτελούν µια γραµµική διαδικασία αλλά µια αργή 

πορεία κατά την οποία οι σχέσεις µπορούν να αλλάζουν και να 

αντικαθίστανται από άλλες. Σηµαντικοί παράγοντες που επιβραδύνουν ή 

δυσχεραίνουν την αποδοχή της αλλαγής από τους εκπαιδευτικούς (Fullan, 

2007; Morrish, 1976) είναι: η διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων των 

ενδιαφερόντων, ο φόβος, το άγχος και η προσωπική ανασφάλεια προς το 
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άγνωστο, η απειλή των υπαρχόντων συµφερόντων, ο συντηρητισµός και ο 

ατοµικισµός (Hargreaves, 1995) που τους χαρακτηρίζει, η απαίτηση για 

απόκτηση νέων γνώσεων καθώς και οι πιέσεις που υφίστανται (κοινωνικές και 

ιδεολογικές) καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρµογής της καινοτοµίας. Επίσης, η 

εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική κοινότητα οδηγεί πολλές φορές σε 

άρνηση των εκπαιδευτικών λόγω αποµάκρυνσής τους από ένα σταθερό 

πρότυπο συµπεριφοράς (Γιαννούζας & Κάρζο, 1968). Ο άκρατος εµπειρισµός 

(Τάτσης, 1986) που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς, είναι συνυφασµένος µε 

στερεότυπα που προσδίδουν ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα και σιγουριά. 

∆εν αφήνει περιθώρια για νέες προσεγγίσεις και πειραµατισµούς διότι 

επιφέρουν αναστάτωση και ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης, 

αποτελούν µια επίπονη διαδικασία και για πολλούς µια νευρωτική εµπειρία 

(Morrish, 1972). Όλοι αυτοί οι παράγοντες µπορεί να οδηγήσουν σε 

αρνητισµό ακόµα και σε τάση για απόρριψη των καινοτοµιών από τους 

εκπαιδευτικούς. Ας µην ξεχνάµε ότι οι εκπαιδευτικές καινοτοµίες συνήθως 

επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, δεν ακολουθούν πάντα κάποιο 

στρατηγικό σχεδιασµό ούτε είναι συνυφασµένες κάθε φορά µε κάποιο όραµα, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι κοινής αποδοχής από όλους τους 

συνεργαζόµενους φορείς (πολιτεία, εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς). Η 

έλλειψη συναίνεσης, συνεργασίας, κατάλληλων γνώσεων των συµµετεχόντων 

και ασυµβατότητα θεωρίας και πράξης, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία 

αµφιβολιών για την επιτυχία του αποτελέσµατος, αποτελούν σηµαντικές 

πηγές αντίστασης στην εφαρµογή µιας καινοτοµίας (Everard & Morris, 1996; 

Ζαβλανός, 2003), που µπορούν να οδηγήσουν και στην αποτυχία της. Η 

έγκαιρη αναγνώριση αυτών των φαινοµένων ως φυσικά επακόλουθα µιας 

αλλαγής είναι απαραίτητη για την επιτυχή της έκβαση.  

Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, παρατηρείται ότι η αντίσταση 

στην αλλαγή είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόµενο και πως οι αιτίες 

που την προκαλούν είναι πολλές και σχετίζονται µε το συγκείµενο της κάθε 

περίπτωσης (π.χ. σχολικής µονάδας). Για την καλύτερη µελέτη του 

φαινοµένου απαιτείται ο διαχωρισµός των αντιστάσεων σε τρεις τύπους, 

ανάλογα µε το πού εστιάζονται και από ποιους εκδηλώνονται (Davis & 

Newstrom, όπ. αναφ. στο Μπουραντάς, 2002): 
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• Λογική / ορθολογιστική αντίσταση: Παραπέµπει στην ανησυχία για  

στην έλλειψη του χρόνου προσαρµογής στη νέα κατάσταση και 

κατάλληλης ενηµέρωσης, στην ανεπάρκεια των απαραίτητων πόρων 

και µέσων, στον επιπλέον φόρτο εργασίας καθώς και στην αµφίβολη 

αποτελεσµατικότητα και επιτυχία. 

• Ψυχολογική / συναισθηµατική αντίσταση: Αναφέρεται  σε έλλειψη 

κατανόησης τόσο της ανάγκης της αλλαγής όσο και του περιεχοµένου 

της διαδικασίας της ίδιας της αλλαγής, στο φόβο για το άγνωστο και το 

αίσθηµα απώλειας των κεκτηµένων, στην απειλή της ασφάλειας και της 

συναισθηµατικής ευηµερίας, στο ξεβόλευα από τη συνήθεια, την 

παράδοση, τη σταθερότητα και γενικά στο αίσθηµα αβεβαιότητας που 

πιθανόν να προκύψει.  

• Κοινωνιολογική αντίσταση: Βασίζεται στα ενδιαφέροντα, τα 

συµφέροντα και τις αξίες της οµάδας. Αφορούν τις διαφορετικές 

αντιλήψεις, τις πολιτικές συµµαχίες, την έλλειψη εµπιστοσύνης και 

αξιοπιστίας προς το φορέα που εισάγει την αλλαγή, την απώλεια 

ελέγχου και την ύπαρξη αντικρουόµενων πεποιθήσεων, αντιλήψεων 

και συµφερόντων µεταξύ των εκπαιδευτικών και των φορέων της 

αλλαγής, τα κεκτηµένα συµφέροντα, την απειλή του εγωισµού των 

ατόµων ή και ολόκληρης της οµάδας καθώς και την επιθυµία 

διατήρησης των φιλικών σχέσεων και της υπάρχουσας κατάστασης 

(Μπουραντάς, 2002; Parrish, 1996). 

Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση και αντιµετώπιση του 

προβλήµατος είναι αναγκαία η κατηγοριοποίηση και ταξινόµηση των αιτιών 

βάσει των οποίων αντιδρούν οι εργαζόµενοι. Ανεξάρτητα λοιπόν από το 

συγκείµενο, οι κατηγορίες στις οποίες µπορούν να καταταχθούν οι αιτίες 

αντίστασης είναι: 

• ∆ιαφορετικές αξίες και σύστηµα αξιών: Κάθε άνθρωπος διαµορφώνει το 

δικό του σύστηµα αξιών ανάλογα µε τα κοινωνικά και πολιτικά του 

«πιστεύω», το φύλο, τη θρησκεία, την καταγωγή του κ.λ.π. Η ύπαρξη 

κοινών αξιών σε έναν οργανισµό δηλαδή, η συνεργασία, η οµαδική 

εργασία, η εµπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η οικειότητα, ο έλεγχος κ.λ.π. 
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(Χατζηπαναγιώτου, 2003), αιτιολογούν τη συµπεριφορά των µελών του 

οργανισµού (Schein, 1985). Το άτοµο αντιστέκεται, ενεργά ή παθητικά, 

όταν διαφωνεί µε το περιεχόµενο ή µε τον τρόπο εισαγωγής των 

αλλαγών (Μπουραντάς, 2002), οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε το 

προσωπικό του σύστηµα αξιών ή µε το κοινό σύστηµα αξιών που έχει 

διαµορφωθεί στον εργασιακό περιβάλλον που ζει.  

• Άνθρωποι και ψυχολογικοί παράγοντες: Το άτοµο αντιστέκεται  στην 

αλλαγή όταν απειλείται η  προσωπική του ασφάλεια και η ασφάλεια 

στο χώρο εργασίας του, η εµπιστοσύνη του, η συναισθηµατική του 

διάθεση, η σταθερότητα στην συναισθηµατική του ευηµερία. Σ’ αυτή 

την κατηγορία εντάσσονται:  

� Ανασφάλεια: Αναπτύσσεται µε τη δηµιουργία προβληµάτων 

κατά την εφαρµογή της αλλαγής. Η αλλαγή, αποδιοργανώνει τον 

άνθρωπο, του ανατρέπει τα σχέδια, τον προγραµµατισµό και τις 

προσδοκίες του (Duke, 2004, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, 

2005), και προκαλεί αισθήµατα ανασφάλειας και ανησυχίας για 

το άγνωστο. Η ανασφάλεια επιφέρει στα µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας τη νοσταλγία προς τις δοκιµασµένες πρακτικές του 

παρελθόντος και την επιθυµία επιστροφής σ’ αυτές (Ζαβλανός, 

2003).  

� Φόβος: Κάθε καινοτοµία κρύβει πάντα το φόβο της πιθανής 

αποτυχίας. Επίσης, φόβος επέρχεται κατά την εισαγωγή 

καινοτοµιών λόγω ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης και 

αµφισβήτησης της παιδαγωγικής τους αποτελεσµατικότητας 

που προέρχεται από την εµπειρία (Τάτσης, 1986) των 

εκπαιδευτικών. Ο Βάµβουκας (1988), επισηµαίνει και έναν άλλο 

παράγοντα που δηµιουργεί φόβο στους εκπαιδευτικούς. Είναι η 

αποκάλυψη των προσωπικών τους αδυναµιών και ελλείψεων 

ως προς τη διδακτική πράξη και η αµφισβήτηση του 

επαγγελµατισµού τους. Ο Μπουραντάς (2002), συνδέει το 

συναίσθηµα του φόβου των ανθρώπων που προκαλείται από τη 

νέα κατάσταση που διαµορφώνεται µε την αλλαγή, µε την 

αβεβαιότητα που επιφέρουν τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειές 

της. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε και το φόβο που επέρχεται 
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λόγω αποτυχηµένης προσπάθειας της αλλαγής κατά το 

παρελθόν (Ford, Ford & McNamara, 2002; Pardo del Val & 

Martinez Fuentes, 2003). Επίσης, φόβο προκαλεί και η αλλαγή 

από τις επικρατούσες συνήθειες (Παπαδηµητρίου, 1980), οι 

οποίες συνδέονται συνήθως µε στερεότυπα που πολλές φορές 

οδηγούν σε αδράνεια άρα και σε αντίσταση στην αλλαγή 

(Μπουραντάς, 2002).   

� Αιφνιδιασµός: Ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών αλλαγών 

κεντρικά δε δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

συµµετέχουν στην όλη διαδικασία ούτε να µπορούν να 

διαµορφώσουν µια συνολική άποψη ως προς την αλλαγή. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση αιφνιδιασµού, µιας  καθαρά 

αντιµεταρρυθµιστικής εκπαιδευτικής πρακτικής (Μαυρογιώργος, 

2008a). 

• Οργανωσιακές αδυναµίες οι οποίες προέρχονται από: 

� τη µικροπολιτική και τη µείωση της δύναµης των ατόµων: Είναι 

σύνηθες φαινόµενο τα άτοµα να αντιστέκονται στην 

οποιαδήποτε αλλαγή όταν αισθάνονται ότι απειλείται η εξουσία 

τους, µειώνεται η ελευθερία και η δύναµή τους και γενικά όταν 

νοιώθουν ότι χάνουν «πολύτιµες γι’ αυτούς ικανοποιήσεις που 

απολάµβαναν στην κατεχόµενη κατάσταση» (Μπουραντάς, 

2002).  

� την έλλειψη κατανόησης της αναγκαιότητας για εισαγωγή της 

καινοτοµίας, για την άµεση ή έµµεση χρησιµότητα που θα 

προκύψει από αυτή τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

όσο και για ολόκληρη τη σχολική µονάδα και για τη συµµετοχή 

τους στην όλη διαδικασία. Αποτέλεσµα αυτών είναι η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών (Κωνσταντίνου, 2005), η 

δυσκολότερη µετάδοση των µηνυµάτων για την αναγκαιότητα 

και τα οφέλη της αλλαγής (Francis & Patrick, 2001; Fullan & 

Stiegelbauer, 1991) και γενικά η άρνηση αποδοχής και 

υποστήριξής της (Μπουραντάς 2002).    

� την αδυναµία του οργανισµού να προσφέρει πρακτικές λύσεις 

όπως:  
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� η έλλειψη πόρων: Η ανεπάρκεια οικονοµικής στήριξης και 

υλικοτεχνικής υποδοµής, που απαιτείται για την 

υλοποίηση των καινοτοµιών, ενισχύουν το αρνητικό κλίµα 

για αποδοχή, εφαρµογή και εγκαθίδρυση αυτών 

(Ιορδανίδης, 2006· Κουλουµπαρίτση, 2006·  

Μαυρογιώργος, 2003).  

� η ελλιπής πληροφόρηση: Όταν η ενηµέρωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε την επερχόµενη αλλαγή είναι 

ελλιπής, υπάρχει κίνδυνος να την παρερµηνεύσουν και 

να µην αντιληφθούν, λόγω άγνοιας ως προς το σύνολό 

της, τα οφέλη που πιθανόν θα προκύψουν από την 

εφαρµογή της τόσο στη σχολική µονάδα όσο και στους 

ίδιους. Προκαλείται απροθυµία για πειραµατισµό, για 

απόκτηση καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων και 

φόβος για το άγνωστο που µπορεί πολύ εύκολα να 

οδηγήσει σε αποτυχία της αλλαγής.   

� το συντηρητισµό: Σύµφωνα µε τους Everard & Morris (1996) και 

τον West-Burnham (1990), οργανισµοί όπως το σχολείο, 

διακατέχονται από συντηρητικό και προσπαθούν µε διάφορους 

τρόπους να παραµείνουν ως έχουν. Απόδειξη του 

συντηρητισµού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι η αντίσταση 

των εκπαιδευτικών στην αλλαγή (Duke, 2004). Ακόµα κι όταν 

φαινοµενικά αφοµοιώνουν τις αλλαγές, πολλές φορές στην τάξη 

τους συνεχίζουν να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα µοντέλα - 

φαινόµενο που δεν παρατηρείται µόνο σε επίπεδο τάξης αλλά 

και σχολείου (Μιχόπουλος, 1998).   

� την έλλειψη θετικού κλίµατος: η έλλειψη θετικού κλίµατος στη 

σχολική µονάδα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική διάθεση των 

εκπαιδευτικών (Jorde-Bloom, 1988) προς την όλη απόδοση του 

εκπαιδευτικού τους έργου (Sergiovanni & Starratt, 2002) καθώς 

δηµιουργεί συνθήκες δυσαρέσκειας ως προς τη διαδικασία 

διαχείρισης της αλλαγής.  
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3.4.5 Είδη αντίστασης στην αλλαγή 

Η αντίσταση που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή δεν είναι 

πάντοτε αρνητική (Hull & Adams, 1981) αλλά µπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

παθητική ή και θετική. Αυτό οφείλεται στην αντίληψη που διαµορφώνουν τα 

εµπλεκόµενα άτοµα σχετικά µε την καινοτοµία. Άλλωστε, όλοι οι άνθρωποι 

δεν αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο στις αλλαγές. Όποια και αν είναι η πρόθεση 

της αλλαγής θα υπάρχουν πάντα οι ενθουσιώδεις υποστηρικτές, οι απλά 

θετικοί υποστηρικτές, οι πιο επιφυλακτικοί, αυτοί που αδιαφορούν, οι εντελώς 

παθητικοί παρά την αδιαφορία τους, αυτοί που περιµένουν να δουν πρώτα τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή της, αυτοί που παρασύρονται, αυτοί που 

ανέχονται και αυτοί που υποµένουν στωικά. 

Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εµπίπτει το κάθε άτοµο, 

καθορίζεται και το είδος της αντίστασής του. Σύµφωνα µε τους Everard & 

Morris (1996, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, 2005), παρατηρούµε δύο τύπους 

εκπαιδευτικών ως προς την αλλαγή: τους πρωτοπόρους και τους 

συντηρητικούς. Στους πρωτοπόρους ανήκουν τα άτοµα που αντιστέκονται 

θετικά ενώ στους συντηρητικούς ανήκουν οι παθητικοί, οι αποτραβηγµένοι και 

οι αρνητές. Συγκεκριµένα: 

• Οι πρωτοπόροι ή άτοµα που προβάλουν θετική αντίσταση, είναι 

ενθουσιώδεις, συνεργάσιµοι, δραστήριοι, παίρνουν πρωτοβουλίες, 

προσπαθούν να επιµορφώνονται φροντίζοντας για την προσωπική 

τους βελτίωση και θέλουν να είναι ενεργά µέλη στις όποιες καινοτόµες 

προσπάθειες. Παρ’ όλα αυτά, γιατί οι εκπαιδευτικοί που εµπίπτουν σ’ 

αυτή την κατηγορία προβάλουν αντίσταση στην αλλαγή; 

Αυτό συµβαίνει γιατί πιθανόν, ενδόµυχα αµφιβάλουν για την επιτυχή 

έκβαση της  προτεινόµενης καινοτοµίας. Φοβούνται ότι µπορεί να µην 

έγινε σωστή διάρθρωση των αναγκών και κατά την εφαρµογή της 

µπορεί να χαθεί πολύτιµος χρόνος. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι δε 

συµµετείχαν στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την εισαγωγή 

της συγκεκριµένης καινοτοµίας, δεν είναι σίγουροι κατά πόσο οι φορείς 

της αλλαγής (πολιτεία, ηγέτες, σχολικοί διευθυντές) έχουν λάβει υπόψη 

τους τις πιθανές αδυναµίες, δυσκολίες και τα προβλήµατα που µπορεί 
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να προκύψουν κατά την εφαρµογή της. Επίσης, ανησυχούν ότι 

υπάρχει πιθανότητα, η εισαγωγή της καινοτοµίας να διαταράξει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των συναδέλφων και το κλίµα του σχολείου. 

Με ποιον τρόπο όµως θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αυτού του είδους 

η αντίδραση; 

Έρευνες που διεξήχθησαν κατά τη δεκαετία του ’60 έδειξαν ότι αυτού 

του είδους η αντίδραση δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται αρνητικά. 

Απεναντίας, θα πρέπει να αξιολογηθούν κατάλληλα οι ανησυχίες, οι 

προβληµατισµοί και οι ενδοιασµοί των εκπαιδευτικών που προβάλουν 

θετική αντίσταση κατά την εισαγωγή µιας καινοτοµίας γιατί πολλές 

φορές είναι βάσιµες. Η παράβλεψη των φόβων, των ανησυχιών και 

των επιφυλάξεων των ατόµων που προβάλλουν θετική αντίσταση 

µπορεί να συντελέσει στην αρνητική εξέλιξη της αλλαγής (Pardo del Val 

& Fuentes, 2003; Perren & Megginson, 1996; Waddell & Sohal, 1998). 

Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Fullan, (1991), «η αλλαγή δε συνεπάγεται 

απαραιτήτως πρόοδο». Μέσω της θετικής αντίστασης στην αλλαγή, 

δίνεται η δυνατότητα για αντιµετώπιση της προτεινόµενης καινοτοµίας 

µε κριτικό πνεύµα και επιφυλακτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εφαρµογής της µέχρι να καθοριστεί η αποτελεσµατικότητά της και η 

διάρκειά της στο χρόνο. Η θετική αντίσταση κρατά τον εργαζόµενο 

ενεργό και συµµέτοχο στην όλη διαδικασία. Ενηµερώνεται, 

ενδιαφέρεται, παρουσιάζει τυχόν αδυναµίες της προτεινόµενης 

αλλαγής, προβλέπει και προσφέρει εναλλακτικές µεθόδους και λύσεις 

που πιθανόν να µην είχαν ληφθεί υπόψη από τους φορείς. 

Συνδιαλέγεται µε τους φορείς της αλλαγής και µέσα από το γόνιµο 

διάλογο και την αντιπαράθεση, η αντίσταση µπορεί να µετατραπεί σε 

πηγή έµπνευσης και δηµιουργία νέων καινοτοµιών.  

• Οι συντηρητικοί διακρίνονται σε παθητικούς, αποτραβηγµένους και 

αρνητές. Αναλυτικότερα: 

� Οι παθητικοί είναι εκπαιδευτικοί που διακατέχονται συνήθως 

από αισθήµατα ανασφάλειας και γι’ αυτό αποφεύγουν να 

δραστηριοποιηθούν και να πάρουν πρωτοβουλίες. Συνήθως, 

δεν είναι αντίθετοι µε την αλλαγή αλλά δεν είναι και ενεργοί 
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υποστηρικτές της. ∆ύσκολα θα εκφράσουν τις σκέψεις τους τις 

θέσεις τους, τα επιχειρήµατα ή αντεπιχειρήµατά τους σχετικά µε 

την προτεινόµενη αλλαγή. Γενικά, είναι επιφυλακτικοί µε τις 

αλλαγές άσχετα µε το φορέα, την πρόθεση ή την ανάγκη που τις 

υποκινεί. Υπάρχει απροθυµία να διαθέσουν χρόνο για την 

υλοποίησή τους αλλά και άρνηση στην αναζήτηση και εύρεση 

εναλλακτικών προτάσεων (Μαυρογιώργος, 2013), για την 

αντιµετώπιση πιθανόν προβληµάτων. Είναι διστακτικοί, 

παρασύρονται σχετικά εύκολα και έχουν µάθει να ανέχονται και 

να υποµένουν διάφορες καταστάσεις. Έτσι, ακόµα και όταν 

συµφωνούν µε την αλλαγή, αρνούνται να εκφραστούν θετικά. 

Συνήθως, τους είναι ευκολότερο να δείξουν την αντίθεσή τους 

χωρίς όµως να µπαίνουν στη διαδικασία να την πολεµήσουν. 

Ποιοι είναι όµως οι λόγοι που µια οµάδα εκπαιδευτικών κρατά 

αυτή την παθητική στάση;  

Αυτό συµβαίνει γιατί φοβούνται να βγουν από τη ρουτίνα, τη 

ζώνη ασφάλειας και εύκολης καθηµερινότητας. Αρνούνται να 

αναλάβουν τις ευθύνες των αποφάσεων και των πράξεών τους 

για να µην κατηγορηθούν σε περίπτωση λάθους. Φοβούνται να 

εκφράσουν τους προβληµατισµούς τους ή να κάνουν σχετικές 

ερωτήσεις για τα επιµέρους θέµατα που αφορούν την 

συγκεκριµένη αλλαγή. Γενικά, προτιµούν να κρατούν παθητική 

στάση γιατί φοβούνται τις επιπλήξεις, τις παρατηρήσεις, τις 

διαµάχες και τη δηµιουργία προβληµάτων στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις ή στις σχέσεις τους µε τους φίλους τους. ∆ε θα 

πρέπει να ξεχνάµε ότι η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι πολύ σηµαντική λόγω τη 

συσχέτισης και αλληλεξάρτησης που διαµορφώνεται µεταξύ των 

µελών του (Μιχόπουλος, 1998). 

� Οι αποτραβηγµένοι επιλέγουν να κρατούν ουδέτερη στάση, 

δίνουν το ελάχιστο από αυτό που µπορούν να προσφέρουν και 

αποφεύγουν οποιαδήποτε συµµετοχή ή εργασία που θα τους 

επιβαρύνει χρονικά ή εργασιακά (Κωνσταντίνου, 2005). Πολλοί 
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ερευνητές τους κατατάσσουν στην κατηγορία των εκπαιδευτικών 

που αντιστέκονται παθητικά στην αλλαγή.  

� Οι αρνητές είναι εκπαιδευτικοί που νιώθουν µοναδικοί και 

παντογνώστες και γι’ αυτό αρνούνται να συµµετέχουν σε 

οποιαδήποτε καινοτοµία. ∆εν επιθυµούν την επιτυχή έκβασή της 

και γι’ αυτό βρίσκουν αφορµές για να την υπονοµεύσουν. 

Συνήθως επικεντρώνονται στα αδύνατα σηµεία της 

προτεινόµενης καινοτοµίας καθώς και στα προβλήµατα που 

µπορεί να προκύψουν από την εφαρµογή της. Ανάλογα µε την 

κουλτούρα της σχολικής µονάδας, εκφράζουν την εναντίωσή 

τους δηµόσια ή συγκαλυµµένα, µέσα από κολακείες, κλίκες και 

µικροπολιτικές και κατακρίνουν τους θετικά προσκείµενους. Για 

ποιο λόγο όµως αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο αρνητικοί στην 

αλλαγή;  

Αυτοί που προβάλουν αρνητική αντίδραση στην αλλαγή 

φοβούνται να µη χάσουν την δύναµή τους, τον έλεγχο 

συνθηκών και ατόµων που µπορεί να έχουν στη δουλειά τους ή 

ακόµα και την εξουσία τους, επίσηµη ή ανεπίσηµη, µόνιµη ή 

προσωρινή. Φοβούνται να µη χάσουν την ελευθερία τους και τη 

δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι τις συνθήκες της εργασίας 

τους. ∆εν είναι σίγουροι ότι θα µπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της νέας κατάστασης αλλά αρνούνται και να 

συµµετέχουν σε επιµορφώσεις, θεωρώντας ότι δεν έχουν 

ανάγκη να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται. Είναι 

πάντα καχύποπτοι απέναντι στο φορέα οποιασδήποτε αλλαγής, 

ειδικά αν αυτός έχει αποτύχει στο παρελθόν κατά την εφαρµογή 

κάποιας καινοτοµίας. Επίσης, φοβούνται ότι η εισαγωγή µιας 

καινοτοµίας µπορεί να τους ταράξει τη σταθερότητα, την ευκολία 

και τη ρουτίνα που υπάρχει στο σχολείο τους ή ακόµη να τους 

οδηγήσει σε µείωση ή στασιµότητα ως προς τις αποδοχές και σε 

αποµάκρυνση από τη δουλειά τους. Συνήθως µεγαλύτερη 

αντίδραση προβάλουν τα άτοµα που θίγονται περισσότερο από 

τις νέες ρυθµίσεις. ∆ε θα πρέπει να ξεχνάµε όµως και την 
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κατηγορία των ανθρώπων που αντιδρούν για χάρη της 

αντίδρασης. 

 

3.4.6 ∆ιαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή  

Έρευνες έχουν δείξει ότι το πιο σοβαρό εµπόδιο στην εφαρµογή 

αλλαγών / καινοτοµιών στο σχολείο είναι η αντίσταση των εκπαιδευτικών στην 

αλλαγή (Hiatt & Creasey, 2003). Σκοπός του ηγέτη δεν είναι ο µηδενισµός ή η 

εξάλειψη της αντίστασης των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή της καινοτοµίας 

αφού πάντα θα υπάρχει, αλλά η παραγωγική αντιµετώπισή της µέσα από την 

κατάλληλη και αποτελεσµατική της διαχείριση. Παρόλο που ορισµένες φορές 

αυτή η προσέγγιση φαντάζει παράλογη, αποτελεί µια σηµαντική µορφή 

ανατροφοδότησης, η οποία δεν πρέπει να αγνοείται αλλά να χρησιµοποιείται 

προς όφελος της σχολικής µονάδας. Για την καλύτερη διαχείριση της 

ανθρώπινης αντίστασης στην αλλαγή πρέπει πρώτα να κατανοηθεί η διαφορά 

ανάµεσα στις δύο έννοιες-διαδικασίες: της αλλαγής και της µετάβασης. 

Η αλλαγή είναι µια εξωτερική διαδικασία η οποία αφορά τα εξωτερικά – 

αντικειµενικά χαρακτηριστικά µιας εργασίας ή ενός οργανισµού (π.χ. αλλαγή 

του τρόπου διοίκησης ενός σχολείου). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχή έκβαση της αλλαγής σε επίπεδο οργανισµού είναι η επιτυχία της σε 

ατοµικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι τα άτοµα διαφέρουν µεταξύ τους ως προς 

τις ανάγκες, τις αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά τους (Τριλιανός, 

2002). Σχετική έρευνα των Vakola, Tsaousis & Nikolaou (2004) επισηµαίνει 

ότι η εισαγωγή αλλαγών συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ανθρώπων όπως: εξωστρέφεια, 

δεκτικότητα σε νέες εµπειρίες, ανεκτικότητα, δυναµισµός, ευσυνειδησία, 

αισιοδοξία. Η προσωπική – ατοµική αλλαγή είναι αυτή που θα πετύχει την 

καθολική αλλαγή σε επίπεδο δοµών, διαδικασιών και τελικά σε επίπεδο 

οργανισµού. 

Η µετάβαση αποτελεί µια εσωτερική - υποκειµενική διαδικασία, η οποία 

αναφέρεται στον ψυχολογικό προσανατολισµό που πρέπει να πετύχουν οι 

εκπαιδευτικοί, προκειµένου να εφαρµόσουν όσο πιο λειτουργικά γίνεται τις 

προτεινόµενες αλλαγές, τις καινοτόµες ιδέες (αν γίνεται αναφορά σε 
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καινοτοµίες µικρότερης εµβέλειας) ή γενικότερα τις καινοτόµες πρακτικές. Για 

τον επανα-προσανατολισµό των εµπλεκοµένων στη διαδικασία υιοθέτησης 

µιας καινοτοµίας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους και γενικά οι αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει σε σχέση µε 

την καινοτοµία. Η διαδικασία της µετάβασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 

κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, αν εµπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι και 

υπάρχει σωστή πληροφόρηση και επιµόρφωση είτε µε το στάδιο της 

εφαρµογής. Ο τρόπος που θα ακολουθηθεί είναι ανάλογος µε το εύρος της 

καινοτοµίας που επιζητάτε να εφαρµοστεί. Είναι δεδοµένο ότι µόνο όταν το 

κάθε άτοµο ξεχωριστά και η οµάδα που αποτελούν έχει υποστεί την αλλαγή 

και έχει κάνει πετυχηµένη µετάβαση, γίνεται λόγος για επιτυχή εγκαθίδρυση 

και επιτυχηµένο – αποτελεσµατικό οργανισµό. Αν κατά της διαδικασίας της 

αλλαγής αγνοηθεί η διαδικασία της µετάβασης, η όποια προσπάθεια 

καινοτοµίας πιθανότατα θα κινδυνεύσει να οδηγηθεί σε αποτυχία. Η σχολική 

µονάδα «κατά το στάδιο µετάβασης από τη µια κατάσταση στην άλλη και 

ανάλογα µε τον τύπο της αλλαγής, διέρχεται µια κατάσταση διαταραχής» 

(Μιχόπουλος, 1998). Ο κίνδυνος της σύγκρουσης είναι σχεδόν αναπόφευκτος 

αφού βρίσκονται σε αντιπαράθεση αξίες, σχέσεις, πρακτικές αλλά και 

πρόσωπα (Ράπτης, 2006). Για να αντιµετωπιστεί ή και να αποφευχθεί αυτή η 

κατάσταση θα πρέπει κατά τη διαδικασία της µετάβασης «µε όπλο την πειθώ 

και όχι τον εξαναγκασµό» (Ράπτης, 2006) και µε τη χρήση κατάλληλων 

στρατηγικών, να γίνει προσπάθεια να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την 

αλλαγή, να την ενστερνιστούν και να δεσµευτούν για την εφαρµογή της στην 

πράξη (Θεοφιλίδης, 2012). Τελικός στόχος είναι ο µετασχηµατισµός της 

σχολικής µονάδας ο οποίος επέρχεται σιγά σιγά, µε την υιοθέτηση και τη 

σταθεροποίηση της αλλαγής. 

Ο µετασχηµατισµός οποιουδήποτε οργανισµού προϋποθέτει «την 

εµπλοκή των µελών του, τη διάδραση – σύµπραξης της οµάδας» καθώς και τη 

«διαφοροποίηση της κουλτούρας του» (Θεοφιλίδης, 2012) ή αλλιώς την 

«εσωτερική αλλαγή». Ο όρος «εσωτερική αλλαγή» αναφέρεται στην αλλαγή 

της συµπεριφοράς, των στάσεων, των απόψεων, των αντιλήψεων των 

ατόµων και στην προκειµένη περίπτωση, των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή της 

κουλτούρας που επικρατεί στη σχολική µονάδα απαιτεί την κατανόηση και 
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αποδοχή της σκοπιµότητας της αλλαγής από τα µέλη της. Υπάρχει σχέση 

αλληλεξάρτησης µεταξύ της κουλτούρας και της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού ενός εκπαιδευτικού οργανισµού. ∆εν είναι εύκολο να 

ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν διαφορετικές διδακτικές 

προσεγγίσεις ή να παίρνουν συλλογικές αποφάσεις όταν είναι συνηθισµένοι 

να εργάζονται αποµονωµένα (Bezzina, 2006). Η δηµιουργία «κουλτούρας 

συνεργασίας» στη σχολική µονάδα «στηρίζεται στην αναγνώριση της αξίας 

των ατόµων αλλά και της αξίας της οµάδας» (Μαυρογιώργος, 2013). Η 

κουλτούρα συνεργασίας προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να πειραµατιστούν, 

να εµπιστευτούν, να νοιώσουν αµοιβαία ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα για 

την επιτυχή και αποτελεσµατική έκβαση των στόχων τους (Μαυρογιώργος, 

2013). Στο πλαίσιο έρευνας που εκπονήθηκε στο Σικάγο από τους Bryk, 

Sebring, Kerbow, Rollow & Easton (1998, όπ. αναφ. στο Καψάλης, 2005), 

παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των µαθητών ήταν µεγαλύτερη όταν οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονταν για την εφαρµογή νέων, καινοτόµων ιδεών.  

3.4.7 Στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης στην αλλαγή 

 Οι στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης στην αλλαγή αποτελούν 

τους τρόπους δράσης που θα επιλέξει να χρησιµοποιήσει ο διευθυντής – 

ηγέτης της σχολικής µονάδας για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δουν τα 

οφέλη που µπορεί να προκύψουν από την εισαγωγή της αλλαγής. Η επιλογή 

της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης της αντίστασης προϋποθέτει την 

αναγνώριση των πηγών αντίστασης στην αλλαγή καθώς και αιτιών  

αντίστασης. 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τρεις είναι οι πιο 

επιτυχηµένες στρατηγικές διαχείρισης της αντίστασης κατά τη διαδικασία 

εισαγωγής της αλλαγής / καινοτοµίας σε µια σχολική µονάδα που µπορεί να 

επιλέξει ένας διευθυντής – ηγέτης (Στυλιανίδης, κ.ά., 2011): η διευκόλυνση και 

στήριξη των εκπαιδευτικών, η διαπραγµάτευση και η εξασφάλιση συµφωνίας 

και η κατάλληλη διαχείριση. Συγκεκριµένα, ο διευθυντής:   

• ∆ιευκολύνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς:  

� Φροντίζει για τις ανάγκες επιµόρφωσης του διδακτικού 

προσωπικού, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την περαιτέρω 
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ανάπτυξή τους σε νέες δεξιότητες και µεριµνά για την 

ικανοποίησή τους. Σύµφωνα µε τον Μαυρογιώργο (2013), ο 

διευθυντής είναι απαραίτητο να προωθεί την επιστηµονική και 

επαγγελµατική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

σχετικά µε τη νέα ιδέα. Η ελλιπής γνώση µπορεί να εµποδίσει 

την επιτυχή εφαρµογή της καινοτοµίας (Everard & Morris, 1996; 

Ζαβλανός, 2003). Επίσης, φροντίζει για τη συνεχιζόµενη 

καθοδήγηση και τη συµβουλευτική υποστήριξή τους η οποία θα 

τους βοηθήσει να διώξουν το φόβο για το νέο και άγνωστο και 

να αποµακρύνουν τα αρνητικά συναισθήµατα και τις αντιλήψεις 

που έχουν προς αυτό. 

� Εξασφαλίζει τη διαµόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος που να 

στοχεύει στην αποτελεσµατική µάθηση, (Κολέζα, Σχολική 

καινοτοµία: από το χθες στο σήµερα), καθώς και τον απαραίτητο 

εξοπλισµό (µέσα, πόρους, γραφική ύλη, αναλώσιµα υλικά) ώστε 

να υλοποιείται η αλλαγή µε µεγαλύτερη επιτυχία (Everard, 

Morris & Wilson 2004). Για την εύρεση και εξασφάλιση των 

απαραίτητων µέσων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί της 

εισαγωγής της αλλαγής ο απαραίτητος σχεδιασµός και η 

σύνταξη του προϋπολογισµού. Σήµερα, λόγω του περιορισµού 

των πόρων, είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο η εξασφάλισή 

τους αλλά και ο τρόπος αξιοποίησής τους (Drucker, 1967).  

� Αξιοποιεί όσο γίνεται καλύτερα τις διαφορετικές γνώσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τα προσόντα όλων όσων εµπλέκονται στη 

διαδικασία και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Επίσης, αξιοποιεί 

και ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασίας µε τους γονείς και τους 

άλλους εξωτερικούς φορείς (Μαυρογιώργος, 2013), που µπορεί 

να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ως διευκολυντές, µέσα από τις 

γνώσεις τους, την παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών, 

χρηµατοδότησης, κ.λ.π. 

• ∆ιαπραγµατεύεται και εξασφαλίζει συµφωνία: 

� Φροντίζει για τη ευελιξία της σχολικής µονάδας κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής της καινοτοµίας (π.χ. προσαρµογή του ωρολογίου 

προγράµµατος του σχολείου για τις ανάγκες υλοποίησης της 



76 

 

καινοτοµίας, ανασχεδιασµός των καθηκόντων των 

εµπλεκόµενων µελών κ.ά.).  

� Προσφέρει ευκαιρίες στα εµπλεκόµενα µέρη κατά τη διαδικασία 

της µετάβασης να καλλιεργήσουν νέες αξίες, στάσεις και 

συµπεριφορές και να αναπτύξουν την προσωπική τους 

θεώρηση για τους στόχους και το περιεχόµενο της αλλαγής. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι αποτελούν µέρος της αλλαγής 

και έχουν λόγο στην αλλαγή (Eister, 2000). 

� Παρέχει κίνητρα ανάλογα µε τις προσωπικές ανάγκες ή τις 

ανάγκες της οµάδας των εκπαιδευτικών και γενικά όλων των 

εµπλεκόµενων στην αλλαγή για την καλύτερη εφαρµογή της. Ο 

Davidson (1979, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, 2005), θεωρεί το 

διευθυντή ως βασικό συντελεστή παρώθησης των 

εκπαιδευτικών. Σκοπός της παρώθησης είναι η δηµιουργία και 

καλλιέργεια εσωτερικής ανάγκης στα άτοµα ώστε µέσα από την 

ικανοποίησή τους να επιτύχουν τη µέγιστη απόδοση στο 

σχολείο τους (Μπάκας, 2006). Ο διευθυντής, θα πρέπει να 

γνωρίζει και να συµβάλει στην ικανοποίηση των κινήτρων που 

ωθούν τους υφισταµένους του, «µέσα από τον έπαινο και την 

επικοινωνία µαζί του» (Ζαβλανός, 1990). Γνωρίζοντας τις 

θεωρίες παρώθησης καθώς και τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

ατόµου, θα πρέπει να είναι σε θέση να παροτρύνει και να 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς άλλοτε µεµονωµένα και άλλοτε 

ως οµάδα, για την εφαρµογή νέων ιδεών χωρίς κριτική ως προς 

την απόδοσή τους.  

• ∆ιαχειρίζεται κατάλληλα: 

� Εµπλέκει όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην όλη 

διαδικασία της καινοτοµίας. Σύµφωνα µε τον Σολοµών (1999), η 

εµπλοκή και η συµµετοχή εκπαιδευτικών – µαθητών- γονέων,  

προϋποθέτει τη µετατροπή των µεταξύ τους σχέσεων «από 

ιεραρχικές σε οριζόντιες σχέσεις ισοτιµίας». Εµπλέκει τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους 

εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο του σχεδιασµού, της 

εφαρµογής και της εγκαθίδρυσης. Πολλοί µελετητές 
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υποστηρίζουν ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα 

στάδια της αλλαγής είναι πολύ σηµαντική στη διαδικασία της 

αλλαγής καθώς και στη µείωση της αντίστασης (Waddell & 

Sodar, 1998). Όταν δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να 

έχουν λόγο για τα θέµατα που τους αφορούν, µεγιστοποιείται η 

δέσµευση που νιώθουν για την υπηρεσία τους, αναλαµβάνουν 

µεγαλύτερη ευθύνη για ότι συµβαίνει (Sarason, 1990) και 

αισθάνονται συνυπεύθυνοι για την εφαρµογή τους. Για την 

αντιµετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή, οι εκπαιδευτικοί ως 

«ηθικοί φορείς της αλλαγής» θα πρέπει να κατανοήσουν τη 

σηµασία της και να καταστούν «συµµέτοχοι στο όραµα της 

αλλαγής» (Fullan, 2001). 

� Εντάσσει την αλλαγή στο γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και 

σχεδιασµού της σχολικής µονάδας. 

� Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

ως µεµονωµένα άτοµα ή ως οµάδες. Προτρέπει τους 

εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την εµπειρογνωµοσύνη που 

διαθέτουν και να µάθουν ο ένας από τον άλλο επωφελούµενοι 

από την ποιότητα των µεταξύ τους συζητήσεων καθώς και από 

τη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν συλλογική σοφία 

(Hargreaves, 2003). 

� ∆ιευκολύνει ως κεντρικό δίκτυο πληροφοριών στο σχολείο τη 

συνεχή ροή πληροφοριών και υλικού, την ανταλλαγή ιδεών και 

«τη δηµιουργία δικτύου ενηµέρωσης και στήριξης των 

εκπαιδευτικών»  (Κουλουµπαρίτση, 2006). Σύµφωνα µε τον 

Ράπτης (2006), «η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι διπλής 

κατεύθυνσης για να υπάρχει σαφής αποκωδικοποίηση των 

µηνυµάτων». 

� Φροντίζει για την επικοινωνία, τη συνεχή πληροφόρηση και την 

ενηµέρωση των γονιών για τους στόχους που τέθηκαν γιατί 

χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία τους η εισαγωγή της 

καινοτοµίας πολύ πιθανόν να αποτύχει (Ζαβλανός, 2003). 

� Εξασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της αλλαγής 

(συντρέχουσα αξιολόγηση), ανεξάρτητα από τη φάση στην 
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οποία βρίσκεται, µε στόχο την αποφυγή της παλινδρόµησης 

(Ράπτης, 2006).  

� Εγκαθιστά τους κατάλληλους µηχανισµούς για την επίλυση των 

προβληµάτων που θα αναδειχτούν κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο διευθυντής – ηγέτης 

προχωρά σε τροποποιήσεις και επανασχεδιασµό της 

καινοτοµίας βάσει των νέων δεδοµένων και την εκ νέου 

εφαρµογή της.   

 

3.5 Συµπεράσµατα 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτοµιών είναι 

καθοριστικής σηµασίας. Οι εκπαιδευτικοί, για να δεχτούν την εφαρµογή µιας 

καινοτοµίας θα πρέπει να την κατανοήσουν, να εµπίπτει στα ενδιαφέροντά 

τους και να υπάρχει σχετική επιµόρφωση βιωµατικού χαρακτήρα πριν την 

υλοποίησή της έτσι ώστε να έχουν το χρόνο να δουν τα αποτελέσµατα που θα 

προκύψουν είτε παρακολουθώντας την εφαρµογή της από άλλους είτε 

συµµετέχοντας οι ίδιοι σε πιλοτική της εφαρµογή. Επίσης, θα πρέπει να έχουν 

την απαραίτητη υλική και ηθική υποστήριξη από το διευθυντή του σχολείου 

(Joyce & Showers, 1982, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, 2005). Όταν δε 

συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες οι αντιδράσεις είναι αναµενόµενες και  

µπορεί να τους οδηγήσουν σε παρεµπόδιση ή και σε διακοπή της διαδικασίας 

εισαγωγής της αλλαγής.    

Η αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

ανθρώπινης φύσης. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι αντιστέκονται σ’ αυτή χωρίς 

αυτό να σηµαίνει πως όλοι αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο στην αλλαγή. ∆εν 

περνούν όλα τα άτοµα από όλα τα στάδια της συναισθηµατικής πορείας, από 

την εισαγωγή µέχρι την αποδοχή της αλλαγής, ούτε εκφράζονται µε την ίδια 

ένταση σε κάθε στάδιο που περνούν. Ο τρόπος αντίδρασης του καθενός 

εξαρτάται από το φορέα εισαγωγής της αλλαγής, την πληροφόρηση που έχει, 

τον τρόπο παρουσίασης της αλλαγής από τη διεύθυνση του σχολείου που 

υπηρετεί και προπάντων από την προσωπικότητά του και την ετοιµότητά του 

για αλλαγή.   
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Πολλοί ερευνητές (Everard & Morris, 1999; Fullan, 2007; Hargreaves, 

1995; Κανελλόπουλος, 1990; Morrish, 1972; Τάτσης, 1986; West-Burnham, 

1990) µελέτησαν τους λόγους για τους οποίους τα άτοµα αντιδρούν στην 

αλλαγή. Οι αιτίες που προκαλούν αντίσταση στις αλλαγές και συγκεκριµένα 

στις εκπαιδευτικές αλλαγές όπου αναφερόµαστε, είναι πολλές και σχετίζονται 

είτε µε το συγκείµενο της κάθε περίπτωσης είτε µε παράγοντες λογικούς, 

ψυχολογικούς ή κοινωνιολογικούς. Η κατηγοριοποίηση αυτών των αιτιών 

στοχεύει στην καλύτερη µελέτη, κατανόηση και αντιµετώπισή τους. Για τον 

περιορισµό αυτών των προβληµάτων (φόβος, ανασφάλεια, έλλειψη πόρων 

κ.ά.) και κατά συνέπεια της αντίδρασης που επιφέρουν για αλλαγή, είναι 

απαραίτητη η κατάλληλη ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

πριν την εισαγωγή αλλά και κατά την υλοποίηση της αλλαγής (Ιορδανίδης, 

2006). 

Ανάλογα µε την αντίληψη που διαµορφώνουν τα εµπλεκόµενα άτοµα 

για την καινοτοµία, διαµορφώνεται και η αντίσταση που προβάλλουν στην 

αλλαγή. Η αντίσταση στην αλλαγή δεν είναι πάντοτε αρνητική αλλά µπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως παθητική ή και θετική. Έτσι παρατηρούµε ανθρώπους 

που υποστηρίζουν τις αλλαγές, άλλους που αντιστέκονται παθητικά και 

άλλους που αρνούνται να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε καινοτοµία. Γενικά, η 

αντίσταση στην αλλαγή καθίσταται απαραίτητη καθώς παρέχει µια 

διαφορετική διάσταση στο θέµα µέσα από κριτική διαφόρων στοιχείων, 

εντοπισµό των µειονεκτηµάτων και προσφορά  εναλλακτικών επιλογών προς 

όφελος της αλλαγής (Μιχόπουλος, 1998). Θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη τα άτοµα που αντιδρούν διότι µπορεί να «έχουν κάποιες χρήσιµες 

ιδέες και ουσιαστικές απόψεις» (Θεοφιλίδης, 2012). 

Η διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή πραγµατοποιείται κατά το 

στάδιο της µετάβασης από την υπάρχουσα κατάσταση στη νέα. Αν η 

µεταβατική αυτή φάση δεν αντιµετωπιστεί σωστά τότε υπάρχει κίνδυνος να 

δηµιουργηθούν συγκρούσεις και να οδηγηθούµε ακόµα και σε αποτυχία της 

αλλαγής. Για την αποφυγή αυτών των ανεπιθύµητων καταστάσεων και την 

επιτυχή έκβαση της αλλαγής, θα πρέπει ο διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας 

που υφίσταται την αλλαγή να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης 
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της αντίστασης στην αλλαγή / καινοτοµία. Ας µην ξεχνάµε ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της αλλαγής σε επίπεδο οργανισµού, 

είναι η επιτυχία της σε ατοµικό επίπεδο. Η καρδιά, ο παλµός της αλλαγής 

χτυπάει στα άτοµα και όχι στα συστήµατα, τις δοµές και τις διαδικασίες. Για 

την αντιµετώπιση λοιπόν της αντίστασης στην αλλαγή θα πρέπει «κάθε 

µελετώµενη ποιοτική βελτίωση να ριζώσει πρώτα στο νου και στην καρδιά των 

µελών του οργανισµού» (Sallis, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ∆΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Τα καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι θεσµοθετηµένες, 

προαιρετικές, οργανωµένες δραστηριότητες που εντάσσονται στις Σχολικές 

∆ραστηριότητες (Φ.Ε.Κ. 629 τ.Β/23-10-1992), συνδέονται µε τις νέες 

πρωτοποριακές αντιλήψεις για τη διδακτική πράξη και φιλοσοφία και 

προσφέρουν µια διαφορετική προσέγγιση στην εφαρµογή νέων 

παιδαγωγικών περιβαλλόντων και στη χρήση νέων διδακτικών µέσων (Fullah, 

1991, όπ. αναφ. στο Πετροπούλου, 2013).  

Στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

υλοποιούνται σε προαιρετική βάση και χαρακτηρίζονται ως καινοτόµες 

δράσεις σύµφωνα µε την εγκύκλιο Γ7/98498/17-09-2004 του ΥΠ.Ε.Π.Θ, τα 

ακόλουθα προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων: Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδροµίας, Πολιτιστικών Θεµάτων 

και Καλλιτεχνικών Αγώνων.   

Βασικός στόχος όλων των προγραµµάτων καινοτόµων δράσεων, 

σύµφωνα µε την πολιτεία, είναι η «αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των 

µαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της 

προσωπικότητας και της ικανότητας του µαθητή για την υιοθέτηση θετικών 

τρόπων και στάσεων ζωής». Συγχρόνως, η εµπλοκή του εκπαιδευτικού σ’ 

αυτή τη διαδικασία, η ανάγκη δηλαδή για συνεργασία, για δηµιουργία κοινών 

στόχων και αξιών, για αλλαγή των µεθόδων και πρακτικών που ακολουθεί σε 

καθηµερινή βάση, θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την εφαρµογή των 

καινοτοµιών (Fullan, 1991; Hargreaves & Evans, 1997; Sarason, 1996).  

Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά θα παρουσιαστούν οι σηµαντικότεροι 

σταθµοί που αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία και καθιέρωση των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων στα σχολεία. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά 
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στο θεσµικό πλαίσιο βάση του οποίου έγινε ο ορισµός των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων και των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών 

Αγώνων. Κατόπιν, θα αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων καθώς και η διαδικασία του σχεδιασµού και της υλοποίησής 

τους. Τέλος, θα παρουσιαστεί η πορεία εφαρµογής των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας κατά τη δεκαετία 2013-2014. Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την 

παράθεση των συµπερασµάτων που θα προκύψουν από την παρουσίασή 

του. 

4.2 Ιστορική αναδροµή για την καθιέρωση των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στα σχολεία 

Σηµαντικοί σταθµοί στη σχέση πολιτισµού και εκπαίδευσης που 

αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία και καθιέρωση των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στα σχολεία είναι:  

4.2.1 Το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισµός: Στην 

Ελλάδα, η πρώτη συστηµατική σύνδεση της Τέχνης και του Πολιτισµού µε την 

Εκπαίδευση ξεκίνησε το 1995 µε την εισαγωγή του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ 

στα δηµοτικά σχολεία της χώρας. Το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είχε ως σκοπό:  

«την αναβάθµιση του ρόλου των τεχνών και του πολιτισµού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία µε την υποστήριξη ενός συνεχούς διαλόγου 

ανάµεσα στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό, µέσα από πολύτεχνες 

δράσεις και ανοιχτά εκπαιδευτικά σενάρια» (www.prmelina.gr).  

Στην πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος, η οποία διήρκησε 6 

χρόνια (1995-2001), συµµετείχαν 92 δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας και 2 

δηµοτικά σχολεία της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 

επιµορφώθηκε πλήθος εκπαιδευτικών (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων) πάνω σε θέµατα που άπτονται της Τέχνης και του Πολιτισµού και 

παράχθηκε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε θέµα.  

«Το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και Πολιτισµός είναι 

ουσιαστικά ένα πρόγραµµα εµψύχωσης και επιµόρφωσης των 
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εκπαιδευτικών που αποβλέπει στην ανάπτυξη της θετικής τους 

στάσης προς την τέχνη και τον πολιτισµό και τελικά στην 

αναγνώριση της παιδαγωγικής τους σηµασίας. Η επιµόρφωση των 

δασκάλων στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είναι πολύπλευρη, πολύτεχνη, 

έχει εργαστηριακή κυρίως µορφή και αναπτύσσεται σε επάλληλους 

κύκλους προκειµένου ο δάσκαλος να καταστεί όχι απλός ή ικανός 

χειριστής υλικών, αλλά συνειδητός γνώστης των µεθόδων και 

εξερευνητής των µέσων που πρέπει να αναζητήσει, προκειµένου η 

διδακτική του παρέµβαση να προκαλεί το συναίσθηµα και την 

απόλαυση, καλύπτοντας παράλληλα µε πληρότητα και σαφήνεια 

τους διδακτικούς του στόχους]» (www.prmelina.gr).  

Η γενίκευση του προγράµµατος ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2001 – 

2002 σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της πόλης των Χανίων. ∆υστυχώς, το 

πρόγραµµα δεν πρόλαβε να ενταχθεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας 

καθώς η εφαρµογή του σταµάτησε το Μάρτιο του 2004 ύστερα από αλλαγή 

της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.  

4.2.2 Η θεσµοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Τα 

Πολιτιστικά Προγράµµατα αρχικά αποτέλεσαν µέρος των προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θεσµοθετήθηκαν το 1990, καθώς 

αναφέρονταν όχι µόνο στο φυσικό αλλά και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Στην πορεία, τα Πολιτιστικά Προγράµµατα αποτέλεσαν ξεχωριστή κατηγορία. 

4.3 Θεσµικό Πλαίσιο  - Ορισµός Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα θεσµοθετήθηκαν µε το Νόµο 2817/2000 

(ΦΕΚ 78/τ.Α΄) που αφορά τους Πανελλήνιους Μαθητικούς και Καλλιτεχνικούς 

Αγώνες. Από το 2003, τα Πολιτιστικά Προγράµµατα απέκτησαν ανεξάρτητο 

και ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και επιβλέπονται από τη 

∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 

Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΕΠΕ∆) – Τµήµα ∆΄ Αισθητικής Αγωγής 

(Εγκύκλιος Γ7/106137/30-9-03 και Γ7/127365/17-11-03). Σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο 127365/Γ7/17-11-2003 που αναφέρεται στο σχεδιασµό και την 

υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων, ως Πολιτιστικό Πρόγραµµα 

ορίζεται  
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«κάθε δηµιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της την ανάδειξη 

και προώθηση στοιχείων πολιτισµού όπως: σύνθεση πληθυσµού, 

κοινωνική οργάνωση, οικονοµική οργάνωση, πεποιθήσεις, αντιλήψεις 

ιδέες (κοινωνία, ιδεολογία, θρησκεία κ.λ.π.), κοινωνική συµβίωση – 

επικοινωνία, γλώσσα, έθιµα, ήθη, τελετουργίες, επαγγέλµατα, υπηρεσίες, 

οικογένεια, σχολείο, γειτονιά, σωµατείο, ξενοφοβία – ρατσισµός, σχέσεις 

των δύο φύλων, αστυφιλία, βία, ανεργία, τεχνολογικά επιτεύγµατα, 

αρχιτεκτονήµατα, καλλιτεχνήµατα, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης». 

Η υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων δίνει τη δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές, µέσω της ενεργητικής προσέγγισης και του 

διαθεµατικού τους χαρακτήρα, να διερευνήσουν διάφορα θέµατα. «Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τον κόσµο της 

δηµιουργίας και αποκτούν συνείδηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς» 

(εγκύκλιος 127365/Γ7/17-11-2003).  

4.3.1 Ορισµός και Ρόλος Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και 

Καλλιτεχνικών Αγώνων 

Τον Ιούλιο του 2003, η ΣΕΠΕ∆ και συγκεκριµένα το Τµήµα ∆΄ 

Αισθητικής Αγωγής, βασιζόµενη στην παρ. 10, αρ. 14 του Νόµου 2817/2000 

(ΦΕΚ 78/τ.Α΄) θεσπίζει το θεσµό των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και 

Καλλιτεχνικών Αγώνων στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Υ.Α. 69259/Γ7/10-7-03 και η τροποποιητική 

της Υ.Α. Γ7/91483/1-9-03, ΦΕΚ 1321τ.Β/16-9-2003, µε θέµα: «Ίδρυση θέσεων 

Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στις 

∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης». Σύµφωνα µε την παραπάνω 

εγκύκλιο, σε κάθε ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της χώρας ορίστηκαν ένας ή δύο εκπαιδευτικοί, αναλόγως του 

πλήθους των σχολείων της ∆ιεύθυνσης, ως Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων 

και Καλλιτεχνικών Αγώνων, για µια τετραετία.    

Το 2012 και συγκεκριµένα βάση της εγκυκλίου Γ7/92998/10-8-2012, 

έγινε επανακαθορισµός των θέσεων των Υπευθύνων Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων και τοποθετήθηκε ένας Υπεύθυνος Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων σε κάθε ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
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Εκπαίδευσης της χώρας, ο οποίος έχει την ευθύνη για όλες τις παραπάνω 

δράσεις. Στις µεγάλες ∆ιευθύνσεις της χώρας όπως είναι της Αττικής, 

ορίστηκε ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος ξεχωριστά για κάθε δράση.  

Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, 

σύµφωνα µε την εγκύκλιο (Γ7/98498/17-9-2004) επισκέπτονται στην αρχή του 

σχολικού έτους τις σχολικές µονάδες της ∆ιεύθυνσης που υπηρετούν και 

ενηµερώνουν τους ∆ιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το θεσµό 

των Πολιτιστικών προγραµµάτων, συµβάλλοντας στο σχεδιασµό και την 

υλοποίησή τους και «εµψυχώνοντας και στηρίζοντας τους µαθητές στη 

διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης µέσα από την έρευνα, την ανάλυση και τη 

σύνθεση των δεδοµένων και της βιωµατικής προσέγγισής της». Επίσης, 

διοργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια προβληµατοκεντρικού και βιωµατικού 

χαρακτήρα και τελική εκδήλωση παρουσίασης των προγραµµάτων που 

εκπονήθηκαν τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά από τα σχολεία της 

∆ιεύθυνσης. Όσον αφορά του Καλλιτεχνικούς Αγώνες, αυτοί αφορούσαν µόνο 

τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο θεσµός όµως των 

Καλλιτεχνικών Αγώνων µε τον καιρό έσβησε λόγω ελλείψεως χρηµάτων 

οπότε, σύµφωνα µε την τελευταία προκήρυξη, σταµάτησε να αναφέρεται και 

στον τίτλο των Υπευθύνων που χειρίζονται τα Καλλιτεχνικά θέµατα, οι οποίοι 

πλέον ονοµάζονται Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων.  

Η εισαγωγή των Πολιτιστικών Προγραµµάτων στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς «για αυτενέργεια, 

συνεργασία, αλληλεπίδραση και δηµιουργική έκφραση µε αφορµή την τέχνη 

και τον πολιτισµό» (εγκύκλιος Γ7/127365/17-11-2003). Οι εκπαιδευτικοί, 

έχοντας την υποστήριξη των Υπευθύνων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και 

ειδικότερα των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων, οι οποίοι έχουν το ρόλο 

του «εξωτερικού» φίλου-συµβούλου (Angelides, 2001a), κατευθύνονται 

ευκολότερα στην εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, µετατρέποντας 

το σχολείο από ατοµική υπόθεση του καθενός σε κοινότητα µάθησης (Lave & 

Wenger, 2005). Συγχρόνως, εφαρµόζοντας την ενεργητική µάθηση (Dewey, 

2008), ο µαθητής έρχεται στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

µετατρέπεται από παθητικός δέκτης σε ενεργητικό µέλος µιας οµάδας. Οι 
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µαθητές µέσα από την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων µπορούν να 

δουν και να βιώσουν τη χρησιµότητα όσων µαθαίνουν και παράλληλα 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες τους τόσο για τους ίδιους όσο 

και για την τοπική κοινωνία στην οποία ανήκουν (Mc Comps, 1996; Pintrich & 

Schunk, 1996). «Αξιολογούν τα πολιτιστικά επιτεύγµατα ως προϊόν της 

ανθρώπινης συλλογικής προσπάθειας και κατανοούν καλύτερα τη σηµασία της 

συνεργασίας» (εγκύκλιος 127365/Γ7/17-11-2003).  

4.4 Χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα χαρακτηρίζονται ως προς την 

προαιρετικότητά τους, τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους χαρακτήρα και 

τη  διάρκειά τους. Αναλυτικότερα: 

4.4.1 Προαιρετικότητα 

Τα καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται σε προαιρετική 

βάση. Σύµφωνα µε τον Μπαγάκη (2000:11), τα προαιρετικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα  

«είναι προγράµµατα που δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό 

πρόγραµµα και συνήθως ενεργοποιούνται από το ενδιαφέρον και 

την ανάληψη πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών. Τα προγράµµατα 

αυτά µπορούν να εντάσσονται σε θεσµοθετηµένα, όµως µη 

υποχρεωτικά, πλαίσια ή να βασίζονται σε µη θεσµοθετηµένες 

πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που µπορούν να αφορούν άµεσα είτε 

τους ίδιους, είτε τους µαθητές τους».  

Έτσι, τα Πολιτιστικά Προγράµµατα κατά την εφαρµογή τους δεν 

υπαγορεύονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών αλλά έχουν ως 

αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών 

που αγωνίζονται καθηµερινά να αλλάξουν το σχολείο «από µέσα» 

(Μπαγάκης, 2000). Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να υλοποιήσουν ένα 

Πολιτιστικό Πρόγραµµα, δηλώνουν την επιθυµία τους µε τη συµπλήρωση 

ενός εντύπου που έχει τη µορφή αίτησης. Ακολουθεί η διαδικασία σύστασης 

της Επιτροπής Σχολικών ∆ραστηριοτήτων η οποία προτείνει στο ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης την έγκριση των προγραµµάτων ύστερα από εισήγησή της. 
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Μετά την απόφαση έγκρισης των προγραµµάτων από το ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης ξεκινά η επίσηµη εφαρµογή τους. 

4.4.2 Εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας 

Ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας ενός Πολιτιστικού 

Προγράµµατος διασφαλίζεται µέσα από τη θεµατολογία τους, τις 

παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις που το χαρακτηρίζουν αλλά και τις 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις που ακολουθεί. Συγκεκριµένα: 

i. Θεµατολογία: Η θεµατολογία των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

αφορά ένα ευρύ και οικείο κύκλο θεµάτων που αναφέρονται εκτός από τα 

ζητήµατα πολιτισµού και σε θέµατα που αφορούν πραγµατικές καταστάσεις 

της καθηµερινότητας και της επικαιρότητας. Η επιλογή του θέµατος γίνεται σε 

συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών και σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντά 

τους, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης ή του σχολείου, την ηλικία 

των παιδιών ή το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τίθεται προς διερεύνηση από 

αυτούς. Η θεµατολογία των Πολιτιστικών Προγραµµάτων, σύµφωνα µε την 

Υ.Α.Γ7/121118/8-10-2012, εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσµα τοµέων 

πολιτισµού και τεχνών  (χορού, θεάτρου, µουσικής, εικαστικών τεχνών, κλπ).  

Σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ από το 2003 ως 

σήµερα, τα Πολιτιστικά Προγράµµατα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε 

δράσεις όπως: 

• Θεατρικό εργαστήρι: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των 

µαθητών, προετοιµασία παράστασης θεατρικού έργου επώνυµου 

συγγραφέα, δηµιουργία πρωτότυπης παράστασης των µαθητών, 

θεατρικό αναλόγιο, κ.ά.  

• Μουσικό/χορευτικό εργαστήρι: για παράδειγµα συγκρότηση 

χορωδίας, συνόλων (φωνητικών, ορχηστρικών, µικτών), οµάδας 

σύγχρονου χορού, παραδοσιακών χορών κ.λπ. Μια τέτοια 

δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραµµα, προϋποθέτει πρακτική 

και θεωρητική προσέγγιση του θέµατος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί 

µιας συγκεκριµένης περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, 

κοινωνικών, οικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή 
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του ή αφιέρωµα στην φορεσιά της περιοχής, τα κοσµήµατα που την 

συνοδεύουν κ.ά.  

• Εικαστικό εργαστήρι: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση µιας 

συγκεκριµένης µορφής τέχνης (κεραµικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, 

κ.λπ.), µελέτη κινηµάτων και τεχνοτροπιών, συγκρότηση οµάδας 

αισθητικής παρέµβασης στον χώρο του σχολείου κ.λ.π. 

• Λογοτεχνικό εργαστήρι: µελέτη λογοτεχνικών ρευµάτων, 

δηµιουργών, έργων, καθώς και δηµιουργική γραφή 

• Προγράµµατα προώθησης της ανάγνωσης / Φιλαναγνωσία 

• Μαθητικός τύπος: έκδοση εφηµερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και 

ηλεκτρονική µορφή. Η δραστηριότητα αυτή, για να συνιστά 

πρόγραµµα, προϋποθέτει συγκεκριµένη συντακτική οµάδα µαθητών, 

η οποία θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης 

και παρουσίασης της ύλης. Ένα µαθητικό έντυπο, ανάλογα µε τον 

χαρακτήρα του, παρακολουθεί την επικαιρότητα, τα τοπικά και 

παγκόσµια γεγονότα, περιλαµβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, 

παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. ∆εν αποτελούν πρόγραµµα τεύχη 

που συγκεντρώνουν τις συνθετικές εργασίες των µαθητών κατά την 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις 

δραστηριότητες της σχολικής µονάδας. 

• Παιδί και παιχνίδι 

• Λέσχη φωτογραφίας: γνωριµία µε την τέχνη και τεχνική της 

φωτογραφίας, πρακτική άσκηση µε αφορµή συγκεκριµένο θέµα και 

στόχο τον συνδυασµό θεωρίας και πράξης.  

• Θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπικής ιστορίας και 

µυθολογίας: (αρχιτεκτονική κληρονοµιά µιας περιοχής, µνηµεία, 

µουσεία), θέµατα κοινωνικά (ρατσισµός, πρόσφυγες) µε προσέγγιση 

µέσω των διαφόρων µορφών τέχνης (πολιτιστικά στοιχεία των 

µεταναστών και προσφύγων, όπως τραγούδια, χοροί, έθιµα), 

θέµατα λαογραφικά (ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια) κ.λ.π.  

• ∆ηµιουργία ντοκιµαντέρ: µε θέµατα όπως πορτραίτα 

προσωπικοτήτων, θέµατα της τοπικής κοινωνίας ή της καθηµερινής 

ζωής κλπ  
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• Κινηµατογραφική Λέσχη: γνωριµία µε την τέχνη και την τεχνική του 

κινηµατογράφου µέσα από τις προβολές ταινιών, αφιερώµατα σε 

σκηνοθέτες, πρακτική άσκηση δηµιουργίας κινηµατογραφικού ή 

διαφηµιστικού σποτ κ.λ.π.  

• Ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα από τον πολιτισµό και τις τέχνες 

• Άλλα καινοτόµα πολιτιστικά προγράµµατα 

«Οι παραπάνω θεµατικοί άξονες είναι συγκεκριµένοι. Η επιλογή όµως 

και το ανάπτυγµα του κάθε άξονα αποτελούν υπόθεση του/της εκπαιδευτικού 

και του/της Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων» 

(Ευπατρίδου & Αρβανιταντώνη, 2007).  

ii. Παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις: Οι βασικές αρχές που 

εφαρµόζονται στα Πολιτιστικά Προγράµµατα κατά την επεξεργασία των 

θεµάτων είναι:  

� Ενεργητική µάθηση: Στα πλαίσια υλοποίησης ενός 

Πολιτιστικού Προγράµµατος ο µαθητής αναλαµβάνει ενεργό ρόλο, 

ακολουθώντας τη θεωρία της ενεργητικής µάθησης την οποία 

εισήγαγε ο Dewey (1933). Ο τρόπος προσέγγισης ενός θέµατος 

γίνεται σε συνεργασία µαθητών και εκπαιδευτικών, µε καταιγισµό 

ιδεών, σχεδιασµό και έρευνα. Μέσα από αυτές τις συνεργατικές 

διεργασίες, οι µαθητές εξερευνούν, εµπνέονται, δηµιουργούν και 

µαθαίνουν µε αφορµή την τέχνη και τον πολιτισµό.   

� Βιωµατική προσέγγιση: Κατά τη βιωµατική µάθηση 

µαθητές και εκπαιδευτικοί «µαθαίνουν πράττοντας» (Dewey, 2008). 

Η βιωµατική µάθηση µέσα στα πλαίσια ενός Πολιτιστικού 

Προγράµµατος µιας τάξης, συµβάλλει στην εµπλοκή όλων των 

µελών της, µαθητών και εκπαιδευτικών, στην αλληλεπίδραση µεταξύ 

τους, στη βίωση κοινών συναισθηµάτων, στην ανταλλαγή κοινών 

εµπειριών. Έρχεται σε αντιπαράθεση µε τις παραδοσιακές 

παιδαγωγικές εµπειρίες. Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα δίνουν τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποµακρυνθεί από τη µετωπική 

διδασκαλία και το συγκεντρωτικό µοντέλο επικοινωνίας. Στηρίζονται 

στη µαθητοκεντρική διδασκαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
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ευαισθησία στις πολιτισµικές πρακτικές των µαθητών και την 

επίδραση αυτών των πρακτικών στη µάθηση µέσα στην τάξη.  

� Πολλαπλή νοηµοσύνη: Στα πλαίσια των µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων εφαρµογής των Πολιτιστικών Προγραµµάτων, ο 

µαθητής ενεργοποιεί την πολλαπλή του νοηµοσύνη (Gardner, 1993) 

µέσα από δραστηριότητες όπως η αφήγηση και η διαλεκτική 

αντιπαράθεση (γλωσσική νοηµοσύνη), η ιεράρχηση, η 

κατηγοριοποίηση και η αξιολόγηση δεδοµένων (λογικο-µαθηµατική 

νοηµοσύνη), η συναισθηµατική έκφραση (ενδοπροσωπική 

νοηµοσύνη), η συλλογική εργασία (διαπροσωπική νοηµοσύνη), η 

µουσική απόδοση εννοιών και σύνθεσης (µουσική – ρυθµική 

νοηµοσύνη), η µίµηση και η κινητική έκφραση (κιναισθητική 

νοηµοσύνη) και η δηµιουργία κατασκευών και εικαστικών έργων  

(οπτική – χωρική νοηµοσύνη). 

 

iii. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Κατά την εφαρµογή των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων αξιοποιούνται πολλές και διαφορετικές 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός για την υλοποίηση ενός Πολιτιστικού Προγράµµατος θα 

καθορίσει και την πορεία ανάπτυξής του. Κατά την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος µπορεί να επιλεγούν περισσότερες από µία µεθόδους έρευνας 

και να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά. Οι κυριότερες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που επιλέγονται κατά την εφαρµογή και υλοποίηση 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων είναι: 

 

� ∆ιαθεµατικότητα: Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα δοµούνται 

µε άξονα τη διαθεµατική προσέγγιση και αποτελούν τον ιδανικό 

χώρο αξιοποίησης των αρχών της διαθεµατικότητας που είναι: η 

αρχή της παιδοκεντρικότητας, της αυτενεργούς µάθησης, της 

συνδιερεύνησης, της παροχής πληροφοριών και της ολιστικής 

προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003). Η διαθεµατική προσέγγιση 

δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συγκεντρώσει ένα ενιαίο σύνολο 

γνώσεων και δεξιοτήτων, µια ολιστική αντίληψη της γνώσης, ώστε 

να είναι αφοµοιώσιµη, αξιοποιήσιµη και να του επιτρέπει «να 
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διαµορφώνει προσωπική άποψη για θέµατα που σχετίζονται µε 

ζητήµατα της καθηµερινής ζωής, να συγκροτήσει σταδιακά το δικό 

του κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοθεωρία» (Αλαχιώτης, 2002δ; 

Lawton, Cairns & Gardner, 2000). Η µεθοδολογική προσέγγιση που 

ενδείκνυται να χρησιµοποιήσουµε για τη µάθηση νέων στοιχείων 

όπως προκύπτουν από την εκπόνηση ενός προγράµµατος, θα 

πρέπει να είναι ολιστικής µορφής. Μέσω της ολιστικής προσέγγισης, 

η εµπλοκή του µαθητή κατά τη διαδικασία της µάθησης είναι 

συνολική. Μπορούµε να παροµοιάσουµε τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από την εφαρµογή ενός προγράµµατος µε την εικόνα 

ενός παζλ. Οι µαθητές, µέσω των εκπαιδευτικών τους, θα πρέπει να 

συνθέτουν τα κοµµατάκια του παζλ (επιµέρους στόχους), έχοντας 

συνεχώς νοητά στο µυαλό τους την τελική εικόνα που θα προκύψει 

από την επίτευξη αυτών των στόχων ύστερα από συνεχή 

αξιολόγηση και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων τους και µέχρι 

την ολοκλήρωσή του η οποία θα ορίσει και την περάτωση του 

προγράµµατος (Ματσαγγούρας, 2002).  

� Άλλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις: Μέθοδος project, 

παιχνίδια ρόλων, µελέτη πεδίου, έρευνα δράσης, βιβλιογραφική 

έρευνα, προσοµοιώσεις και εργασία σε οµάδες µε δυνατότητα 

πολλαπλών συνεργασιών (µεταξύ των µαθητών, µαθητών – 

εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών – γονέων, 

µαθητών – γονέων, εκπαιδευτικών – τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους 

φορείς). 

 

iv.   Άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία: Μέσα από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων επιδιώκεται η δηµιουργία ενός δηµοκρατικού 

σχολείου, ανοιχτό στην κοινωνία και τον πολιτισµό.  

«∆εδοµένου ότι, για τη διερεύνηση ενός θέµατος, µαθητές και 

εκπαιδευτικοί καλούνται να επισκεφθούν και να συνεργαστούν µε 

ποικίλους φορείς και άτοµα, όπως: µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, 

θέατρα, ειδικούς επιστήµονες και ανθρώπους των γραµµάτων και 

των τεχνών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς, το 

Πολιτιστικό Πρόγραµµα είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως συνδετικός 
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κρίκος ανάµεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία» 

(127365/Γ7/17-11-2003, εγκύκλιος).  

Το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία επιτυγχάνεται και µέσω της δηµόσιας 

παρουσίασης του Πολιτιστικού Προγράµµατος. 

v. Παρουσίαση: Με την παρουσίαση ολοκληρώνεται ένα 

Πολιτιστικό Πρόγραµµα καθώς αποτελεί και το καταληκτικό στάδιο. Ο τρόπος 

παρουσίασης είναι ανάλογος µε τη φύση του Πολιτιστικού Προγράµµατος. Οι 

συνηθέστεροι τρόποι παρουσίασης είναι: εκδήλωση – παρουσίαση του 

προγράµµατος, θεατρική παράσταση, συναυλία, διοργάνωση εκθέσεων ή και 

συνδυασµός αυτών.  

 

vi. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του Πολιτιστικού Προγράµµατος είναι 

πολύ σηµαντική και µπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορες φάσεις του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, πριν την έναρξη (διαγνωστική), κατά τη 

διάρκεια (διαµορφωτική), στη λήξη (απολογιστική). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς που το εκπονούν να παρακολουθούν συστηµατικά την 

πορεία του και να προβαίνουν σε αποτίµηση και απολογισµό των πρακτικών 

που εφαρµόζονται αλλά και σε ανατροφοδότηση και επαναπροσδιορισµό της 

παιδαγωγικής διαδικασίας. Η χρονική περίοδος εφαρµογής της αξιολόγησης 

εξαρτάται κάθε φορά από το σκοπό για τον οποίο εφαρµόζεται. Πολλές φορές 

οι στόχοι των Πολιτιστικών Προγραµµάτων είναι δύσκολα µετρήσιµοι ειδικά 

όταν αναφέρονται στην αισθητική καλλιέργεια ή στη διαµόρφωση στάσης 

απέναντι σε σύγχρονα θέµατα. Έτσι, παρόλο που υπάρχουν σύγχρονα 

µοντέλα αξιολόγησης, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν το δικό 

τους, σύµφωνα µε το σκοπό και τους στόχους ενός Πολιτιστικού 

Προγράµµατος. 

 

4.4.3 ∆ιάρκεια 

Η χρονική διάρκεια κάθε Πολιτιστικού Προγράµµατος είναι από 2 ως 6 

µήνες, γεγονός που το διαφοροποιεί από µια απλή εκδήλωση ή επίσκεψη. 

Σχεδιάζεται στην αρχή της σχολικής χρονιά και µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 
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το τέλος της. Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση τα Πολιτιστικά Προγράµµατα 

υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράµµατος: 

� στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης 

� µε διάχυση σε όλα τα µαθήµατα 

� στο ολοήµερο σχολείο 

 

4.5 Σχεδιασµός και υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

4.5.1 ∆ιαδικασία σχεδιασµού Πολιτιστικού Προγράµµατος  

Τα Πολιτιστικά προγράµµατα σχεδιάζονται στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και ακολουθούν την παρακάτω δοµή: 

• Επιλογή θέµατος και υποθεµάτων  

• Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης 

• Καθορισµός γενικού σκοπού και επιµέρους στόχων 

• Ανάλυση περιεχοµένου 

• Μεθοδολογική προσέγγιση  

• Συνεργασίες µε φορείς και άτοµα (πολιτιστικοί σύλλογοι, µουσεία, 

δήµος, νοµαρχία, γονείς, κλπ.) 

• Πεδία σύνδεσης µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα  

• Αξιολόγηση του Προγράµµατος (από τον εκπαιδευτικό σε 

συνεργασία µε τους µαθητές) 

4.5.2 Στάδια υλοποίησης  

• Έρευνα για την συλλογή του υλικού 

• Μελέτη και ερµηνεία του υλικού, εξαγωγή συµπερασµάτων 

• Παραγωγή και παρουσίαση έργου 

4.5.3 ∆απάνες υλοποίησης 

Οι δαπάνες για την υλοποίηση όλων των καινοτόµων προγραµµάτων 

από το 2003-2010 βάρυναν τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού 

(ΚΑΕ 5274) και κατανέµονταν ποσοστιαία σε όλες τις κατηγορίες σχολικών 

δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των προγραµµάτων της κάθε 

κατηγορίας. Βέβαια, παρόλη την έγκαιρη ενηµέρωση του Υπουργείου 
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Παιδείας για τον αριθµό των προγραµµάτων που υλοποιούνταν σε κάθε 

∆ιεύθυνση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, η παραπάνω χρηµατοδότηση 

ποτέ δεν κάλυψε τις ανάγκες για την υλοποίησή τους. Από το 2011 ως 

σήµερα σταµάτησε να προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισµό κάλυψη 

των δαπανών για αναλώσιµα και υπερωρίες εκπαιδευτικών. 

4.6 Η πορεία των Πολιτιστικών Προγραµµάτων στα σχολεία της ∆΄ 

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας κατά την 

δεκαετία 2003- 2013.  

Η εφαρµογή των Πολιτιστικών Προγραµµάτων στα σχολεία της ∆΄ 

∆ιεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας κάτω από την παρακολούθηση και στήριξη των 

Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων, ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2003. Σύµφωνα 

µε σχετική εγκύκλιο όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3.1., στη ∆΄ 

∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αρχικά τοποθετήθηκαν δύο εκπαιδευτικοί στη θέση 

του αντίστοιχου Υπευθύνου, ενώ από το 2012 έως σήµερα υπηρετεί µόνο 

ένας Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων. Στον Πίνακα 4.6.1 που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται η πορεία των Πολιτιστικών προγραµµάτων της οικείας 

∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τα επίσηµα απολογιστικά στοιχεία για τη δεκαετία 

2003 – 2013. 

Πίνακας 4.6.1 

Συνολικά Απολογιστικά Στοιχεία Εφαρµογής Πολιτιστικών Προγραµµάτων στις 

Σχολικές Μονάδες της ∆΄ ∆/νσης Π.Ε. Αθήνας τη ∆εκαετία 2003 - 2013 
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 4.6.1 παρατηρούµε ότι: η πορεία 

εφαρµογής Πολιτιστικών Προγραµµάτων στη ∆΄ ∆/νση Π.Ε. Αθήνας από το 

2003 έως το 2013 ήταν κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ανοδική.  

Μελετώντας το διάγραµµα 4.6.2 που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι, ενώ 

κατά την πρώτη χρονιά εφαρµογής Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

υλοποιήθηκαν 35 προγράµµατα σε ολόκληρη τη ∆ιεύθυνση, την επόµενη 

σχολική χρονιά 2004-05 ο αριθµός εφαρµογής τους υπερδιπλασιάστηκε.  

 

∆ιάγραµµα 4.6.2: Πορεία Εφαρµογής Πολιτιστικών Προγραµµάτων στη ∆΄ 

∆/νση Π.Ε. Αθήνας τη ∆εκαετία 2003 - 2013 

Στη συνέχεια, από το 2005 έως το 2007, η πορεία τους είναι σχετικά 

σταθερή µε µικρές φθίνουσες ή αύξουσες αποκλίσεις. Τη σχολική χρονιά 

2007–08, παρατηρείται και πάλι άνοδος πάνω από 50% ενώ την επόµενη 

χρονιά, 2008-09 έχουµε µια µικρή πτώση. Από εκεί και πέρα η πορεία τους 

είναι καθαρά ανοδική, µε αποκορύφωµα τη σχολική χρονιά 2012-13 όπου 

παρατηρείται σχεδόν διπλασιασµός των προγραµµάτων, αφού 

πραγµατοποιήθηκαν 521 Πολιτιστικά προγράµµατα. Συνολικά, τη δεκαετία 

2003 – 2013 υλοποιήθηκαν στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας 1822 Πολιτιστικά 

προγράµµατα. 

Στο ακόλουθο διάγραµµα 4.6.3, παρουσιάζεται η πορεία συµµετοχής 

των σχολικών µονάδων της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας στην εφαρµογή 
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Πολιτιστικών Προγραµµάτων σε σχέση µε τον αριθµό υλοποίησης 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων κατά τη δεκαετία 2003-2013.  

 

∆ιάγραµµα 4.6.3: Πορεία Συµµετοχής των Σχολικών Μονάδων στην Εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων και Αριθµού Υλοποίησης Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας τη ∆εκαετία 2003 - 2013 

Παρατηρούµε ότι το πλήθος των σχολικών µονάδων της ∆΄ ∆ιεύθυνσης 

Π.Ε. Αθήνας που συµµετείχαν στην εφαρµογή Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

τη δεκαετία 2003-2013, δεν ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία µε τον αριθµό 

υλοποίησης των προγραµµάτων. ∆ιαπιστώνουµε ότι κατά τη δεύτερη σχολική 

χρονιά εφαρµογής των συγκεκριµένων προγραµµάτων (2004-05) η 

συµµετοχή των σχολικών µονάδων διπλασιάστηκε. Στη συνέχεια, 

παρατηρείται µια ελαφριά πτώση (2005-06) και από εκεί και πέρα από το 

2005 έως το 2010, η πορεία συµµετοχής των σχολικών µονάδων παρουσιάζει 

σταθερότητα µε µικρές διακυµάνσεις. Από τη σχολική χρονιά 2010-11 και 

µετά, διαπιστώνουµε ότι η πορεία συµµετοχής των σχολικών µονάδων στην 

εφαρµογή Πολιτιστικών Προγραµµάτων είναι ανοδική. Συγκεκριµένα, τη 

σχολική χρονιά 2011-12, συµµετείχαν 123 σχολικές µονάδες στην εφαρµογή 

Πολιτιστικών προγραµµάτων. 

Στο διάγραµµα 4.6.4 παρατηρούµε ότι, η πορεία των εκπαιδευτικών 

που υλοποίησαν Πολιτιστικά Προγράµµατα τη δεκαετία 2003-2013 είναι 
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σχεδόν παράλληλη µε εκείνη του αριθµού εφαρµογής Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων της ίδιας περιόδου.  

 

∆ιάγραµµα 4.6.4: Πορεία Συµµετοχής Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων και Αριθµού Υλοποίησης Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας τη ∆εκαετία 2003 - 2013 

Στο διάγραµµα 4.6.5 παρουσιάζεται η πορεία των µαθητών που 

συµµετείχαν στην εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων. Παρατηρούµε ότι 

εµφανίζεται σχεδόν η ίδια µορφή µε εκείνη των εκπαιδευτικών. 

 

∆ιάγραµµα 4.6.5: Πορεία Συµµετοχής Μαθητών κατά την Εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων ανά Σχολικό Έτος τη ∆εκαετία 2003 - 2013 
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Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, οι δαπάνες υλοποίησης των 

προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων µέχρι το 2011 βάρυναν τις 

πιστώσεις του ΚΑΕ 5274. Στη συνέχεια διακόπηκε η επιχορήγηση από τον 

κρατικό προϋπολογισµό.  

 

∆ιάγραµµα 4.6.6: Σχέση Χρηµατοδότησης και Εφαρµογής Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας τη ∆εκαετία 2003 - 2013 

Όπως παρατηρούµε και στο διάγραµµα 4.6.6 η πορεία εφαρµογής των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων ήταν αντίθετη µε εκείνη της χρηµατοδότησής 

τους. Ενώ ο αριθµός υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραµµάτων αυξάνονταν, η 

χρηµατοδότηση που τους αναλογούσε έφθινε ή ήταν σταθερή µέχρι που µετά 

το 2011, διεκόπη τελείως. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα χρήµατα αυτά ήταν 

ελάχιστα και ποτέ δεν µπόρεσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των προγραµµάτων. Το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα µάλιστα, δεν κάλυπταν τις ανάγκες για την υλοποίηση Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων ούτε στο ελάχιστο. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθµός εφαρµογής των  

Πολιτιστικών Προγραµµάτων συνέχισε να αυξάνεται µε ακόµα µεγαλύτερο 

ρυθµό ακόµα και όταν σταµάτησε τελείως η χρηµατοδότηση. Σ’ αυτό το 

σηµείο θα µπορούσαµε να επικαλεστούµε το φαινόµενο Hawthorne, σύµφωνα 

µε το οποίο,  

«η παραγωγικότητα είναι περισσότερο συνάρτηση του βαθµού στον 

οποίο το άτοµο αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτό από τους 
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συναδέλφους του και λιγότερο των οικονοµικών κινήτρων που 

προσφέρει η υπηρεσία» (Θεοφιλίδης, 2012: 91).  

4.7 Συµπεράσµατα 

Η υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων δίνει τη δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές, λόγω του προαιρετικού και διαθεµατικού τους 

χαρακτήρα, να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν πλείστα θέµατα µε την 

ενεργητική συµµετοχή τους σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων. Τα Πολιτιστικά 

Προγράµµατα παρότι δεν αποτελούν µέρος του αναλυτικού προγράµµατος, 

θεωρούνται απαραίτητα στην εκπαιδευτική διεργασία γιατί δίνουν τη 

δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να πειραµατιστούν, να 

καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τις φυσικές ικανότητες και δεξιότητές τους 

και να τις θέσουν στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

«Συντελούν στη διαµόρφωση στάσεων, στην ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, τη γνωριµία µε τον 

πολιτισµό, την επαφή µε την πολιτιστική κληρονοµιά, το σεβασµό και 

την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ισότιµη ανάδειξη 

στοιχείων από το πολιτισµικό κεφάλαιο όλων των µαθητών» 

(Πετροπούλου, 2013, http://blogs.sch.gr/symdim-

dath43/files/2013/09/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81.pdf  

Ένα Πολιτιστικό πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές να γίνουν οµάδα, να επιλέξουν το θέµα που θα υλοποιήσουν ανάλογα 

µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν συνεργασίες, τόσο 

µεταξύ των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, ίδιων ή διαφορετικών 

ειδικοτήτων, που εµπλέκονται στην εφαρµογή του και να επικοινωνήσουν µε 

την πραγµατική ζωή µέσα από συνεργασίες µε γονείς, τοπικούς φορείς, 

µουσεία, πανεπιστήµια κ.λ.π. 

Στη ∆΄ ∆ιεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, όπου και αναφερόµαστε, η αποδοχή 

των Πολιτιστικών Προγραµµάτων από όλη τη σχολική κοινότητα ήταν θετική. 

Οι εκπαιδευτικοί προσέγγισαν το θεσµό, τον αγκάλιασαν και προσπαθούν 

µέχρι και σήµερα, µέσω αυτών, να µελετήσουν το παρελθόν µε απώτερο 
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σκοπό να κατακτήσουν µαζί µε τους µαθητές τους το µέλλον. Μέσα σε µια 

δεκαετία (2003 – 2013), η εφαρµογή των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

δεκαπενταπλασιάστηκε. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών και των µαθητών που 

υλοποίησαν Πολιτιστικά Προγράµµατα ακολούθησε την αυξητική πορεία των 

προγραµµάτων. Επίσης, παρατηρήσαµε ότι στην περίπτωσή µας, η 

χρηµατοδότηση αποτέλεσε µια ανεξάρτητη µεταβλητή αφού η διακοπή της δεν 

επηρέασε αρνητικά το αποτέλεσµα. Σ’ αυτό το σηµείο όµως, αξίζει να 

προβληµατιστούµε σχετικά µε την απότοµη αυξητική πορεία εφαρµογής των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων που παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα. Είναι αποτέλεσµα συνείδησης των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσµατικότητα της καινοτοµίας ή σχετίζεται µε την αναµενόµενη 

αξιολόγησή τους;   
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις της ερευνητικής διαδικασίας στις 

κοινωνικές επιστήµες προσλαµβάνουν ποσοτικό ή ποιοτικό χαρακτήρα 

ανάλογα µε το είδος των ερευνητικών δεδοµένων (Βάµβουκας, 1988). Η 

παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στην ποσοτική µέθοδο. Στο παρόν κεφάλαιο, θα 

παρουσιαστούν αρχικά, η αναγκαιότητα της έρευνας καθώς και ο σκοπός, οι 

στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδοµένων, 

ο τρόπος διαµόρφωσή τους και το δείγµα της έρευνας. Κατόπιν, θα 

αναλυθούν οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς 

και ο τρόπος που χρησιµοποιήθηκαν. Τέλος, θα γίνει η επεξεργασία των 

δεδοµένων και θα διατυπωθούν τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν.  

5.2 Αναγκαιότητα της έρευνας 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από την Πολιτεία για 

αναβάθµιση του ελληνικού σχολείου και προσαρµογή του στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα. Η αναγγελία του «Νέου Σχολείου» έχει ως επίκεντρο το 

µαθητή και αποσκοπεί στην αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Ο 

εκπαιδευτικός έχει ανάγκη να πάψει να νιώθει ως απλός διεκπεραιωτής 

αποφάσεων και να διώξει το άγχος που του προκαλεί τόσο η έλλειψη χρόνου 

για κάλυψη της ύλης όσο και η ανεπαρκής επιµόρφωση και καθοδήγηση για 

καθετί καινούργιο. Άλλωστε, καµιά εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτοµία δεν 

µπορεί να επιτύχει αν ο εκπαιδευτικός δεν είναι παιδαγωγικά και επιστηµονικά 

καταρτισµένος και αν δεν έχει τα απαραίτητα µέσα έτσι ώστε να µπορεί να 

δώσει, σε καθηµερινή βάση, τον καλύτερό του εαυτό µέσα στην τάξη.  

Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη µιας αλλαγής ή της εφαρµογής µιας 

καινοτοµίας στο σχολικό περιβάλλον φέρει και ο ∆ιευθυντής, ο οποίος 

αποτελεί την κινητήρια δύναµη του εκπαιδευτικού οργανισµού. Με βάση τη 
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θεωρία των προσδοκιών, οι διευθυντές µε υψηλές προσδοκίες είναι πολύ 

δραστήριοι και επηρεάζουν θετικά το σχολικό κλίµα και τους εκπαιδευτικούς 

(Hoy & Miskel, 2001). Οι εκπαιδευτικές αλλαγές επιτυγχάνονται ευκολότερα 

όταν διευθυντής, εκπαιδευτικοί και µαθητές συνεργάζονται για τη δηµιουργία 

ενός κοινού οράµατος µε στόχο την επιτυχία αυτών των αλλαγών.  

Τα προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που εφαρµόζονται τα 

τελευταία χρόνια, δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προσπεράσει την 

ανελαστικότητα του συστήµατος και να εφαρµόσει καινοτοµίες που 

παρακάµπτουν τη γραµµική διδασκαλία και την ανελαστική διαχείριση του 

χρόνου (Μαυρογιώργος, 2008a). Η εφαρµογή καινοτόµων δράσεων, όπως 

είναι τα Πολιτιστικά Προγράµµατα, προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στον 

εκπαιδευτικό όσο και στο µαθητή για αλλαγή της συµπεριφοράς και της 

νοοτροπίας τους και λειτουργεί ως µέσο βελτίωσης της σχολικής κουλτούρας 

και κατ’ επέκταση του σχολικού κλίµατος. Μέσω των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει και να 

αναδείξει τα πολιτισµικά στοιχεία που επιφέρουν οι µαθητές αλλά και να 

ενεργοποιήσει την συµµετοχή όλων των παιδιών, αµβλύνοντας τις διαφορές 

που υπάρχουν µεταξύ τους (Γκίρτζη, Καραγιάννης, Κύρδη, Παρδάλη, Σηφάκη 

2012). ∆εδοµένου ότι, για τη διερεύνηση ενός θέµατος η σχολική µονάδα 

ανοίγει τις πόρτες της στην τοπική κοινωνία βγάζοντας το µαθητή έξω από τα 

στενά όρια του σχολείου, το Πολιτιστικό Πρόγραµµα είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο σχολείο και την ευρύτερη 

κοινωνία, την επικαιρότητα και την πραγµατικότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 

σχολείο παύει να αποτελεί έναν αποµονωµένο οργανισµό. 

Με γνώµονα, τα δεδοµένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πραγµατικότητας, τα προβλήµατα που υπάρχουν, την ανάγκη για αλλαγή της 

κατάστασης καθώς και τις καινοτοµίες και τα καινοτόµα προγράµµατα που 

εφαρµόζονται σήµερα, έγινε προσπάθεια, µέσα από τη συγκεκριµένη έρευνα, 

να εξεταστούν και να αναλυθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που προσελκύουν ή 

αποµακρύνουν τον εκπαιδευτικό από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων. Είναι γνωστό πως αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε τις 

καινοτοµίες στην εκπαίδευση και την εισαγωγή των καινοτόµων δράσεων στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆εν έχει γίνει όµως καµιά µελέτη σχετικά µε τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την 
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εφαρµογή των Πολιτιστικών Προγραµµάτων από την επίσηµη έναρξής τους 

το 2003 ως το 2013 γενικότερα αλλά και ειδικότερα, στα πλαίσια της ∆΄ 

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Η έλλειψη έρευνας πάνω σ’ 

αυτό το θέµα οδήγησε στη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας. 

5.3 Σκοπός της έρευνας - Ερευνητικά ερωτήµατα 

5.3.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων και ιδιαίτερα Πολιτιστικών Προγραµµάτων στα σχολεία της ∆΄ 

∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας προκειµένου να 

αναδειχτούν οι παράγοντες και οι λόγοι που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή τους. 

Η επίτευξη αυτού του σκοπού πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα: το 

θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό επίπεδο, αρχικά αναλύονται το 

εννοιολογικό πλαίσιο και η σηµασία των όρων της καινοτοµίας και της 

αλλαγής καθώς και αυτών της διοίκησης και της ηγεσίας µέσα από τη 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο ρόλος τόσο του διευθυντή στην 

εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών στο σχολείο όσο και του εκπαιδευτικού 

ως προς την αποδοχή ή µη της αλλαγής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

αντίσταση που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί στην αλλαγή καθώς και στον 

τρόπο και τις στρατηγικές διαχείρισής της από το διευθυντή. Το πρώτο µέρος 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

ιστορική, θεσµική, ως προς τη δοµή και το περιεχόµενό τους καθώς και µε την 

ανάδειξη της πορεία τους στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αθήνας κατά τη δεκαετία 2003-2013. 

Στο ερευνητικό µέρος, αρχικά παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της 

έρευνας, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα και στη συνέχεια, η 

µεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριµένα, τα µέσα συλλογής δεδοµένων, τα 

ερευνητικά εργαλεία, το δείγµα της έρευνας, η επεξεργασία των δεδοµένων 

και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων που 

προκύπτουν. 
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5.3.2 Ερευνητικά ερωτήµατα 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν βάσει του σκοπού της 

έρευνας είναι: 

vii. Ποιες προϋποθέσεις διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο; 

viii. Ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων; 

ix. Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί το θέµα του 

Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να υλοποιήσουν στο σχολείο 

τους; 

x. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων (διευθυντής, 

εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων; 

xi. Ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων;  

xii. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή 

καινοτοµιών; 

 

5.4 Μεθοδολογική προσέγγιση 

5.4.1 Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχθηκε στο συνδυασµό ποσοτικής 

έρευνας, ποιοτικής έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ο 

«συνδυασµός των µεθοδολογιών στη µελέτη του ίδιου φαινοµένου» (Denzin, 

1978, σ. 291), γνωστός ως «τριγωνοποίηση» ή «τριγωνισµός», είναι µια 

τεχνική που εξασφαλίζει τόσο την αξιοπιστία όλων των στοιχείων που έχουν 

συλλεχθεί όσο και την εγκυρότητα αυτών για τη σφαιρική µελέτη κάποιων 

πλευρών της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Τα µέσα συλλογής δεδοµένων που εφαρµόστηκαν για τη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν ποσοτικά και ποιοτικά. Ως ερευνητικά εργαλεία 

χρησιµοποιήθηκαν η συνέντευξη και το ερωτηµατολόγιο. Η συνέντευξη είχε 

σκοπό να εντοπίσει µεταβλητές, οι οποίες θα ήταν απαραίτητες για τη 

διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου και για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτέλεσε το κύριο εργαλείο συλλογής δεδοµένων και ο 

σχεδιασµός του στηρίχτηκε στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

την ερµηνεία των απαντηµένων συνεντεύξεων.  
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5.4.2 Ποσοτική µέθοδος 

Η ποσοτική µέθοδος έχει ως σκοπό τη διάρθρωση των αντικειµενικών 

επεξηγήσεων για τις σχέσεις των µεταβλητών και τον έλεγχο συγκεκριµένων 

θεωρητικών υποθέσεων του κοινωνικού φαινοµένου που είναι προς µελέτη, 

σε αντίθεση µε την ποιοτική µέθοδο που στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση 

των κοινωνικών φαινοµένων (Καραγεώργος, 2002). Η ποσοτική έρευνα 

επιτρέπει στον ερευνητή να προσεγγίσει µεγαλύτερο δείγµα σε σχέση µε την 

ποιοτική, εξασφαλίζοντας την αντικειµενικότητά του. Επίσης, λόγω του 

µεγάλου αριθµού του δείγµατος, δίνεται η δυνατότητα γενίκευσης των 

συµπερασµάτων που θα προκύψουν µε τον ευρύτερο πληθυσµό. 

Η επιλογή της ποσοτικής µεθόδου έγινε λόγω του ποσοτικού 

χαρακτήρα των ερευνητικών ερωτηµάτων, της ανάγκης για σύνδεση των 

θεωριών που προαναφέρθηκαν µε τα εµπειρικά δεδοµένα καθώς και της 

γενίκευσης αυτών.  

5.4.2.1 Ερωτηµατολόγιο 

Το ερωτηµατολόγιο είναι το κύριο εργαλείο συλλογής δεδοµένων της 

ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Αποτελεί πολλές φορές το 

βασικό µέσο επικοινωνίας µεταξύ ερευνητή και υποκειµένου (Κοµίλη, 1989). Η 

επιστηµονική του αξία εξαρτάται τόσο από την εγκυρότητα των δεδοµένων 

όσο και από τα άτοµα που θα κληθούν να το απαντήσουν (Παπαναστασίου 

και Παπαναστασίου, 2005). Το ερωτηµατολόγιο είναι ένα έντυπο που 

αποτελείται από οµάδα ή σειρά δοµηµένων ερωτήσεων που καλείται ο 

ερωτώµενος να απαντήσει γραπτά. Οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν να δώσουν 

πληροφορίες σχετικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί 

(Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2005). Σύµφωνα µε το Θεοφιλίδη 

(2012), τα ερωτηµατολόγια αποτελούν µια µέθοδο που συγκεντρώνει πολλά 

πλεονεκτήµατα διότι είναι εύκολα στην κατασκευή και τη χρήση τους, µπορεί 

να σταλούν σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων, δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, οι 

ερωτώµενοι αισθάνονται άνετα εξαιτίας της ανωνυµίας και έχουν την ευκαιρία 

να εκφραστούν ελεύθερα λόγω της απουσίας του ερευνητή. 

Στο ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτήσεις κλειστού τύπου λόγω της αντικειµενικότητας που τις χαρακτηρίζει 
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κατά την επεξεργασία των απαντήσεών τους. Σε κάθε ερώτηση, δίνονταν 

στους ερωτώµενους πέντε επιλογές και εκείνοι είχαν την ευκαιρία να 

διαλέξουν µια από τις πέντε. Επιλέχθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου γιατί 

δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή για εύκολη σύγκριση των απαντήσεων 

καθώς όλοι οι ερωτηθέντες απαντούν βάσει των δοθέντων επιλογών. 

5.4.2.2 Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε από την ερευνήτρια στηριζόµενη στο 

σκοπό και τους στόχους της έρευνας, στη βιβλιογραφία, στις απαντήσεις από 

τις συνεντεύξεις των διευθυντών και σε ερωτηµατολόγια άλλων 

µεταπτυχιακών εργασιών. Οι ερωτήσεις που δανείστηκε η ερευνήτρια άλλοτε 

χρησιµοποιήθηκαν αυτούσιες και άλλοτε τροποποιήθηκαν προσαρµοζόµενες 

στο συγκεκριµένο συγκείµενο. Οι µεταπτυχιακές εργασίες από τις οποίες έγινε 

ο δανεισµός των ερωτήσεων είναι οι ακόλουθες:  

� Παπαδηµητρίου, Ξ. (2013). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των Σχολείων στην Εισαγωγή Καινοτόµων 

∆ράσεων: Η Περίπτωση των Σχολικών Μονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Κοζάνης. Πάτρα: 

Ε.Α.Π. 

� Θεοδωρόπουλος, Ν. (2012). Οι Εκπαιδευτικοί και η Πρόκληση 

της Καινοτοµίας. Η Περίπτωση της ∆ιαθεµατικότητας. Πάτρα: 

Ε.Α.Π. 

� Σούλα, Ν. (2010). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Εισαγωγή 

Καινοτοµιών: Η Περίπτωση της Πόλης των Τρικάλων. Πάτρα: 

Ε.Α.Π. 

� Μπούλη, Α. (2011). Ο Ρόλος του ∆ιευθυντή-Ηγέτη στην 

Υλοποίηση Καινοτοµιών: Απόψεις ∆ιευθυντών και 

Εκπαιδευτικών σε Γενικά Λύκεια του Νοµού Ηρακλείου.. Πάτρα: 

Ε.Α.Π. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν σαφείς απλά διατυπωµένες, 

χωρίς περιττολογίες, όχι ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους και κλειστού τύπου, 

εξασφαλίζοντας έτσι την αντικειµενικότητα των πληροφοριών 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005 · Κυριαζή, 2002).  
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Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τρία µέρη και έχει συνολικά 75 

ερωτήσεις. Στο πρώτο µέρος χρησιµοποιήθηκε η κατηγοριακή κλίµακα. Στα 

υπόλοιπα τρία µέρη χρησιµοποιήθηκε η πεντάβαθµη διατακτική κλίµακα 

Likert, µε την εξής αντιστοιχία: 1=Καθόλου, 2=Ελάχιστα, 3=Λίγο, 4=Αρκετά, 

5= Πολύ.  

Συγκεκριµένα: 

• Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει: 

� Τα δηµογραφικά στοιχεία: παρατίθενται 7 δηλώσεις που 

αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, τη σχέση 

των εκπαιδευτικών µε την εργασία, την ειδικότητα, τις επιπλέον 

σπουδές από το πτυχίο και την επιµόρφωσή τους σχετικά µε τις 

καινοτοµίες.  

� Τον αριθµό υλοποίησης καινοτοµιών: παρατίθεται 1 δήλωση 

στην οποία αναγράφονται τα τρία είδη των καινοτοµιών 

(εκπαιδευτικές ή διδακτικές, παιδαγωγικές και οργανωτικές ή 

διοικητικές) και ζητείται από τους ερωτώµενους να 

συµπληρώσουν αριθµητικά το πλήθος των καινοτοµιών που 

έχουν υλοποιήσει ανά είδος σε ολόκληρη την επαγγελµατική 

τους πορεία. Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί στο να γίνει αντιληπτή 

η εµπειρία που είχαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί πάνω στην καινοτοµία. 

• Το δεύτερο µέρος διερευνά:  

� Τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο: περιλαµβάνει 9 

δηλώσεις, από τις οποίες οι 1 και 5 αναφέρονται στην 

ενηµέρωση και την επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σχετικά µε 

την αναγκαιότητα και τις πρακτικές που απαιτούνται για την 

εφαρµογή των καινοτοµιών. Οι 3 και 4 αντιστοιχούν στον 

έγκαιρο προγραµµατισµό και στην επάρκεια του χρόνου για την 

υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων. Οι 2 και 9 αναφέρονται 

στην ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής 

µονάδας και την εξασφάλιση των απαραίτητων µέσων και οι 6, 
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7 και 8, στο ρόλο του εκπαιδευτικού (διεκπεραιωτικό ή ενεργό) 

για την εισαγωγή και εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων. 

� Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων: παρουσιάζονται 14 οφέλη που µπορούν να 

προκύψουν από την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων. 

Από αυτά, οι δηλώσεις 1, 4, 6, 10 και 12 σχετίζονται µε τα 

οφέλη των µαθητών, όσον αφορά τις επιδόσεις τους, την 

ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αντίληψή τους 

για το σχολείο και τη διαµόρφωση της κουλτούρας τους. Οι 

δηλώσεις, 3, 5, 7, 9 και 13 αναφέρονται στα οφέλη που 

αποκοµίζουν οι εκπαιδευτικοί από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων, όπως, η ευκαιρία που τους δίνεται για 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενεργή συµµετοχή τους σε 

θέµατα που άπτονται του πολιτισµού, η δηµιουργία 

συνεργατικού κλίµατος µεταξύ όλων των µελών της σχολικής 

µονάδας και η ανάπτυξη του επαγγελµατισµού τους. Το 

µέγιστο όφελος, που είναι και αποτέλεσµα όλων των 

παραπάνω, παρουσιάζεται στις δηλώσεις 2, 8, 11 και 14, όπου 

αναφέρονται στη βελτίωση της σχολικής µονάδας τόσο σε 

επίπεδο τάξης όσο και ολόκληρου του σχολείου σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα και την υλικοτεχνική του υποδοµή, µε 

κορύφωση στην δήλωση 14 που εστιάζει στο άνοιγµα του 

σχολείου στην τοπική κοινωνία.  

� Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί το 

θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος που θα υλοποιήσουν: 

παρατίθενται 8 κριτήρια τα οποία αναφέρονται σε εξωγενείς 

παράγοντες για τους εκπαιδευτικούς, όπως το αναλυτικό 

πρόγραµµα, τα ενδιαφέροντα των µαθητών, η απαίτηση του 

διευθυντή, η αξιολόγηση, η µοριοδότηση και σε προσωπικούς 

όπως τα ενδιαφέροντά τους, η αντιµετώπιση διαφόρων 

προβληµατικών καταστάσεων και η επαγγελµατική τους 

εξέλιξη.  

� Τα χαρακτηριστικά του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, που 

συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών 
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προγραµµάτων: όσον αφορά το ∆ιευθυντή, εξετάζονται µέσα 

από 11 δηλώσεις τα χαρακτηριστικά που παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην επιτυχή εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

όπως η δηµιουργία συνεργατικού κλίµατος, η παρακίνηση, 

ενθάρρυνση, στήριξη και αναγνώριση των προσπαθειών των 

εκπαιδευτικών, η ενηµέρωση και η εξασφάλιση ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης, η αντιµετώπιση των προβληµάτων, η µετάδοση 

του οράµατος, η επικοινωνία µε εκπαιδευτικούς και γονείς, η 

εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών πόρων, το 

παράδειγµά του αλλά και η επιβολή του για την εφαρµογή 

Πολιτιστικού προγράµµατος. Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς, 

εξετάζονται µέσα από 9 δηλώσεις τα χαρακτηριστικά που 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων, όπως ο έγκαιρος προγραµµατισµός, η 

παρακολούθηση σχετικών επιµορφώσεων και η αποδοχή 

βοήθειας από πιο έµπειρους συναδέλφους τους, η συµµετοχή 

τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συνεργασία µε 

όλους τους συναδέλφους τους αλλά και τους γονείς και άλλους 

τοπικούς και εξωτερικούς φορείς, η αποδοχή κοινού οράµατος, 

η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών αλλά και η πιστή 

εφαρµογή των οδηγιών του διευθυντή. 

• Το τρίτο µέρος διερευνά: 

� Τους παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων: παρουσιάζονται 11 

παράγοντες, από τους οποίους, οι δηλώσεις 1, 4, 8 και 11 

αναφέρονται στις ακατάλληλες συνθήκες του σχολείου, στην 

ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής και υποστηρικτικού 

υλικού καθώς και στις οικονοµικές δυσχέρειες. Οι ερωτήσεις 3, 

7, 9 και 10, σχετίζονται µε την έλλειψη συνεργασίας, 

επικοινωνίας, στήριξης αλλά και τη δηµιουργία πίεσης από το 

διευθυντή για την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων και 

γενικά για την απουσία συνεργατικού κλίµατος τόσο µεταξύ 

των εκπαιδευτικών όσο και µε τους γονείς και τους άλλους 

εξωτερικούς φορείς. Οι ερωτήσεις, 2, 5 και 6, αναφέρονται στη 
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µη συσχέτιση των καινοτόµων προγραµµάτων µε τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών και των µαθητών, στην έλλειψη χρόνου των 

εκπαιδευτικών λόγω της πίεσης που νιώθουν από το 

Αναλυτικό πρόγραµµα καθώς και στην αποθάρρυνσή τους από 

προηγούµενες αποτυχηµένες προσπάθειες εφαρµογής 

καινοτοµιών. 

� Τους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται 

στην εισαγωγή καινοτοµιών: παρουσιάζονται 13 λόγοι βάσει 

των οποίων αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί στην εισαγωγή 

καινοτοµιών. Συγκεκριµένα, οι δηλώσεις 2, 5, 8, 10, 12 και 13 

αναφέρονται σε ψυχολογικούς λόγους, όπως το άγχος, ο 

φόβος και η ανασφάλειά τους για καθετί καινούργιο, η άρνηση 

για το άγνωστο και για αλλαγή της νοοτροπίας τους καθώς και 

ο συντηρητισµός που τους διακατέχει. Οι δηλώσεις 1, 7 και 9, 

αναφέρονται στην ανεπάρκεια που νιώθουν λόγω της έλλειψης 

κατάλληλης ενηµέρωσης, επιµόρφωσης, κινήτρων και 

παρώθησης για ευαισθητοποίησή τους σε ανάλογα θέµατα. Οι 

δηλώσεις 3, 4, 6 και 11 αναφέρονται στα ανικανοποίητα 

συναισθήµατα που δηµιουργούνται στους εκπαιδευτικούς από 

την έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης για τις 

προσπάθειές τους, την έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης 

από το διευθυντή τους, την απουσία συνεργασίας και 

επικοινωνίας µε τους συναδέλφους τους αλλά και την 

αποµόνωση που τους χαρακτηρίζει. 

Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου που χορηγήθηκε στους 

εκπαιδευτικούς παρατίθεται στο Παράρτηµα 2 της εργασίας.  

5.4.2.3 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου αποτελούν 

σηµαντικά στοιχεία της έρευνας. «Η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθµό 

επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε το όργανο µέτρησης» ενώ «η 

αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα της µέτρησης» (Παπαναστασίου, 

2013). Έχοντας ως στόχο την αύξηση «της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και 
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της πρακτικότητας» του ερωτηµατολογίου (Morrison, 1993; Oppenheim, 1992; 

Wilson & McLean, 1994, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2008), 

συγκροτήθηκε πιλοτικό ερωτηµατολόγιο το οποίο χορηγήθηκε σε έντεκα (11) 

εκπαιδευτικούς της οικείας ∆ιεύθυνσης. Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συνοδευόµενα από µια επιστολή. Οι εκπαιδευτικοί 

ήταν διαφόρων ειδικοτήτων και είχαν τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα µε αυτά του δείγµατος. Η παραλαβή των απαντήσεων έγινε µε 

τον ίδιο τρόπο µέσα σε µία εβδοµάδα από όλους τους εκπαιδευτικούς. Κατά 

την πιλοτική εφαρµογή διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί δε συνάντησαν 

ιδιαιτέρες δυσκολίες ως προς την κατανόηση των ερωτήσεων και των 

δηλώσεων ούτε βρήκαν κουραστική και χρονοβόρα τη συµπλήρωσή του. 

Σύµφωνα µε παρατηρήσεις και υποδείξεις τους και ύστερα από συζήτηση µε 

την επιβλέπουσα καθηγήτρια, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ως προς τη 

διατύπωση ορισµένων ερωτήσεων και δηλώσεων. Συγκεκριµένα: 

• Στο Α΄ Μέρος, η ερώτηση Α8 κατά την πιλοτική εφαρµογή ανέγραφε:  

Α8. Ποιος είναι ο αριθµός των καινοτοµιών που έχετε υλοποιήσει ανά είδος; 

Ύστερα από υπόδειξή τους, προστέθηκε ο χρόνος υλοποίησης των 

καινοτόµων προγραµµάτων και η ερώτηση διαµορφώθηκε ως εξής: 

Α8. Ποιος είναι ο αριθµός των καινοτοµιών που έχετε υλοποιήσει ανά είδος 

σε ολόκληρη την επαγγελµατική σας πορεία; 

 

• Στο Β΄ Μέρος, η 4η δήλωση της ερώτησης Β1 ανέγραφε: 

«Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρόνο του 

εκπαιδευτικού». 

 Ζητήθηκε επεξήγηση ως προς το «διαθέσιµο χρόνο» και η δήλωση 

πήρε την παρακάτω µορφή: 

«Η εύρεση διαθέσιµου χρόνου (εντός ή εκτός ωραρίου) από τον  εκπαιδευτικό 

για την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων». 
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• Στο Γ΄ Μέρος, οι πρώτες δύο δηλώσεις (1 και 2) της ερώτησης Γ1 ήταν 

αρνητικές γιατί εµπεριείχαν το µόριο «δεν» το οποίο σύµφωνα µε τον 

Παπαναστασίου (2013), πρέπει να αποφεύγεται.  

Έτσι, η αρχική δήλωση είχε την παρακάτω µορφή: 

«∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο για την εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων». 

 Η µορφή που πήρε µετά την τροποποίηση είναι: 

«Οι συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο για την εφαρµογή προγραµµάτων 

είναι ελλιπείς». 

Η δεύτερη αρχική δήλωση ήταν: 

«Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, των µαθητών και του σχολείου γενικότερα». 

 Η µορφή που πήρε µετά την τροποποίηση είναι 

«Η έλλειψη ανταπόκρισης των καινοτόµων προγραµµάτων στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, των µαθητών και του σχολείου γενικότερα».  

Στη συνέχεια, µετρήθηκε η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 

η οποία ελέγχθηκε µε τη χρήση του συντελεστή Cronbach’s-α. Παρατηρήθηκε 

ότι όλες οι ενότητες είχαν άνω του αποδεκτού ορίου (0,7), οπότε υπήρξε 

αποδεκτή αξιοπιστία. Στον Πίνακα 5.4.2.3.1 που ακολουθεί η εσωτερική 

αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου. 
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     Πίνακας 5.4.2.3.1 Στατιστική Αξιοπιστία του Ερωτηµατολογίου 

Κλίµακες Cronbach’s Alpha N  

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 

παρακάτω προϋποθέσεις 

διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων στο σχολείο; 

0,710 9 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι 

προκύπτουν από την εφαρµογή 

των Πολιτιστικών προγραµµάτων; 

0,810 14 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε 

το θέµα του Πολιτιστικού 

προγράµµατος που θέλετε να 

υλοποιήσετε στο σχολείο σας; 

0,707 8 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 

εµπλεκόµενων (διευθυντής, 

εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν 

στην εισαγωγή και υλοποίηση των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων; 

0,940 20 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 

παρακάτω παράγοντες 

συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων; 

0,750 11 

Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται στην εισαγωγή 

καινοτοµιών; 

0,857 13 

 

5.4.2.4 Αποστολή ερωτηµατολογίου 

Ύστερα από τον προέλεγχο του ερωτηµατολογίου µέσω της πιλοτικής 

του εφαρµογής και την τελική του διαµόρφωση, η ερευνήτρια προχώρησε 

στην τελική χορήγησή του. Επικοινώνησε µε τους διευθυντές σαράντα 

τεσσάρων (44) δηµοτικών σχολείων της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, 

ζητώντας τη συνεργασία τους για τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου. Έδωσε 
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πληροφορίες για το πρόσωπό της, αναφέρθηκε στο σκοπό της έρευνας, στην 

εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των απαντήσεων καθώς και στην τήρηση 

της ανωνυµίας του ερωτηµατολογίου. Επεσήµανε ότι τα αποτελέσµατα της 

έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και ότι 

στο τέλος οι ερωτώµενοι θα είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τα 

πορίσµατα που θα προέκυπταν από αυτή.  

Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων ξεκίνησε λίγο πριν τη λήξη του 

σχολικού έτους. Λόγω ελλείψεως χρόνου η ερευνήτρια χρησιµοποίησε δύο 

τρόπους για τη χορήγησή τους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την 

παράδοσή τους προσωπικά. Έτσι, τα 16 από τα 44 ερωτηµατολόγια 

στάλθηκαν στα σχολεία µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ζητήθηκε από τους 

διευθυντές να κοινοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτή 

η µέθοδος συλλογής δεδοµένων είναι η φθηνότερη και η πιο γρήγορη καθώς 

οι εκπαιδευτικοί µπορούν εύκολα να το συµπληρώσουν και στη συνέχεια να 

το αποστείλουν κατ’ ευθείαν στην ερευνήτρια. Στα υπόλοιπα 28 σχολεία πήγε 

η ίδια η ερευνήτρια και έδωσε το ερωτηµατολόγιο στους εκπαιδευτικούς 

ύστερα από συνεννόηση µε τους αντίστοιχους διευθυντές. Πλεονέκτηµα αυτού 

του τρόπου χορήγησης του ερωτηµατολογίου είναι ότι, λόγω της προσωπικής 

επαφής, εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς.  

Το ερωτηµατολόγιο συνοδεύτηκε από επιστολή που ενηµέρωνε τους 

συµµετέχοντες για το σκοπό της έρευνας, περιείχε κατάλληλες διευκρινήσεις 

για τον τρόπο συµπλήρωσης των απαντήσεων και τονίζονταν η διασφάλιση 

της ανωνυµίας και εµπιστευτικότητας της έρευνας καθώς και η ανάγκη για 

ειλικρινή απάντηση των ερωτήσεων. Στόχος ήταν η δηµιουργία θετικής 

στάσης των ερωτηθέντων ως προς την έρευνα, η οποία θα εξασφάλιζε 

µεγαλύτερη συµµετοχή των ερωτηθέντων, αύξηση του ποσοστού ειλικρινούς 

συµπλήρωσης και επιστροφής των ερωτηµατολογίων άρα και αύξηση της 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος και της αξιοπιστίας των απαντήσεων.  

Η επιστολή που συνόδευε το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 1 της εργασίας. 
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5.4.3 Ποιοτική µέθοδος 

Η ποιοτική έρευνα µελετά ολιστικά µια κατάσταση, µια περίπτωση ή µια 

οµάδα ατόµων στοχεύοντας στην κατανόηση της πραγµατικότητας 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Στηρίζεται στη µοναδικότητα και 

στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόµου τα οποία και µελετά µέσω κατάλληλων 

τεχνικών. Ο ερευνητής, µέσω της ποιοτικής µεθόδου, προσπαθεί να 

παρουσιάσει το φαινόµενο στην πραγµατική του µορφή (λεκτική ή µε εικόνες) 

και όχι µε αριθµούς οι οποίοι θα προκύψουν από τη µετατροπή τους, όπως 

συµβαίνει στην ποσοτική µέθοδο (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Επιδιώκει δηλαδή, να παρουσιάσει τον τρόπο σκέψης των συµµετεχόντων µε 

τη χρήση της επαγωγικής ανάλυσης και µε την εξέταση των διαδικασιών και 

των αποτελεσµάτων. Ένα από τα σηµαντικά ερευνητικά εργαλεία της 

ποιοτικής µεθόδου είναι η συνέντευξη.  

5.4.3.1 Συνέντευξη 

«Η συνέντευξη είναι ένας προφορικός τρόπος συλλογής δεδοµένων 

στον οποίο εµπλέκονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα» (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2005). Είναι ο πιο άµεσος τρόπος συλλογής δεδοµένων 

γιατί µέσω της αλληλεπίδρασης που δηµιουργείται µεταξύ του ερευνητή και 

του συνεντευξιαζόµενου, παρέχεται η δυνατότητα στους ερωτηθέντες για 

περαιτέρω διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις και στον ερευνητή για 

διασαφηνίσεις και εµβαθύνσεις επί των απαντήσεων. Οι Cannel & Kahn, 

(1968: 527), ορίζουν την ερευνητική συνέντευξη ως τη  

«συζήτηση δύο ατόµων, που αρχίζει από το συνεντευκτή, µε ειδικό 

σκοπό την απόκτηση σχετικών µε την έρευνα πληροφοριών, και 

επικεντρώνεται από αυτόν []] σε περιεχόµενο καθορισµένο από τους 

στόχους της έρευνας µε συστηµατική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερµηνεία». 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε η συνέντευξη ως 

συµπληρωµατική τεχνική συλλογής στοιχείων, λόγω του πλούτου των 

πληροφοριών που µπορούν να προκύψουν από την αµεσότητα που 

δηµιουργείται µεταξύ των ατόµων. Ερωτηθέντες ήταν διευθυντές σχολείων 

της οικείας ∆ιεύθυνσης. Το είδος της συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
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η ηµιδοµηµένη συνέντευξη γιατί περιλαµβάνει προκαθορισµένες ερωτήσεις οι 

οποίες ακολουθούνται από τον ερευνητή χωρίς να υπάρχει περιορισµός ως 

προς τη συµπλήρωση ή την αφαίρεση ερωτήσεων για την πληρέστερη 

εµβάθυνση και κατανόηση του θέµατος. Έτσι, εξασφαλίζεται ευελιξία και 

ελευθερία ως προς την έκφραση.  

5.4.3.2 Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Το πρωτόκολλο της συνέντευξης συντάχθηκε από την ερευνήτρια 

στηριζόµενη στο σκοπό και τους στόχους της έρευνας, στη βιβλιογραφία και 

στα πρωτόκολλα άλλων µεταπτυχιακών εργασιών. Οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης περιείχαν τρεις οµάδες ερωτήσεων. Η πρώτη οµάδα 

αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το προφίλ της σχολικής 

µονάδας που διοικούσαν οι διευθυντές, η δεύτερη οµάδα στο προφίλ του 

διευθυντή και η τρίτη, σε ερωτήσεις σχετικά µε το αντικείµενο µελέτης.  

Η ερευνήτρια δανείστηκε το µεγαλύτερο µέρος των ερωτήσεων (προφίλ 

σχολικής µονάδας, προφίλ διευθυντή και από τις ερωτήσεις οι 1-3 και οι 7-10) 

από την παρακάτω µεταπτυχιακή εργασία: 

Μπούλη, Α. (2011). Ο Ρόλος του ∆ιευθυντή-Ηγέτη στην Υλοποίηση 

Καινοτοµιών: Απόψεις ∆ιευθυντών και Εκπαιδευτικών σε Γενικά Λύκεια του 

Νοµού Ηρακλείου. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Οι ερωτήσεις 4-6 και 11-12, µε µικρή τροποποίηση της 11, προήλθαν 

από τη µεταπτυχιακή εργασία: 

Λούκος, Κ. (2013). Η Εκπαιδευτική Αλλαγή και Καινοτοµία στο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα: Προβλήµατα, ∆υσχέρειες, Παράγοντες 

Ανάσχεσης και Αποτυχία Εισαγωγής τους. Πάτρα: ΕΑΠ.  

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (13 και 14) προστέθηκαν από την ερευνήτρια 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η τελική µορφή του πρωτοκόλλου της 

συνέντευξης διαµορφώθηκε ύστερα από συζήτηση µε την επιβλέπουσα 

καθηγήτρια.  
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Το πρωτόκολλο συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 3 της εργασίας. 

5.4.4 ∆είγµα της έρευνας 

Σύµφωνα µε τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2005), το δείγµα 

που χρησιµοποιείται στην έρευνα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή 

τυχαίο και πολυπληθές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα µεγιστοποίησης της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας του περιεχοµένου της έρευνας και των 

συµπερασµάτων που θα προκύψουν από αυτή. Ανάλογα µε το σκοπό της 

έρευνας, ο ερευνητής επιλέγει το κατάλληλο δείγµα το οποίο θα τον οδηγήσει 

σε αξιόπιστα και έγκυρα συµπεράσµατα. 

Η επιλογή του δείγµατος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έγινε 

από την ερευνήτρια βάση της «βολικής» δειγµατοληψίας. Σύµφωνα µε τους 

Cohen, κ.ά. (2008:170), σ’ αυτή τη µέθοδος, ο ερευνητής βασίζεται στο 

γεγονός της εύκολης πρόσβασης προς αυτά τα άτοµα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσµάτων στον 

ευρύτερο πληθυσµό. Συγχρόνως όµως, η συγκεκριµένη δειγµατοληψία 

µπορεί να χαρακτηριστεί και ως δειγµατοληψία «σκοπιµότητας» καθώς η 

επιλογή του συγκεκριµένου δείγµατος έγινε βάση κάποιου σκοπού: 

επιλέχθηκαν διευθυντές οι οποίοι είχαν γνώσεις και εµπειρία ως προς την 

καινοτοµία και τα καινοτόµα προγράµµατα. Συγκεκριµένα, η έρευνα διεξήχθη 

σε 4 διευθυντές, τρεις γυναίκες και έναν άντρα, οι οποίοι ήταν κάτοχοι 

µεταπτυχιακού τίτλου και επιπλέον, οι δύο από τις διευθύντριες κατείχαν στο 

παρελθόν θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων, η τρίτη διευθύντρια είχε 

πολύ µεγάλη εµπειρία στα καινοτόµα προγράµµατα και ο διευθυντής κατείχε 

στο παρελθόν θέση ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου της εκπαίδευσης. 

Παρόλα αυτά, το παραπάνω δείγµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του 

ευρύτερου πληθυσµού (Cohen, κ.ά., 2008) για γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. 

Οι συνεντεύξεις των διευθυντών έγιναν από την ερευνήτρια στο 

γραφείο τους, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση και η 

διάρκεια της συνέντευξης ήταν περίπου 50΄-60΄. Ολόκληρη η συνέντευξη 

ηχογραφήθηκε από την ερευνήτρια κατόπιν έγκρισης των 
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συνεντευξιαζόµενων. Στη συνέχεια, έγινε αποµαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων από την ίδια για να προβεί σε ανάλυση των πληροφοριών και 

διεξαγωγή συµπερασµάτων. Οι αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις 

παρατίθενται στο Παράρτηµα 4 της εργασίας.  

Ύστερα από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ακολούθησε ο 

σχεδιασµός και η αποστολή των ερωτηµατολογίων. Μοιράστηκαν 440 

ερωτηµατολόγια σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (δάσκαλοι και 

ειδικότητες), που υπηρετούν σε 44 δηµόσια δηµοτικά σχολεία, από τα 104, 

της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, για τη διερεύνηση, 

συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας. Η επιλογή των 

σχολείων του δείγµατος ήταν τυχαία αλλά και αντιπροσωπευτική όλων των 

περιοχών της οικείας ∆ιεύθυνσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πλήθος των 

εκπαιδευτικών ήταν µεν αρκετά µεγάλο για να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος αλλά συγχρόνως, δεν ήταν ιδιαίτερα 

επίπονη η επεξεργασία των στοιχείων.  

Ακολούθησε η αποστολή των ερωτηµατολογίων όπως περιγράφεται 

στο κεφ. 5.4.3.5. Η επιστροφή τους στην ερευνήτρια έγινε κατά αντίστοιχο 

τρόπο µε την αποστολή τους. Από τα 440 ερωτηµατολόγια επιστράφηκαν 

συµπληρωµένα τα 309, δηλαδή το 70,2%. Στον Πίνακα 5.4.4.1 παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο αριθµός των ερωτηµατολογίων όπως διανεµήθηκαν και 

απαντήθηκαν ανά περιοχή: 

Πίνακας 5.4.4.1 Πλήθος ∆ιανεµηθέντων και Απαντηµένων Ερωτηµατολογίων 

Περιοχές 

Σχολικών 

Μονάδων 

∆ιανεµηθέντα 

ερωτηµατολόγια 

Απαντηµένα 

ερωτηµατολόγια 

Ποσοστό % 

απαντηµένων 

ερωτηµατολογίων 

ΜΟΣΧΑΤΟ 10 4 40% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 22 73,3% 

Π. ΦΑΛΗΡΟ 90 64 71,1% 

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 50 13 26% 

ΑΛΙΜΟΣ 10 5 50% 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 72 90% 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 80 68 85% 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 10 10 100% 

ΓΛΥΦΑ∆Α 80 51 63,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 440 309 70,2% 
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Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι πριν τη διεξαγωγή της έρευνας είχε 

εξασφαλιστεί η συνειδητή συναίνεση και συνεργασία των ατόµων (διευθυντών 

και εκπαιδευτικών) που θα έπαιρναν µέρος. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

έρευνας, η ερευνήτρια ακολούθησε τους κανόνες ορθής πρακτικής που 

εγγυάται την προστασία των εµπλεκοµένων ανθρώπων, την αποφυγή 

παραπτωµάτων και την τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τη 

διενέργεια επιστηµονικής έρευνας (Cohen et al., 2008).  

5.4.5 Στατιστική ανάλυση 

Οι µέσες τιµές (mean) και οι τυπικές αποκλίσεις (Standard 

Deviation=SD) χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποσοτικών 

µεταβλητών. Οι απόλυτες (Ν) και οι σχετικές (%) συχνότητες 

χρησιµοποιήθηκαν για την περιγραφή των ποιοτικών µεταβλητών. Για τη 

σύγκριση ποσοτικών µεταβλητών µεταξύ δυο οµάδων χρησιµοποιήθηκε το 

Student’s t-test. Για τη σύγκριση ποσοτικών µεταβλητών µεταξύ 

περισσοτέρων από δυο οµάδων χρησιµοποιήθηκε o παραµετρικός έλεγχος 

ανάλυσης διασποράς (ANOVA). Για τον έλεγχο του σφάλµατος τύπου Ι, λόγω 

των πολλαπλών συγκρίσεων χρησιµοποιήθηκε η διόρθωση κατά Bonferroni 

σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 0,05/κ (κ= αριθµός 

των συγκρίσεων). Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης (linear regression 

analysis) µε τη διαδικασία διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης (stepwise) 

χρησιµοποιήθηκε για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται 

µε τη «βαθµολογία των παραγόντων που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων» και τη «βαθµολογία των λόγων 

αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών από τους εκπαιδευτικούς» από την 

οποία προέκυψαν οι συντελεστές εξάρτησης (β) και τα τυπικά σφάλµατά τους 

(standard errors=SE). Τα επίπεδα σηµαντικότητας είναι αµφίπλευρα και η 

στατιστική σηµαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε 

το στατιστικό πρόγραµµα SPSS 18.0. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Πρώτο Μέρος  

6.1.1 ∆ηµογραφικά και εργασιακά στοιχεία της έρευνας, 

επιµόρφωση συµµετεχόντων και καινοτόµα προγράµµατα που 

έχουν εφαρµοστεί  

Το δείγµα αποτελείται από 309 άτοµα. Στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 6.1.1) δίνονται τα δηµογραφικά και εργασιακά στοιχεία των 

συµµετεχόντων, η επιµόρφωσή τους σε θέµατα καινοτοµιών καθώς και ο 

αριθµός των καινοτοµιών που έχουν υλοποιήσει σε ολόκληρη την 

επαγγελµατική τους πορεία. 

Πίνακας 6.1.1 

∆ηµογραφικά και Εργασιακά Στοιχεία των Συµµετεχόντων 

 Ν % 

Φύλο 
Άνδρας 81 26,2 

Γυναίκα 228 73,8 

Ηλικία 

Λιγότερα από 30 11 3,6 

31-40 42 13,6 

41-50 196 63,4 

Πάνω από 51 60 19,4 

Χρόνια υπηρεσίας 

1-5 13 4,2 

6-10 24 7,8 

11-20 97 31,4 

21-30 163 52,8 

Περισσότερα από 31 12 3,9 

Θέση εργασίας 

Μόνιµος 288 93,2 

Αναπληρωτής 20 6,5 

Ωροµίσθιος 1 0,3 

Ειδικότητα 

ΠΕ70 255 82,5 

ΠΕ16 5 1,6 

ΠΕ06 11 3,6 

ΠΕ11 14 4,5 

ΠΕ32 7 2,3 

ΠΕ08 4 1,3 

ΠΕ20 1 0,3 

ΠΕ05 3 1,0 

ΠΕ07 4 1,3 

ΠΕ19 5 1,6 

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου 

Όχι 133 43,0 

∆εύτερο πτυχίο ΑΕΙ 50 16,2 

Πτυχίο ΤΕΙ 17 5,5 
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Μεταπτυχιακός τίτλος 59 19,1 

∆ιδακτορικό δίπλωµα 3 1,0 

Άλλο 47 15,2 

Επιµόρφωση σε θέµατα 
καινοτοµιών 

Ναι 207 67,0 

Όχι 102 33,0 

Αριθµός καινοτοµιών 
που έχετε υλοποιήσει 
ανά είδος 

0-3 96 31,1 

4-6 67 21,7 

7-9 45 14,6 

Πάνω από 10 101 32,7 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.1.1 προέκυψε ότι το 73,8% των 

συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες. Επίσης, το 63,4% 

των συµµετεχόντων ανήκαν στη δεκαετία 41-50 ετών. Ακόµα, οι περισσότεροι 

από τους µισούς ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς είχαν 21-30 έτη προϋπηρεσίας 

µε το ποσοστό να φτάνει το 52,8%. Σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες (93,2%) 

ήταν µόνιµοι, ενώ η συχνότερη ειδικότητα που καταγράφηκε ήταν η ΠΕ70 

(δασκάλων) σε ποσοστό 82,5%. Επιπλέον, το 57,0% των συµµετεχόντων 

είχαν κάνει και σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου, µε το 19,1% να έχει 

κάνει µεταπτυχιακές σπουδές και το 16,2% να έχει πάρει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ. 

Τέλος, το 67,0% των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών είχαν κάνει επιµόρφωση 

σε θέµατα καινοτοµιών και µάλιστα το 32,7% από τους συµµετέχοντες είχε 

υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτοµίες κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής 

τους πορείας ενώ το 31,1% δήλωσε ότι υλοποίησε το πολύ 3 καινοτοµίες.  

Στο Γράφηµα 6.1.1 που ακολουθεί, δίνεται ο αριθµός των καινοτοµιών 

που εφάρµοσαν οι συµµετέχοντες. 

 

∆ιάγραµµα 6.1.1 Αριθµός εφαρµογής καινοτοµιών 
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6.2 ∆εύτερο Μέρος  

6.2.1 Απόψεις των συµµετεχόντων για την εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων  

Στον Πίνακα 6.2.1.1 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις που 

διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο 

σχολείο, για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων και για τα κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού 

προγράµµατος. 

Πίνακας 6.2.1.1 

Απόψεις Συµµετεχόντων για τις Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων, τα Οφέλη που Προκύπτουν και τα Κριτήρια Επιλογής Θέµατος 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω 
προϋποθέσεις διευκολύνουν την επιτυχή 
εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο 
σχολείο; 

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Μέση 
τιµή 
(SD) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την αναγκαιότητα 
της εισαγωγής καινοτόµων προγραµµάτων 

2 (0,6) 16 (5,2) 93 (30,2) 124 (40,3) 73 (23,7) 3,8 (0,9) 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των 
µελών της σχολικής µονάδας 

3 (1) 12 (3,9) 57 (18,5) 123 (39,9) 113 (36,7) 4,1 (0,9) 

Προγραµµατισµός από την αρχή της χρονιάς για 
ανάληψη κοινού προγράµµατος από όλο το σχολείο 

7 (2,3) 23 (7,4) 74 (23,9) 114 (36,9) 91 (29,4) 3,8 (1) 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το 
διαθέσιµο χρόνο του εκπαιδευτικού 

6 (2) 15 (4,9) 73 (23,8) 113 (36,8) 100 (32,6) 3,9 (1) 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες παιδαγωγικές 
πρακτικές για τη διαχείριση των καινοτόµων 
προγραµµάτων 

4 (1,3) 8 (2,6) 56 (18,1) 112 (36,2) 129 (41,7) 4,1 (0,9) 

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό 
για την εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων 

83 (27) 76 (24,8) 80 (26,1) 49 (16) 19 (6,2) 2,5 (1,2) 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

19 (6,2) 36 (11,7) 94 (30,6) 101 (32,9) 57 (18,6) 3,5 (1,1) 

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή 
καινοτόµων προγραµµάτων 

1 (0,3) 9 (2,9) 56 (18,1) 133 (43) 110 (35,6) 4,1 (0,8) 

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής 0 (0) 11 (3,6) 25 (8,1) 82 (26,6) 190 (61,7) 4,5 (0,8) 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν από την 
εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων; 

      

Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών 3 (1) 44 (14,3) 114 (37) 102 (33,1) 45 (14,6) 3,5 (0,9) 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής τάξης 0 (0) 10 (3,2) 79 (25,6) 149 (48,2) 71 (23) 3,9 (0,8) 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς 0 (0) 11 (3,6) 81 (26,3) 141 (45,8) 75 (24,4) 3,9 (0,8) 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

2 (0,7) 12 (3,9) 85 (27,7) 130 (42,3) 78 (25,4) 3,9 (0,9) 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
συναδελφικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών 

2 (0,6) 23 (7,4) 96 (31,1) 128 (41,4) 60 (19,4) 3,7 (0,9) 

Θετική αντίληψη των µαθητών για το σχολείο 1 (0,3) 10 (3,2) 56 (18,1) 128 (41,4) 114 (36,9) 4,1 (0,8) 

Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή εκπαιδευτικών και 
µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα 

0 (0) 5 (1,6) 73 (23,6) 138 (44,7) 93 (30,1) 4 (0,8) 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου 9 (2,9) 68 (22,1) 112 (36,4) 88 (28,6) 31 (10,1) 3,2 (1) 
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∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και επικοινωνίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 

3 (1) 32 (10,4) 109 (35,3) 115 (37,2) 50 (16,2) 3,6 (0,9) 

Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των µαθητών 2 (0,6) 14 (4,5) 86 (27,8) 138 (44,7) 69 (22,3) 3,8 (0,8) 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής 
µονάδας 

3 (1) 31 (10,1) 99 (32,1) 121 (39,3) 54 (17,5) 3,6 (0,9) 

Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή άλλων 
τµηµάτων ή και άλλων σχολείων 

3 (1) 17 (5,5) 92 (29,8) 125 (40,5) 72 (23,3) 3,8 (0,9) 

Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής κουλτούρας 
των εκπαιδευτικών 

8 (2,6) 46 (15) 99 (32,4) 105 (34,3) 48 (15,7) 3,5 (1) 

Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 4 (1,3) 28 (9,1) 99 (32,1) 124 (40,3) 53 (17,2) 3,6 (0,9) 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το θέµα του 
Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλετε να 
υλοποιήσετε στο σχολείο σας 

      

Αναλυτικό Πρόγραµµα 8 (2,6) 62 (20,1) 127 (41,2) 84 (27,3) 27 (8,8) 3,2 (0,9) 

Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού 6 (1,9) 29 (9,4) 87 (28,2) 130 (42,1) 57 (18,4) 3,7 (0,9) 

Ενδιαφέροντα µαθητών 1 (0,3) 3 (1) 47 (15,2) 153 (49,5) 105 (34) 4,2 (0,7) 

Απαίτηση από το διευθυντή 139 (45) 107 (34,6) 39 (12,6) 21 (6,8) 3 (1) 1,8 (1) 

Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων στο 
σχολείο 

10 (3,2) 35 (11,4) 109 (35,4) 107 (34,7) 47 (15,3) 3,5 (1) 

Αξιολόγηση 103 (33,6) 83 (27) 75 (24,4) 35 (11,4) 11 (3,6) 2,2 (1,1) 

Μοριοδότηση 117 (38) 83 (26,9) 63 (20,5) 34 (11) 11 (3,6) 2,2 (1,2) 

Επαγγελµατική εξέλιξη 110 (35,6) 66 (21,4) 65 (21) 51 (16,5) 17 (5,5) 2,3 (1,3) 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βασικότερη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της 

επιτυχούς εφαρµογής των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο ήταν η 

Εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και ακολουθούν, η ∆ηµιουργία 

κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας, η 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες παιδαγωγικές πρακτικές για τη 

διαχείριση των καινοτόµων προγραµµάτων και ο Ενεργός ρόλος του 

εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων. Αντίθετα, η 

λιγότερη βασική προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της επιτυχούς εφαρµογής 

των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο ήταν να έχει ο εκπαιδευτικός 

ρόλο καθαρά ∆ιεκπεραιωτικό για την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων.  

Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων ήταν η Θετική αντίληψη των µαθητών για το 

σχολείο και η Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή των εκπαιδευτικών και των 

µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα. Ακολουθούν, η Βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της σχολικής τάξης, η Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από 

τους εκπαιδευτικούς και η πιο Οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αντίθετα, το µικρότερο όφελος που προκύπτει από την εφαρµογή 
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Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι η Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής 

του σχολείου. 

Τα σηµαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν το θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να 

υλοποιήσουν στο σχολείο τους είναι τα Ενδιαφέροντα των µαθητών, τα 

Προσωπικά τους ενδιαφέροντα και η Αντιµετώπιση των προβληµατικών 

καταστάσεων στο σχολείο. Αντίθετα, τα λιγότερο σηµαντικά κριτήρια βάσει 

των οποίων οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το θέµα του Πολιτιστικού 

προγράµµατος που θέλουν να υλοποιήσουν στο σχολείο τους είναι η 

Απαίτηση από το διευθυντή, η Αξιολόγηση και η Μοριοδότηση. 

Στη συνέχεια, δίνονται µε φθίνουσα σειρά, σε µορφή γραφήµατος 

(Γράφηµα 6.2.1.1), οι προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή 

των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο. 

 

∆ιάγραµµα 6.2.1.1 Προϋποθέσεις ∆ιευκόλυνσης Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων στο Σχολείο 

Στο Γράφηµα 6.2.1.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται, µε φθίνουσα 

σειρά, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων. 

2,5
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3,8

3,8

3,9

4,1

4,1

4,1

4,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό

για την εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων

ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του εκπαιδευτικού

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την αναγκαιότητα

της εισαγωγής καινοτόµων προγραµµάτων 

Προγραµµατισµός από την αρχή της χρονιάς για

ανάληψη κοινού προγράµµατος από όλο το σχολείο 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το

διαθέσιµο χρόνο του εκπαιδευτικού 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των

µελών της σχολικής µονάδας

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή

καινοτόµων προγραµµάτων

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες

παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση των

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής

Μέση τιµή
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∆ιάγραµµα 6.2.1.2 Οφέλη Εφαρµογής Πολιτιστικών Προγραµµάτων  

Στο Γράφηµα 6.2.1.3, δίνονται τα κριτήρια επιλογής του θέµατος του 

Πολιτιστικού προγράµµατος, µε φθίνουσα σειρά. 

 

∆ιάγραµµα 6.2.1.3 Κριτήρια Επιλογής του Θέµατος Υλοποίησης Πολιτιστικού Προγράµµατος  

Στον Πίνακα 6.2.1.2 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων για τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, για τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων και για τα 
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κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού προγράµµατος, ανάλογα µε 

το φύλο και την ηλικία τους. 

Πίνακας 6.2.1.2 

Απόψεις Συµµετεχόντων για τις Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων, τα Οφέλη που Προκύπτουν και τα Κριτήρια Επιλογής Θέµατος Ανάλογα µε το 

Φύλο και την Ηλικία τους 

 

Φύλο 

P 
Student's 

t-test 

Ηλικία 

P 
ANOVA 

Άνδρας Γυναίκα 
Λιγότερα 
από 40 

41-50 
Πάνω 

από 51 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 
παρακάτω προϋποθέσεις διευκολύνουν 
την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων 
προγραµµάτων στο σχολείο 

       

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτόµων 
προγραµµάτων  

3,6 (0,8) 3,9 (0,9) 0,013 3,7 (0,9) 3,9 (0,9) 3,7 (0,8) 0,288 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας 
µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας 

4,1 (0,9) 4,1 (0,9) 0,890 4,1 (0,9) 4,1 (0,9) 4 (0,9) 0,818 

Προγραµµατισµός από την αρχή της 
χρονιάς για ανάληψη κοινού προγράµµατος 
από όλο το σχολείο  

3,8 (1) 3,8 (1) 0,909 3,6 (1,1) 3,8 (1) 4 (0,9) 0,194 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρόνο του 
εκπαιδευτικού  

3,9 (0,8) 3,9 (1) 0,636 3,8 (0,9) 3,9 (1) 4 (0,9) 0,699 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες 
παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση 
των καινοτόµων προγραµµάτων 

4 (0,9) 4,2 (0,9) 0,260 4,1 (1) 4,2 (0,9) 4 (0,9) 0,391 

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά 
διεκπεραιωτικό για την εφαρµογή των 
καινοτόµων προγραµµάτων  

2,2 (1) 2,6 (1,3) 0,032 2,2 (1,2) 2,6 (1,2) 2,5 (1,2) 0,161 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού 

3,3 (1,1) 3,5 (1,1) 0,058 3,6 (1,1) 3,5 (1,1) 3,2 (1,1) 0,186 

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την 
εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων 

4,1 (0,7) 4,1 (0,8) 0,566 4,1 (0,8) 4,1 (0,8) 4,2 (0,8) 0,821 

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής 4,4 (0,7) 4,5 (0,8) 0,671 4,5 (0,8) 4,4 (0,8) 4,6 (0,7) 0,417 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν 
από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

       

Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών 3,5 (1) 3,4 (0,9) 0,523 3,5 (1) 3,4 (1) 3,5 (0,9) 0,740 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
σχολικής τάξης  

3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 0,955 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 3,9 (0,7) 0,900 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
εκπαιδευτικούς  

4 (0,9) 3,9 (0,8) 0,588 4 (0,7) 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 0,432 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

3,9 (0,9) 3,9 (0,8) 0,804 3,9 (0,8) 3,9 (0,9) 3,9 (0,8) 0,879 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
συναδελφικότητας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

3,8 (0,9) 3,7 (0,9) 0,302 3,7 (0,9) 3,7 (0,9) 3,7 (0,8) 0,854 

Θετική αντίληψη των µαθητών για το 
σχολείο 

4,2 (0,8) 4,1 (0,8) 0,226 4,1 (0,8) 4,1 (0,9) 4,1 (0,8) 0,936 

Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή 
εκπαιδευτικών και µαθητών σε Πολιτιστικά 
θέµατα 

4 (0,8) 4 (0,8) 0,918 4,1 (0,7) 4 (0,8) 4 (0,7) 0,817 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του 
σχολείου 

3,3 (0,9) 3,2 (1) 0,405 3,2 (1) 3,2 (1) 3,4 (0,9) 0,386 
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∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και 
διευθυντή 

3,8 (0,8) 3,5 (1) 0,039 3,5 (0,8) 3,5 (1) 3,7 (0,8) 0,582 

Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των 
µαθητών  

3,9 (1) 3,8 (0,8) 0,413 3,9 (0,7) 3,8 (0,9) 3,9 (0,9) 0,805 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
σχολικής µονάδας 

3,7 (0,9) 3,6 (0,9) 0,388 3,5 (1) 3,6 (0,9) 3,7 (0,8) 0,678 

Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή 
άλλων τµηµάτων ή και άλλων σχολείων 

3,8 (0,8) 3,8 (0,9) 0,717 3,9 (0,9) 3,8 (0,9) 3,8 (0,7) 0,421 

Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής 
κουλτούρας των εκπαιδευτικών 

3,4 (1,1) 3,5 (1) 0,819 3,6 (1,1) 3,4 (1) 3,5 (0,9) 0,393 

Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 3,6 (0,9) 3,6 (0,9) 0,890 3,7 (0,8) 3,6 (1) 3,6 (0,9) 0,715 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το 
θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος 
που θέλετε να υλοποιήσετε στο σχολείο 
σας 

       

Αναλυτικό Πρόγραµµα 3,1 (1) 3,2 (0,9) 0,230 3 (0,8) 3,2 (1) 3,2 (1) 0,257 

Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού 3,7 (1) 3,6 (0,9) 0,808 3,7 (0,9) 3,7 (0,9) 3,5 (1) 0,443 

Ενδιαφέροντα µαθητών 4,1 (0,7) 4,2 (0,8) 0,227 4,3 (0,8) 4,1 (0,7) 4,1 (0,7) 0,391 

Απαίτηση από το διευθυντή 1,7 (0,7) 1,9 (1) 0,170 2 (1) 1,8 (1) 1,9 (1) 0,225 

Αντιµετώπιση προβληµατικών 
καταστάσεων στο σχολείο 

3,3 (1) 3,5 (1) 0,152 3,6 (1,1) 3,5 (1) 3,4 (0,9) 0,354 

Αξιολόγηση 2,2 (1,2) 2,3 (1,1) 0,457 2,5 (1,1) 2,1 (1,1) 2,4 (1,1) 0,046 

Μοριοδότηση 2 (1,1) 2,2 (1,2) 0,250 2,5 (1,2) 2 (1,1) 2,4 (1,2) 0,010 

Επαγγελµατική εξέλιξη 2,3 (1,3) 2,4 (1,3) 0,588 2,9 (1,3) 2,1 (1,2) 2,5 (1,3) <0,001 

Από την έρευνα προέκυψε ότι, οι γυναίκες πιστεύουν σε σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι οι άντρες ότι η Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για 

την αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτόµων προγραµµάτων και ο καθαρά 

∆ιεκπεραιωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων στο σχολείο. Όσον αφορά τα οφέλη που προκύπτουν από 

την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων, οι άντρες θεωρούν σε 

σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναίκες ότι είναι η ∆ηµιουργία κλίµατος 

συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή. Οι 

υπόλοιπες απόψεις µεταξύ αντρών και γυναικών δεν διέφεραν σηµαντικά.  

Μεταξύ των ηλικιακών οµάδων, βρέθηκαν διαφορές µόνο όσο αφορά 

στα κριτήρια επιλογής του Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να 

υλοποιήσουν στο σχολείο τους. Συγκεκριµένα, µετά τη διόρθωση κατά 

Bonferroni βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες που ήταν λιγότερο από 40 ετών 

επιλέγουν το Πολιτιστικό πρόγραµµα που θέλουν να υλοποιήσουν στο 

σχολείο τους βάσει της Μοριοδότησης και της Επαγγελµατικής τους εξέλιξης 

σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που ήταν 

41-50 ετών (p=0,026 και p<0,001 αντίστοιχα). Αντίθετα, δεν βρέθηκε διαφορά 
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µεταξύ των ηλικιακών οµάδων, µετά τη διόρθωση κατά Bonferroni, όσον 

αφορά την επιλογή Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να υλοποιήσουν 

στο σχολείο τους βάσει της Αξιολόγησης. 

Στον Πίνακα 6.2.1.3 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την 

επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, για τα οφέλη 

που προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων και για 

τα κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού προγράµµατος, ανάλογα 

µε εργασιακά τους στοιχεία. 

Πίνακας 6.2.1.3 

Απόψεις Συµµετεχόντων για τις Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων, τα Οφέλη που Προκύπτουν και τα Κριτήρια Επιλογής Θέµατος Ανάλογα µε τα 

Εργασιακά τους Στοιχεία 

 

Χρόνια υπηρεσίας 

P 
ANOVA 

Μόνιµη θέση 
εργασίας 

 
 

P 
Student's 

t-test 

1-10 11-20 
Περισσότερα 

από 21 
Ναι Όχι 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 
παρακάτω προϋποθέσεις διευκολύνουν 
την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων 
προγραµµάτων στο σχολείο 

       

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτόµων 
προγραµµάτων 

3,7 (0,9) 3,7 (0,8) 3,9 (0,9) 0,147 3,8 (0,9) 3,7 (0,8) 0,600 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας 
µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας 

4 (1) 4 (0,9) 4,1 (0,9) 0,365 4,1 (0,9) 4 (1,1) 0,886 

Προγραµµατισµός από την αρχή της 
χρονιάς για ανάληψη κοινού προγράµµατος 
από όλο το σχολείο 

3,8 (1) 3,7 (1,1) 3,9 (1) 0,278 3,9 (1) 3,4 (1,2) 0,053 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρόνο του 
εκπαιδευτικού 

3,8 (0,9) 3,9 (1) 4 (1) 0,300 3,9 (1) 3,7 (1) 0,286 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες 
παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση 
των καινοτόµων προγραµµάτων 

4,1 (1) 4,1 (0,9) 4,2 (0,9) 0,761 4,2 (0,9) 4 (1,1) 0,441 

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά 
διεκπεραιωτικό για την εφαρµογή των 
καινοτόµων προγραµµάτων 

2,2 (1,1) 2,4 (1,2) 2,6 (1,3) 0,079 2,5 (1,2) 2 (1,3) 0,081 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού 

3,4 (1,1) 3,6 (1,1) 3,4 (1,1) 0,331 3,5 (1,1) 3,4 (1,2) 0,896 

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την 
εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων 

4 (0,9) 4,1 (0,8) 4,1 (0,8) 0,652 4,1 (0,8) 4,2 (1) 0,449 

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής 4,5 (0,8) 4,4 (0,8) 4,5 (0,8) 0,823 4,5 (0,8) 4,5 (0,6) 0,722 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν 
από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

       

Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών 3,6 (1) 3,4 (0,9) 3,5 (0,9) 0,760 3,4 (0,9) 3,6 (1) 0,427 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 0,764 3,9 (0,8) 4 (0,8) 0,401 
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σχολικής τάξης 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
εκπαιδευτικούς 

3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 0,700 3,9 (0,8) 4,2 (0,9) 0,096 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

3,9 (0,9) 3,9 (0,9) 3,9 (0,8) 0,990 3,9 (0,8) 3,9 (1,1) 0,889 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
συναδελφικότητας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

3,7 (0,8) 3,7 (0,9) 3,7 (0,9) 0,807 3,7 (0,9) 3,6 (0,9) 0,607 

Θετική αντίληψη των µαθητών για το 
σχολείο 

4 (0,9) 4 (0,9) 4,2 (0,8) 0,111 4,1 (0,8) 4,1 (1) 0,867 

Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή 
εκπαιδευτικών και µαθητών σε Πολιτιστικά 
θέµατα 

4 (0,8) 4 (0,8) 4 (0,8) 0,885 4 (0,8) 4,2 (0,9) 0,335 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του 
σχολείου 

3,3 (0,9) 3,1 (1) 3,3 (1) 0,387 3,2 (1) 3,2 (1) 0,971 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και 
διευθυντή 

3,5 (0,8) 3,5 (0,9) 3,6 (0,9) 0,692 3,6 (0,9) 3,6 (1) 0,994 

Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των 
µαθητών 

3,9 (0,8) 3,7 (0,8) 3,9 (0,8) 0,170 3,8 (0,8) 4,1 (1) 0,145 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
σχολικής µονάδας 

3,5 (1) 3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,415 3,6 (0,9) 3,7 (1,2) 0,824 

Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή 
άλλων τµηµάτων ή και άλλων σχολείων 

3,8 (1) 3,8 (1) 3,8 (0,8) 0,985 3,8 (0,9) 4 (1,2) 0,408 

Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής 
κουλτούρας των εκπαιδευτικών 

3,4 (1) 3,5 (1,1) 3,4 (1) 0,833 3,4 (1) 3,6 (1,2) 0,506 

Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 3,8 (0,7) 3,5 (1) 3,7 (0,9) 0,211 3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,849 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το 
θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος 
που θέλετε να υλοποιήσετε στο σχολείο 
σας 

       

Αναλυτικό Πρόγραµµα 3,2 (0,8) 3,1 (1) 3,3 (1) 0,448 3,2 (0,9) 3 (0,9) 0,224 

Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού 3,6 (1) 3,7 (0,9) 3,6 (1) 0,857 3,7 (0,9) 3,6 (1,1) 0,670 

Ενδιαφέροντα µαθητών 4,4 (0,8) 4,2 (0,7) 4,1 (0,8) 0,201 4,1 (0,7) 4,3 (0,8) 0,411 

Απαίτηση από το διευθυντή 2 (0,8) 1,9 (1) 1,8 (0,9) 0,299 1,8 (0,9) 2,2 (1,1) 0,049 

Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων 
στο σχολείο 

3,6 (0,9) 3,5 (1) 3,4 (1) 0,508 3,4 (1) 3,9 (0,8) 0,066 

Αξιολόγηση 2,4 (1,1) 2,4 (1,2) 2,1 (1,1) 0,075 2,2 (1,1) 2,2 (1,1) 0,823 

Μοριοδότηση 2,3 (1,1) 2,3 (1,2) 2,1 (1,2) 0,210 2,2 (1,2) 1,9 (0,8) 0,308 

Επαγγελµατική εξέλιξη 2,8 (1,3) 2,5 (1,3) 2,2 (1,2) 0,011 2,3 (1,3) 2,5 (1,3) 0,636 

Βρέθηκε σηµαντική διαφορά µόνο όσο αφορά στα κριτήρια επιλογής 

του Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλουν να υλοποιήσουν στο σχολείο 

τους ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας των συµµετεχόντων. Συγκεκριµένα, 

µετά τη διόρθωση κατά Bonferroni, βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες που έχουν  

1-10 έτη προϋπηρεσίας επιλέγουν το Πολιτιστικό πρόγραµµα που θέλουν να 

υλοποιήσουν στο σχολείο τους βάσει της Επαγγελµατικής τους εξέλιξης σε 

σηµαντικά υψηλότερο βαθµό, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν 

περισσότερα από 21 έτη προϋπηρεσίας (p=0,031). 

Επίσης, από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς στην έρευνα, 

παρατηρήθηκε ότι όσοι δεν είναι µόνιµοι επιλέγουν το Πολιτιστικό πρόγραµµα 
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που θέλουν να υλοποιήσουν στο σχολείο τους βάσει της Απαίτησης του 

διευθυντή σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που είναι µόνιµοι. Οι υπόλοιπες απόψεις δεν διέφεραν 

σηµαντικά µεταξύ µόνιµων και µη εκπαιδευτικών. 

Στον Πίνακα 6.2.1.4 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων για τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, για τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων και για τα 

κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού προγράµµατος, ανάλογα µε 

στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευσή τους. 

Πίνακας 6.2.1.4 

Απόψεις Συµµετεχόντων για τις Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων, τα Οφέλη που Προκύπτουν και τα Κριτήρια Επιλογής Θέµατος Ανάλογα µε την 

Εκπαίδευσή τους 

  
  

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου P 

Student's 
t-test 

Επιµόρφωση σε θέµατα 
καινοτοµιών P 

Student's 
t-test 

Όχι Ναι Ναι Όχι 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω 
προϋποθέσεις διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή 
των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο 

      

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την αναγκαιότητα της 
εισαγωγής καινοτόµων προγραµµάτων  

3,7 (0,9) 3,9 (0,9) 0,152 3,9 (0,9) 3,7 (0,9) 0,137 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των µελών 
της σχολικής µονάδας 

3,8 (0,9) 4,2 (0,8) <0,001 4,2 (0,8) 3,9 (1) 0,002 

Προγραµµατισµός από την αρχή της χρονιάς για 
ανάληψη κοινού προγράµµατος από όλο το σχολείο  

3,8 (1) 3,9 (1) 0,394 3,9 (1) 3,8 (1) 0,436 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το 
διαθέσιµο χρόνο του εκπαιδευτικού  

3,8 (1) 4 (0,9) 0,191 4 (0,9) 3,9 (1) 0,373 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες παιδαγωγικές 
πρακτικές για τη διαχείριση των καινοτόµων 
προγραµµάτων 

4,1 (1) 4,2 (0,8) 0,145 4,2 (0,8) 4,1 (1) 0,289 

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό για 
την εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων  

2,6 (1,2) 2,4 (1,3) 0,271 2,4 (1,2) 2,7 (1,1) 0,022 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

3,3 (1,1) 3,6 (1,1) 0,036 3,5 (1,1) 3,4 (1,1) 0,419 

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή 
καινοτόµων προγραµµάτων 

4 (0,9) 4,2 (0,8) 0,088 4,1 (0,8) 4 (0,9) 0,245 

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής 4,5 (0,8) 4,5 (0,8) 0,913 4,5 (0,8) 4,5 (0,8) 0,922 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν από την 
εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων 

      

Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών 3,4 (1) 3,5 (0,9) 0,338 3,6 (0,9) 3,2 (1) 0,002 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής τάξης  3,8 (0,8) 4 (0,8) 0,056 4 (0,7) 3,7 (0,8) <0,001 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς  3,8 (0,8) 4 (0,8) 0,062 4 (0,8) 3,7 (0,8) 0,007 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

3,8 (0,9) 4 (0,8) 0,042 4 (0,8) 3,6 (1) <0,001 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και συναδελφικότητας 
µεταξύ των εκπαιδευτικών 

3,6 (0,9) 3,8 (0,9) 0,149 3,7 (0,9) 3,6 (0,9) 0,343 
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Θετική αντίληψη των µαθητών για το σχολείο 4 (0,9) 4,2 (0,8) 0,027 4,2 (0,8) 3,9 (0,9) 0,003 

Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή εκπαιδευτικών και 
µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα 

3,9 (0,8) 4,1 (0,8) 0,007 4,1 (0,7) 3,9 (0,8) 0,007 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου 3,2 (1,1) 3,2 (0,9) 0,592 3,2 (1) 3,1 (0,9) 0,381 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και επικοινωνίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 

3,5 (0,9) 3,6 (0,9) 0,249 3,6 (0,9) 3,5 (0,9) 0,131 

Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των µαθητών  3,7 (0,8) 3,9 (0,9) 0,020 3,9 (0,8) 3,6 (0,9) 0,004 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής 
µονάδας 

3,5 (1) 3,7 (0,9) 0,008 3,7 (0,9) 3,5 (1) 0,025 

Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή άλλων 
τµηµάτων ή και άλλων σχολείων 

3,8 (0,9) 3,8 (0,9) 0,531 3,9 (0,9) 3,6 (0,9) 0,039 

Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής κουλτούρας 
των εκπαιδευτικών 

3,4 (1) 3,5 (1) 0,189 3,6 (1) 3,2 (1) 0,007 

Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,203 3,7 (0,9) 3,5 (0,9) 0,071 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το θέµα του 
Πολιτιστικού προγράµµατος που θέλετε να 
υλοποιήσετε στο σχολείο σας 

      

Αναλυτικό Πρόγραµµα 3,2 (1) 3,2 (0,9) 0,972 3,3 (0,9) 3 (0,9) 0,022 

Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού 3,5 (1) 3,8 (0,9) 0,013 3,7 (0,9) 3,6 (1) 0,252 

Ενδιαφέροντα µαθητών 4,1 (0,8) 4,2 (0,7) 0,340 4,2 (0,7) 4,1 (0,8) 0,847 

Απαίτηση από το διευθυντή 1,9 (1) 1,8 (0,9) 0,331 1,8 (1) 1,9 (0,9) 0,784 

Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο 3,4 (1) 3,5 (1) 0,179 3,6 (1) 3,2 (1) <0,001 

Αξιολόγηση 2,3 (1,3) 2,2 (1) 0,338 2,2 (1,1) 2,3 (1,2) 0,392 

Μοριοδότηση 2,2 (1,2) 2,1 (1,1) 0,944 2,1 (1,1) 2,3 (1,3) 0,230 

Επαγγελµατική εξέλιξη 2,3 (1,3) 2,4 (1,2) 0,893 2,3 (1,2) 2,4 (1,3) 0,679 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.2.1.4, οι συµµετέχοντες 

που έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου θεωρούν, σε σηµαντικά 

υψηλότερο βαθµό τη ∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των µελών 

της σχολικής µονάδας και την Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 

ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του εκπαιδευτικού ως προϋποθέσεις για να 

διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο 

σχολείο, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν περαιτέρω 

σπουδές. Επίσης, οι συµµετέχοντες που έχουν κάνει σπουδές πέραν του 

βασικού πτυχίου θεωρούν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό ως όφελος από 

την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων, τη Θετική αντίληψη των µαθητών 

για το σχολείο, την Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, την Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή εκπαιδευτικών και 

µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα, την Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των 

µαθητών και τη Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας 

από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν περαιτέρω σπουδές. Ακόµα, οι συµµετέχοντες 

που έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου επιλέγουν το θέµα του 

Πολιτιστικού προγράµµατος βάσει των Προσωπικών τους ενδιαφερόντων σε 
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σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν 

έχουν περαιτέρω σπουδές.  

Οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών 

θεωρούν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τη ∆ηµιουργία κουλτούρας 

συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας ως προϋπόθεση που 

διευκολύνει την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο 

σχολείο, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών. Αντίθετα, οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών θεωρούν σε σηµαντικά χαµηλότερο βαθµό ότι ο καθαρά 

∆ιεκπεραιωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού για την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων αποτελεί προϋπόθεση που διευκολύνει την επιτυχή εφαρµογή 

των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. Επίσης, 

οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών θεωρούν σε 

σηµαντικά υψηλότερο βαθµό ως όφελος τη Θετική αντίληψη των µαθητών για 

το σχολείο, την Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή εκπαιδευτικών και 

µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα, τη Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

σχολικής τάξης, την Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς, την 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την Αλλαγή 

νοοτροπίας και αντιλήψεων των µαθητών, τη Συνεργασία µεταξύ των 

µαθητών ίδιων ή άλλων τµηµάτων ή και άλλων σχολείων, τη Βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας, τις Καλύτερες επιδόσεις των  

µαθητών και τη Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής κουλτούρας των 

εκπαιδευτικών από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων, σε 

σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα 

καινοτοµιών. Τέλος, οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα 

καινοτοµιών επιλέγουν το θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος βάσει της 

ανάγκης για Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο και του 

Αναλυτικού προγράµµατος σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό, σε σύγκριση µε 

τους συµµετέχοντες που δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. 

Στον Πίνακα 6.2.1.5 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων για τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, για τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων και για τα 
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κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού προγράµµατος, ανάλογα µε 

τις καινοτοµίες που έχουν εφαρµόσει. 

Πίνακας 6.2.1.5 

Απόψεις Συµµετεχόντων για τις Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εφαρµογής Καινοτόµων 

Προγραµµάτων, τα Οφέλη που Προκύπτουν και τα Κριτήρια Επιλογής Θέµατος Ανάλογα µε το 

Πλήθος των Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών 

  
  

Αριθµός καινοτοµιών που έχετε 
υλοποιήσει ανά είδος 

P 
ANOVA 

0-3 4-9 
Πάνω 

από 10 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις διευκολύνουν 
την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο 

    

Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την αναγκαιότητα της εισαγωγής 
καινοτόµων προγραµµάτων  

3,8 (0,9) 3,7 (0,9) 3,9 (0,9) 0,199 

∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας 3,9 (1) 4,1 (0,8) 4,2 (0,8) 0,032 

Προγραµµατισµός από την αρχή της χρονιάς για ανάληψη κοινού 
προγράµµατος από όλο το σχολείο  

3,8 (0,9) 3,8 (1) 3,8 (1) 0,983 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρόνο του 
εκπαιδευτικού  

3,6 (0,9) 4,1 (0,9) 4,1 (0,9) <0,001 

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες παιδαγωγικές πρακτικές για τη 
διαχείριση των καινοτόµων προγραµµάτων 

4,1 (0,9) 4,1 (0,8) 4,3 (0,9) 0,190 

Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό για την εφαρµογή των 
καινοτόµων προγραµµάτων  

2,6 (1,2) 2,4 (1,2) 2,5 (1,3) 0,542 

Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού 

3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 3,6 (1,1) 0,455 

Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή καινοτόµων 
προγραµµάτων 

4 (0,9) 4 (0,8) 4,3 (0,8) 0,056 

Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής 4,5 (0,7) 4,4 (0,8) 4,4 (0,8) 0,697 

Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν από την εφαρµογή των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

    

Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών 3,4 (1) 3,5 (1) 3,6 (0,8) 0,311 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής τάξης  3,8 (0,7) 3,8 (0,8) 4,1 (0,7) 0,016 

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς  3,8 (0,8) 3,9 (0,8) 4,1 (0,7) 0,025 

Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 3,7 (0,9) 3,8 (0,8) 4,1 (0,8) 0,008 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και συναδελφικότητας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 3,9 (0,9) 0,123 

Θετική αντίληψη των µαθητών για το σχολείο 4 (0,9) 4,1 (0,8) 4,3 (0,8) 0,034 

Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών σε Πολιτιστικά 
θέµατα 

3,9 (0,8) 4 (0,8) 4,2 (0,8) 0,016 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου 3,4 (1) 3 (0,9) 3,2 (1,1) 0,032 

∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και 
διευθυντή 

3,5 (0,8) 3,5 (0,9) 3,7 (1) 0,075 

Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των µαθητών  3,7 (0,8) 3,8 (0,9) 4 (0,8) 0,166 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας 3,6 (0,9) 3,5 (0,9) 3,8 (0,9) 0,053 

Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή άλλων τµηµάτων ή και άλλων 
σχολείων 

3,7 (0,8) 3,8 (0,9) 3,9 (1) 0,238 

Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών 3,3 (1) 3,5 (1) 3,5 (1) 0,451 

Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 3,6 (0,9) 3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,541 

Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το θέµα του Πολιτιστικού 
προγράµµατος που θέλετε να υλοποιήσετε στο σχολείο σας 

    

Αναλυτικό Πρόγραµµα 3 (0,9) 3,2 (1) 3,3 (0,8) 0,054 

Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού 3,7 (1) 3,6 (1) 3,7 (0,9) 0,675 

Ενδιαφέροντα µαθητών 4,2 (0,6) 4,1 (0,8) 4,2 (0,7) 0,269 
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Απαίτηση από το διευθυντή 2 (1) 1,9 (1) 1,6 (0,9) 0,027 

Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο 3,4 (1) 3,4 (1) 3,7 (1) 0,059 

Αξιολόγηση 2,4 (1,1) 2,4 (1,2) 2 (1,1) 0,018 

Μοριοδότηση 2,2 (1,1) 2,3 (1,2) 1,9 (1,1) 0,047 

Επαγγελµατική εξέλιξη 2,4 (1,2) 2,4 (1,3) 2,2 (1,3) 0,450 

Υπήρξαν σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των συµµετεχόντων στην 

έρευνα εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο, για τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων και για τα 

κριτήρια επιλογής του θέµατος του Πολιτιστικού προγράµµατος, ανάλογα µε 

τις καινοτοµίες που έχουν εφαρµόσει. Συγκεκριµένα, µετά τη διόρθωση κατά 

Bonferroni βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες που έχουν υλοποιήσει πάνω από 10 

καινοτοµίες πιστεύουν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι η ∆ηµιουργία 

κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας 

διευκολύνει την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο 

σχολείο σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το πολύ 3 

καινοτοµίες (p=0,027). Επίσης, οι συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το 

πολύ 3 καινοτοµίες πιστεύουν σε σηµαντικά µικρότερο βαθµό ότι η εισαγωγή 

καινοτόµων προγραµµάτων σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρόνο του 

εκπαιδευτικού διευκολύνει την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων στο σχολείο σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν 

υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτοµίες (p=0,001 και p<0,001 αντίστοιχα).   

Ακόµα, οι συµµετέχοντες που έχουν υλοποιήσει πάνω από 10 

καινοτοµίες θεωρούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ως όφελος τη Θετική 

αντίληψη των µαθητών για το σχολείο, την Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή 

εκπαιδευτικών και µαθητών σε Πολιτιστικά θέµατα, τη Βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της σχολικής τάξης, την Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από 

τους εκπαιδευτικούς, την Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τη Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου από την 

εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει µέχρι 3 καινοτοµίες (p=0,034, p=0,016, 

p=0,016, p=0,025, p=0,008 και p=0,032 αντίστοιχα). 
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Όσο αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν οι συµµετέχοντες 

το θέµα τους βρέθηκε ότι, οι συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί που 

έχουν υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτοµίες επιλέγουν το θέµα τους σε 

σηµαντικά µικρότερο βαθµό βάσει της Απαίτησης από το διευθυντή και της 

Αξιολόγησης  σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το 

πολύ 3 καινοτοµίες (p=0,026 και p=0,033 αντίστοιχα). Αντιθέτως, δεν βρέθηκε 

µετά τη διόρθωση κατά Bonferroni να διαφέρει ο βαθµός επιλογής του 

θέµατος βάσει της Μοριοδότησης ανάλογα µε τον αριθµό καινοτοµιών που 

έχουν υλοποιήσει οι συµµετέχοντες. 

6.2.2 Χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων που συµβάλλουν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων 

Στον Πίνακα 6.2.2.1 που ακολουθεί, δίνονται τα χαρακτηριστικά των 

εµπλεκοµένων (διευθυντών και εκπαιδευτικών) που συµβάλλουν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων. 

Πίνακας 6.2.2.1 Χαρακτηριστικά των Εµπλεκόµενων που Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και 

Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
εµπλεκόµενων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί) που 
συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Μέση 
τιµή 
(SD) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των 
µελών της σχολικής µονάδας  

1 (0,3) 14 (4,5) 88 (28,6) 129 (41,9) 76 (24,7) 3,9 (0,9) 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων ιδεών  

3 (1) 10 (3,2) 70 (22,7) 138 (44,7) 88 (28,5) 4 (0,9) 

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής επιµόρφωσης 
σχετικής µε την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

9 (2,9) 27 (8,7) 101 (32,7) 110 (35,6) 62 (20,1) 3,6 (1) 

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν 
κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων 

4 (1,3) 16 (5,2) 91 (29,4) 125 (40,5) 73 (23,6) 3,8 (0,9) 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών 
παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την 
ολοκλήρωση των προγραµµάτων 

5 (1,6) 18 (5,8) 63 (20,4) 127 (41,1) 96 (31,1) 3,9 (0,9) 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε τους 
εκπαιδευτικούς  

1 (0,3) 19 (6,1) 77 (24,9) 130 (42,1) 82 (26,5) 3,9 (0,9) 

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της 
σχολικής µονάδας 

3 (1) 31 (10) 70 (22,7) 119 (38,5) 86 (27,8) 3,8 (1) 

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών και 
άλλων εξωτερικών φορέων    

5 (1,6) 25 (8,1) 99 (32,2) 109 (35,5) 69 (22,5) 3,7 (1) 

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών 
προγραµµάτων στους εκπαιδευτικούς 

129 
(41,7) 

95 (30,7) 46 (14,9) 29 (9,4) 10 (3,2) 2 (1,1) 

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και την 
υλικοτεχνική υποδοµή 

20 (6,5) 52 (16,8) 88 (28,5) 96 (31,1) 53 (17,2) 3,4 (1,1) 

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για τους 
εκπαιδευτικούς 

10 (3,2) 38 (12,3) 81 (26,3) 103 (33,4) 76 (24,7) 3,6 (1,1) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ       
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Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν την 
εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων από 
την αρχή της σχολικής χρονιάς 

0 (0) 6 (1,9) 90 (29,1) 131 (42,4) 82 (26,5) 3,9 (0,8) 

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά 
θέµατα  

5 (1,6) 27 (8,7) 116 (37,5) 115 (37,2) 46 (14,9) 3,6 (0,9) 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων   

1 (0,3) 16 (5,2) 88 (28,6) 136 (44,2) 67 (21,8) 3,8 (0,8) 

Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και εξωτερικούς 
φορείς για την εφαρµογή των προγραµµάτων 

1 (0,3) 39 (12,6) 121 (39,2) 100 (32,4) 48 (15,5) 3,5 (0,9) 

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή 
32 (10,4) 

101 
(32,8) 

105 (34,1) 52 (16,9) 18 (5,8) 2,8 (1) 

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραµµάτων 

1 (0,3) 23 (7,4) 62 (20,1) 132 (42,7) 91 (29,4) 3,9 (0,9) 

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις και 
στόχους 

1 (0,3) 18 (5,8) 129 (41,7) 107 (34,6) 54 (17,5) 3,6 (0,8) 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων εκπαιδευτικών 
για την εφαρµογή τους 

5 (1,6) 23 (7,5) 113 (36,7) 109 (35,4) 58 (18,8) 3,6 (0,9) 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω 
των προγραµµάτων 

2 (0,6) 15 (4,9) 65 (21) 144 (46,6) 83 (26,9) 3,9 (0,9) 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας διευθυντής για 

την εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι το να 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την 

εφαρµογή νέων ιδεών και ακολουθούν το να ∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα 

µεταξύ όλων των µελών της σχολικής µονάδας, να Αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων και να Ενηµερώνει, συνεργάζεται και 

επικοινωνεί µε τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για την εισαγωγή και υλοποίηση των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι το να Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και 

οργανώνουν την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων από την αρχή 

της σχολικής χρονιάς, να Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραµµάτων και να Αναδεικνύουν τις 

ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των προγραµµάτων. 

Στο Γράφηµα 6.2.2.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται, µε φθίνουσα 

σειρά, τα χαρακτηριστικά των ∆ιευθυντών που συµβάλλουν στην εισαγωγή 

και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων. 
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∆ιάγραµµα 6.2.2.1 Χαρακτηριστικά των ∆ιευθυντών που Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και 

Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

Στο Γράφηµα 6.2.2.2 που ακολουθεί, δίνονται τα χαρακτηριστικά των 

Εκπαιδευτικών που συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων, µε φθίνουσα σειρά. 

 

∆ιάγραµµα 6.2.2.2 Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών που Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και 

Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

Ο Πίνακας 6.2.2.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τις απόψεις των 

συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών όσο αφορά τα χαρακτηριστικά 

των εµπλεκοµένων (διευθυντών και εκπαιδευτικών) που συµβάλλουν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, ανάλογα µε το 

φύλο και την ηλικία τους. 

2,0

3,4

3,6

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

4,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων στους

εκπαιδευτικούς

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και την υλικοτεχνική

υποδοµή

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής επιµόρφωσης σχετικής µε την

εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για τους εκπαιδευτικούς

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών και άλλων

εξωτερικών φορέων   

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την

υλοποίηση των προγραµµάτων

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των µελών της σχολικής

µονάδας 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε τους εκπαιδευτικούς 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους

ηθική ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς

για την εφαρµογή νέων ιδεών 

Μέση τιµή

2,8

3,5

3,6

3,6

3,6

3,8

3,9

3,9

3,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή

Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και εξωτερικούς φορείς για την

εφαρµογή των προγραµµάτων

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά θέµατα 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων εκπαιδευτικών για την εφαρµογή

τους

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις και στόχους

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν την εφαρµογή των

Πολιτιστικών προγραµµάτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για την

υλοποίηση των προγραµµάτων

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των

προγραµµάτων

Μέση τιµή
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Πίνακας 6.2.2.2 Απόψεις Συµµετεχόντων για τα Χαρακτηριστικά των Εµπλεκόµενων που 

Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων Ανάλογα µε το 

Φύλο και την Ηλικία τους 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
εµπλεκόµενων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί) 
που συµβάλλουν στην εισαγωγή και 
υλοποίηση των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

Φύλο 

P 
Student's 

t-test 

Ηλικία 

P 
ANOVA 

Άνδρας Γυναίκα 
Λιγότερα 
από 40 

41-50 
Πάνω 

από 51 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μέση τιµή 

(SD) 
Μέση τιµή 

(SD) 
Μέση τιµή 

(SD) 
Μέση 

τιµή (SD) 
Μέση 

τιµή (SD) 

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των 
µελών της σχολικής µονάδας  

4 (0,8) 3,8 (0,9) 0,208 4 (0,7) 3,9 (0,9) 3,7 (0,8) 0,071 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων ιδεών  

3,9 (0,8) 4 (0,9) 0,749 4,2 (0,7) 4 (0,9) 3,8 (0,9) 0,093 

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

3,5 (0,9) 3,6 (1) 0,472 3,7 (0,9) 3,6 (1) 3,5 (1) 0,416 

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν 
κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων 

3,8 (0,9) 3,8 (0,9) 0,971 3,8 (0,9) 3,8 (0,9) 3,8 (0,8) 0,949 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών 
παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την 
ολοκλήρωση των προγραµµάτων 

3,9 (0,9) 4 (1) 0,654 4,1 (0,8) 3,9 (1) 3,9 (0,9) 0,372 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε 
τους εκπαιδευτικούς  

3,8 (0,9) 3,9 (0,9) 0,210 3,9 (0,9) 3,9 (0,9) 3,8 (0,8) 0,518 

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της 
σχολικής µονάδας 

3,8 (0,9) 3,8 (1) 0,852 3,8 (0,9) 3,9 (1) 3,7 (1) 0,394 

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών 
και άλλων εξωτερικών φορέων    

3,7 (0,9) 3,7 (1) 0,886 3,7 (0,9) 3,7 (1) 3,6 (0,9) 0,782 

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών 
προγραµµάτων στους εκπαιδευτικούς 

2,1 (1,2) 2 (1,1) 0,669 2 (1,1) 2 (1,1) 2,1 (1,2) 0,738 

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και την 
υλικοτεχνική υποδοµή 

3,3 (1,2) 3,4 (1,1) 0,925 3,5 (1,2) 3,4 (1,1) 3,2 (1,2) 0,457 

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για 
τους εκπαιδευτικούς 

3,7 (1) 3,6 (1,1) 0,794 3,8 (1) 3,7 (1,1) 3,4 (1,1) 0,125 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ        

Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν 
την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

3,8 (0,8) 4 (0,8) 0,155 3,8 (0,9) 3,9 (0,8) 4 (0,8) 0,601 

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά 
θέµατα  

3,5 (0,9) 3,6 (0,9) 0,715 3,6 (1) 3,6 (0,9) 3,5 (0,9) 0,724 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων   

3,8 (0,8) 3,8 (0,9) 0,845 3,9 (0,8) 3,8 (0,9) 3,8 (0,8) 0,791 

Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και 
εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,5 (0,9) 3,5 (0,9) 0,710 3,5 (0,9) 3,5 (0,9) 3,5 (0,9) 0,899 

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή 2,6 (0,9) 2,8 (1,1) 0,145 2,8 (1,1) 2,7 (1) 2,7 (1) 0,928 

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

3,9 (0,9) 4 (0,9) 0,412 3,9 (0,9) 3,9 (0,9) 4 (0,9) 0,809 

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις και 
στόχους 

3,5 (0,8) 3,7 (0,9) 0,217 3,7 (0,8) 3,6 (0,9) 3,6 (0,8) 0,807 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων εκπαιδευτικών 
για την εφαρµογή τους 

3,6 (0,9) 3,6 (0,9) 0,444 3,8 (0,9) 3,6 (1) 3,6 (0,8) 0,401 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών 
µέσω των προγραµµάτων 

3,9 (0,8) 3,9 (0,9) 0,847 3,9 (0,9) 3,9 (0,8) 4 (0,9) 0,945 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.2.2.2 προέκυψε ότι δε διαφέρουν 

οι απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών όσο αφορά τα 

χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων (διευθυντών και εκπαιδευτικών) που 
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συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία τους. 

Στον Πίνακα 6.2.2.3 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων όσο αφορά στα χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων που 

συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

ανάλογα µε εργασιακά τους στοιχεία. 

Πίνακας 6.2.2.3 Απόψεις Συµµετεχόντων για τα Χαρακτηριστικά των Εµπλεκόµενων που 

Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων Ανάλογα µε τα 

Εργασιακά τους Στοιχεία 

  Χρόνια υπηρεσίας  Μόνιµη θέση εργασίας  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
εµπλεκόµενων (διευθυντής, 
εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην 
εισαγωγή και υλοποίηση των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

1-10 11-20 
Περισσότερα 

από 21 
 Ναι Όχι  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

P 
ANOVA 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

P 
Student's 

t-test 

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων 
των µελών της σχολικής µονάδας  

3,9 (0,6) 3,9 (0,9) 3,8 (0,9) 0,893 3,8 (0,9) 4,2 (0,7) 0,066 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει 
τους εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων 
ιδεών  

4,1 (0,7) 4 (0,8) 3,9 (0,9) 0,670 3,9 (0,9) 4,4 (0,6) 0,010 

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

3,6 (0,8) 3,6 (1,1) 3,6 (1) 0,972 3,6 (1) 4 (0,7) 0,037 

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

3,7 (0,9) 3,8 (0,9) 3,8 (0,9) 0,763 3,8 (0,9) 4 (0,9) 0,293 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική 
ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των 
προγραµµάτων 

4 (0,7) 3,9 (1) 4 (1) 0,719 3,9 (1) 4,4 (0,7) 0,027 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε 
τους εκπαιδευτικούς  

3,8 (0,9) 3,9 (0,9) 3,9 (0,9) 0,735 3,9 (0,9) 3,9 (1,1) 0,888 

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη 
της σχολικής µονάδας 

3,7 (0,8) 3,7 (1) 3,9 (1) 0,366 3,8 (1) 3,9 (1) 0,866 

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, 
τοπικών και άλλων εξωτερικών φορέων    

3,5 (0,9) 3,6 (1) 3,8 (0,9) 0,332 3,7 (1) 3,8 (1) 0,558 

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών 
προγραµµάτων στους εκπαιδευτικούς 

2,2 (1,1) 2 (1,1) 2 (1,1) 0,400 2 (1,1) 2 (0,9) 0,945 

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και 
την υλικοτεχνική υποδοµή 

3,5 (1) 3,4 (1,2) 3,3 (1,2) 0,591 3,3 (1,1) 3,8 (1) 0,091 

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για 
τους εκπαιδευτικούς 

3,7 (1) 3,6 (1) 3,6 (1,1) 0,976 3,6 (1,1) 3,8 (1,1) 0,457 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ,       

Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και 
οργανώνουν την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς 

3,8 (0,9) 3,9 (0,8) 4 (0,8) 0,152 3,9 (0,8) 4 (0,9) 0,919 

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε 
Πολιτιστικά θέµατα  

3,4 (1) 3,6 (0,9) 3,6 (0,9) 0,585 3,5 (0,9) 3,6 (1) 0,911 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων   

3,9 (0,8) 3,7 (0,9) 3,9 (0,8) 0,144 3,8 (0,8) 4,2 (0,7) 0,036 
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Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και 
εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,6 (0,8) 3,4 (0,9) 3,6 (0,9) 0,230 3,5 (0,9) 3,8 (0,9) 0,110 

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή 2,9 (1) 2,8 (0,9) 2,7 (1,1) 0,417 2,7 (1) 2,9 (1,2) 0,482 

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

4 (0,8) 3,9 (0,8) 3,9 (1) 0,662 3,9 (0,9) 4,3 (0,8) 0,066 

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις 
και στόχους 

3,6 (0,8) 3,6 (0,8) 3,6 (0,9) 0,949 3,6 (0,8) 4 (0,8) 0,072 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων 
εκπαιδευτικών για την εφαρµογή τους 

3,8 (0,9) 3,5 (1) 3,7 (0,9) 0,321 3,6 (0,9) 4 (1,1) 0,092 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών 
µέσω των προγραµµάτων 

3,9 (1) 3,9 (0,8) 4 (0,9) 0,628 3,9 (0,8) 4 (1,1) 0,557 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.2.2.3, δε 

διαφέρουν οι απόψεις των συµµετεχόντων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των 

εµπλεκοµένων (διευθυντών και εκπαιδευτικών) που συµβάλλουν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, ανάλογα µε τα έτη 

προϋπηρεσίας τους.  

Αντίθετα, όσον αφορά τη θέση εργασίας που έχουν οι συµµετέχοντες, 

αυτοί που είναι µόνιµοι θεωρούν σε σηµαντικά µικρότερο βαθµό ότι ένας 

διευθυντής πρέπει να Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων ιδεών, να Εξασφαλίζει ευκαιρίες 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων και να Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών 

παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων 

σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν είναι µόνιµοι. Επίσης, οι 

συµµετέχοντες που είναι µόνιµοι θεωρούν σε σηµαντικά µικρότερο βαθµό ότι 

πρέπει να συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν είναι µόνιµοι.  

Στον Πίνακα 6.2.2.4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων που 

συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

ανάλογα µε στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευσή τους. 
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Πίνακας 6.2.2.4 Απόψεις Συµµετεχόντων για τα Χαρακτηριστικά των Εµπλεκόµενων που 

Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων Ανάλογα µε την 

Εκπαίδευσή τους 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων 
(διευθυντής, εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην 
εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου 

P 
Student's 

t-test 

Επιµόρφωση σε 
θέµατα καινοτοµιών 

P 
Student's 

t-test 
Όχι Ναι Ναι Όχι 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μέση τιµή 

(SD) 
Μέση τιµή 

(SD) 
Μέση 

τιµή (SD) 
Μέση τιµή 

(SD) 

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των µελών της 
σχολικής µονάδας  

3,7 (0,9) 3,9 (0,8) 0,035 4 (0,8) 3,7 (0,9) 0,005 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων ιδεών  

3,9 (0,9) 4 (0,8) 0,267 4 (0,8) 3,8 (0,9) 0,014 

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής επιµόρφωσης 
σχετικής µε την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων 

3,6 (1) 3,6 (1) 0,968 3,7 (1) 3,4 (1) 0,013 

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση των προγραµµάτων 

3,7 (1) 3,9 (0,9) 0,069 3,9 (0,9) 3,6 (1) 0,013 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών 
παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την ολοκλήρωση 
των προγραµµάτων 

3,8 (1) 4,1 (0,9) 0,019 4 (0,9) 3,8 (1) 0,072 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε τους 
εκπαιδευτικούς  

3,8 (0,9) 4 (0,9) 0,043 4 (0,8) 3,7 (0,9) 0,009 

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της σχολικής 
µονάδας 

3,7 (1) 3,9 (0,9) 0,017 3,9 (1) 3,7 (1) 0,050 

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών και άλλων 
εξωτερικών φορέων    

3,6 (1) 3,8 (0,9) 0,048 3,8 (0,9) 3,4 (1) 0,001 

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων 
στους εκπαιδευτικούς 

2 (1) 2 (1,2) 0,745 2 (1,1) 2,1 (1) 0,365 

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και την 
υλικοτεχνική υποδοµή 

3,2 (1,2) 3,5 (1,1) 0,006 3,4 (1,2) 3,2 (1) 0,192 

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για τους 
εκπαιδευτικούς 

3,5 (1,1) 3,7 (1) 0,063 3,7 (1) 3,5 (1,2) 0,158 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ .   ,   

Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν την 
εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς 

3,9 (0,8) 4 (0,8) 0,357 3,9 (0,8) 3,9 (0,8) 0,952 

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά θέµατα  3,4 (0,9) 3,7 (0,9) 0,021 3,7 (0,9) 3,3 (0,9) <0,001 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων   3,8 (0,8) 3,9 (0,9) 0,339 3,9 (0,8) 3,6 (0,9) 0,012 

Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και εξωτερικούς φορείς 
για την εφαρµογή των προγραµµάτων 

3,4 (0,9) 3,6 (0,9) 0,018 3,6 (0,9) 3,4 (0,9) 0,107 

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή 2,8 (1) 2,7 (1,1) 0,186 2,8 (1) 2,7 (1,1) 0,685 

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για 
την υλοποίηση των προγραµµάτων 

3,8 (0,9) 4 (0,9) 0,149 4 (0,9) 3,8 (1) 0,028 

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις και στόχους 3,5 (0,8) 3,8 (0,9) 0,001 3,7 (0,8) 3,6 (0,9) 0,445 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων εκπαιδευτικών για την 
εφαρµογή τους 

3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,393 3,7 (0,9) 3,6 (0,9) 0,467 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των 
προγραµµάτων 

3,8 (0,9) 4,1 (0,8) 0,003 4 (0,8) 3,8 (0,9) 0,016 

Βάσει του Πίνακα 6.2.2.4, παρατηρούµε ότι οι συµµετέχοντες που 

έχουν κάνει και άλλες σπουδές πέραν του βασικού τους πτυχίου θεωρούν σε 

σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι ένας διευθυντής πρέπει να Αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων, να Ενηµερώνει, συνεργάζεται και 

επικοινωνεί µε τους εκπαιδευτικούς, να ∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ 
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όλων των µελών της σχολικής µονάδας, να Έχει όραµα και το µεταδίδει σε 

όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας, να Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, 

τοπικών και άλλων εξωτερικών φορέων και να Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς 

πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες 

που δεν έχουν κάνει περαιτέρω σπουδές. Επίσης, οι συµµετέχοντες που 

έχουν κάνει και άλλες σπουδές πέραν του βασικού τους πτυχίου θεωρούν σε 

σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να Αναδεικνύουν τις 

ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των προγραµµάτων, να ∆ιακατέχονται από 

κοινό όραµα, πεποιθήσεις και στόχους, να Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε 

Πολιτιστικά θέµατα και να Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και εξωτερικούς 

φορείς για την εφαρµογή των προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει περαιτέρω σπουδές.  

Οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών 

θεωρούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι ένας διευθυντής πρέπει να 

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των µελών της σχολικής µονάδας, 

να Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την 

εφαρµογή νέων ιδεών, να Ενηµερώνει, να συνεργάζεται και να επικοινωνεί µε 

τους εκπαιδευτικούς, να Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά 

την υλοποίηση των προγραµµάτων, να Έχει όραµα και να το µεταδίδει σε όλα 

τα µέλη της σχολικής µονάδας, να Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, 

τοπικών και άλλων εξωτερικών φορέων και να Εξασφαλίζει ευκαιρίες 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν 

επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. Επιπροσθέτως, οι συµµετέχοντες που 

έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών θεωρούν σε σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να Συνεργάζονται, δάσκαλοι και 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, για την υλοποίηση των προγραµµάτων, να 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των προγραµµάτων, να 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να Παρακολουθούν 

επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά θέµατα, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες 

που δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. 
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Στον Πίνακα 6.2.2.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων που 

συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

ανάλογα µε τον αριθµό των καινοτοµιών που έχουν εφαρµόσει. 

Πίνακας 6.2.2.5 Απόψεις Συµµετεχόντων για τα Χαρακτηριστικά των Εµπλεκόµενων που 

Συµβάλλουν στην Εισαγωγή και Υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων Ανάλογα µε το 

Πλήθος των Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων (διευθυντής, 
εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων 

Αριθµός καινοτοµιών που έχετε 
υλοποιήσει ανά είδος 

P 
ANOVA 

0-3 4-9 
Πάνω 

από 10 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μέση 

τιµή (SD) 
Μέση 

τιµή (SD) 
Μέση 

τιµή (SD) 

∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των µελών της σχολικής µονάδας  3,8 (0,8) 3,8 (0,9) 4 (0,8) 0,083 

Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την 
εφαρµογή νέων ιδεών  

3,8 (0,8) 4 (0,9) 4,1 (0,8) 0,076 

Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή 
των Πολιτιστικών προγραµµάτων 

3,6 (0,9) 3,6 (1,1) 3,7 (1) 0,746 

Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

3,7 (0,9) 3,8 (0,9) 3,9 (0,9) 0,212 

Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική 
ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων 

3,8 (0,9) 3,9 (1) 4,1 (0,9) 0,019 

Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε τους εκπαιδευτικούς  3,8 (0,8) 3,8 (0,9) 4,1 (0,9) 0,010 

Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας 3,7 (0,9) 3,8 (1) 3,9 (1) 0,250 

Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών και άλλων εξωτερικών φορέων    3,4 (1) 3,7 (1) 3,9 (0,9) 0,008 

Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων στους εκπαιδευτικούς 2,1 (1,1) 2 (1,1) 2 (1,2) 0,504 

Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή 3,3 (1,1) 3,3 (1,2) 3,5 (1,2) 0,433 

Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του για τους εκπαιδευτικούς 3,5 (1) 3,7 (1,1) 3,7 (1,1) 0,312 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ,    

Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν την εφαρµογή των Πολιτιστικών 
προγραµµάτων από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

3,8 (0,7) 3,9 (0,8) 4 (0,8) 0,135 

Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε Πολιτιστικά θέµατα  3,5 (0,8) 3,5 (0,9) 3,7 (1) 0,268 

Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων   3,7 (0,8) 3,8 (0,8) 3,9 (0,9) 0,097 

Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,4 (0,9) 3,5 (0,9) 3,6 (0,9) 0,465 

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του διευθυντή 2,8 (1) 2,7 (1) 2,8 (1,2) 0,850 

Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

3,9 (0,8) 3,9 (0,9) 4 (1) 0,553 

∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, πεποιθήσεις και στόχους 3,5 (0,8) 3,6 (0,9) 3,7 (0,9) 0,132 

Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων εκπαιδευτικών για την εφαρµογή τους 3,5 (0,9) 3,6 (0,9) 3,7 (1) 0,249 

Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των προγραµµάτων 3,8 (0,8) 4 (1) 4,1 (0,8) 0,049 

Μετά τη διόρθωση κατά Bonferroni βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες που 

έχουν εφαρµόσει πάνω από 10 καινοτοµίες θεωρούν σε σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό ότι ο διευθυντής πρέπει να Αναγνωρίζει τις προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική ανταµοιβή για την ολοκλήρωση 

των προγραµµάτων, να Ενηµερώνει, να συνεργάζεται και να επικοινωνεί µε 

τους εκπαιδευτικούς και να Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, τοπικών και 
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άλλων εξωτερικών φορέων σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν 

εφαρµόσει το πολύ 3 καινοτοµίες (p=0,014, p=0,016 και p=0,008 αντίστοιχα). 

Επίσης, οι συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει πάνω από 10 καινοτοµίες 

θεωρούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι ο διευθυντής πρέπει να 

ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί µε τους εκπαιδευτικούς σε 

σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το 4-9 καινοτοµίες 

(p=0,042). Ακόµα, οι συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει πάνω από 10 

καινοτοµίες θεωρούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των µαθητών µέσω των 

προγραµµάτων σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το 

πολύ 3 καινοτοµίες (p=0,043).  

6.2.3 Αντίσταση στην εισαγωγή και εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων 

Στον Πίνακα 6.2.3.1, δίνονται οι απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά 

µε τη αντίσταση που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων.  

Πίνακας 6.2.3.1 Απόψεις Συµµετεχόντων για την Αντίσταση των Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Καινοτόµων Προγραµµάτων  

  Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ 
Μέση 
τιµή 
(SD) 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω 
παράγοντες συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 
εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο για 
την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων  

9 (2,9) 38 (12,3) 103 (33,3) 107 (34,6) 52 (16,8) 3,5 (1) 

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών, των µαθητών και του 
σχολείου γενικότερα 

17 (5,5) 45 (14,6) 86 (27,9) 110 (35,7) 50 (16,2) 3,4 (1,1) 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από 
το ∆ιευθυντή 

24 (7,8) 42 (13,6) 86 (27,8) 94 (30,4) 63 (20,4) 3,4 (1,2) 

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 2 (0,6) 31 (10) 96 (31,1) 93 (30,1) 87 (28,2) 3,8 (1) 

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω πίεσης από 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

3 (1) 11 (3,6) 71 (23) 110 (35,6) 114 (36,9) 4 (0,9) 

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που εφαρµόστηκαν στο 
παρελθόν 

42 (13,6) 103 (33,3) 93 (30,1) 54 (17,5) 17 (5,5) 2,7 (1,1) 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των 
εκπαιδευτικών  

20 (6,5) 40 (13) 92 (29,9) 107 (34,7) 49 (15,9) 3,4 (1,1) 

Οικονοµικές δυσχέρειες 8 (2,6) 52 (16,9) 87 (28,2) 94 (30,5) 67 (21,8) 3,5 (1,1) 

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη καινοτόµων 
προγραµµάτων 

51 (16,6) 58 (18,8) 92 (29,9) 70 (22,7) 37 (12) 2,9 (1,2) 

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και άλλους 
εξωτερικούς φορείς 

24 (7,8) 68 (22) 112 (36,2) 76 (24,6) 29 (9,4) 3,1 (1,1) 

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού 
για κάθε θέµα  

20 (6,5) 65 (21) 96 (31,1) 91 (29,4) 37 (12) 3,2 (1,1) 
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Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται 
στην εισαγωγή καινοτοµιών 

      

Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις νέες 
γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτηθούν λόγω 
ελλιπούς ενηµέρωσης 

7 (2,3) 35 (11,3) 132 (42,7) 94 (30,4) 41 (13,3) 3,4 (0,9) 

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, γνώριµων και 
επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και αβέβαιες 

22 (7,1) 53 (17,2) 130 (42,1) 79 (25,6) 25 (8,1) 3,1 (1) 

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των 
εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και το αποτέλεσµα 
από την εφαρµογή των προγραµµάτων 

19 (6,1) 51 (16,5) 95 (30,7) 99 (32) 45 (14,6) 3,3 (1,1) 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών από το διευθυντή 

42 (13,6) 86 (27,8) 96 (31,1) 60 (19,4) 25 (8,1) 2,8 (1,1) 

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η 
ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόµου προγράµµατος 

10 (3,2) 40 (13) 117 (38) 97 (31,5) 44 (14,3) 3,4 (1) 

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών  

20 (6,5) 53 (17,3) 110 (35,8) 90 (29,3) 34 (11,1) 3,2 (1,1) 

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σε θέµατα καινοτοµιών  

11 (3,6) 31 (10) 91 (29,4) 108 (35) 68 (22) 3,6 (1) 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες εναντίον 
κάθε αλλαγής 

26 (8,4) 63 (20,4) 90 (29,1) 78 (25,2) 52 (16,8) 3,2 (1,2) 

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης 11 (3,6) 39 (12,6) 110 (35,6) 93 (30,1) 56 (18,1) 3,5 (1) 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου 1 (0,3) 8 (2,6) 66 (21,4) 122 (39,5) 112 (36,2) 4,1 (0,8) 

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς 37 (12) 61 (19,8) 102 (33,1) 74 (24) 34 (11) 3 (1,2) 

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό 32 (10,4) 70 (22,7) 100 (32,4) 70 (22,7) 37 (12) 3 (1,2) 

Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς 56 (18,1) 73 (23,6) 87 (28,2) 49 (15,9) 44 (14,2) 2,8 (1,3) 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.2.3.1, ο κυριότερος 

παράγοντας που συµβάλλει στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων ήταν η Έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω πίεσης από 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα και ακολουθεί η Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής 

υποδοµής. Επίσης, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών είναι το Κυνήγι της ύλης και η 

έλλειψη χρόνου και ακολουθούν η Ανεπαρκής επιµόρφωση και 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα καινοτοµιών και η Έλλειψη 

κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης. 

Στο Γράφηµα 6.2.3.1 που ακολουθεί, δίνονται οι παράγοντες που 

συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, 

µε φθίνουσα σειρά. 
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∆ιάγραµµα 6.2.3.1 Παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται, µε φθίνουσα σειρά, σε µορφή 

γραφήµατος (Γράφηµα 6.2.3.2), οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών. 

 

∆ιάγραµµα 6.2.3.1 Λόγοι αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών 

Στον Πίνακα 6.2.3.2 που ακολουθεί, δίνονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων σχετικά µε την αντίσταση για την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων, ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία τους. 

2,7

2,9

3,1

3,2

3,4

3,4

3,4

3,5

3,5

3,8

4,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη καινοτόµων προγραµµάτων

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς

φορείς

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για κάθε

θέµα 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το

∆ιευθυντή

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

εκπαιδευτικών, των µαθητών και του σχολείου γενικότερα

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο για την

εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων 

Οικονοµικές δυσχέρειες

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω πίεσης από το

Αναλυτικό Πρόγραµµα

Μέση τιµή

2,8

2,8

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

3,6

4,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών από

το διευθυντή

Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, γνώριµων και

επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και αβέβαιες

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες εναντίον κάθε

αλλαγής

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκπαιδευτικών για

την προσπάθεια και το αποτέλεσµα από την εφαρµογή των

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη

ευθύνης ενός καινοτόµου προγράµµατος

Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις νέες γνώσεις και

δεξιότητες που θα απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών

σε θέµατα καινοτοµιών 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου

Μέση τιµή
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Πίνακας 6.2.3.2 Απόψεις Συµµετεχόντων για την Αντίσταση των Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Καινοτόµων Προγραµµάτων Ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους 

  Φύλο 

P 
Student's 

t-test 

Ηλικία 

P 
ANOVA 

  
Άνδρας Γυναίκα 

Λιγότερα 
από 40 

41-50 
Πάνω 

από 51 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω 
παράγοντες συµβάλλουν στην 
αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων 
προγραµµάτων 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο 
σχολείο για την εφαρµογή καινοτόµων 
προγραµµάτων  

3,4 (1) 3,5 (1) 0,216 3,5 (1) 3,5 (1) 3,5 (1,1) 0,934 

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και του σχολείου 
γενικότερα 

3,3 (1,1) 3,5 (1,1) 0,112 3,5 (1,1) 3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 0,808 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και 
στήριξης από το ∆ιευθυντή 

3,4 (1,2) 3,4 (1,2) 0,656 3,6 (1,1) 3,4 (1,2) 3,4 (1,3) 0,384 

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 3,8 (1) 3,7 (1) 0,878 3,7 (1,1) 3,8 (1) 3,8 (1) 0,961 

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω 
πίεσης από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

3,9 (0,9) 4,1 (0,9) 0,062 4 (1,1) 4,1 (0,9) 4 (0,8) 0,629 

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που 
εφαρµόστηκαν στο παρελθόν 

2,7 (1) 2,7 (1,1) 0,995 2,5 (1,1) 2,7 (1,1) 2,8 (0,9) 0,437 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των 
εκπαιδευτικών  

3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 0,766 3,5 (1,1) 3,4 (1,1) 3,2 (1,1) 0,330 

Οικονοµικές δυσχέρειες 3,4 (1,1) 3,6 (1,1) 0,400 3,3 (1,1) 3,6 (1,1) 3,4 (1,1) 0,252 

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη 
καινοτόµων προγραµµάτων 

2,8 (1,3) 3 (1,2) 0,222 3 (1,2) 2,9 (1,3) 3 (1,3) 0,858 

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και 
άλλους εξωτερικούς φορείς 

2,9 (1) 3,1 (1,1) 0,126 2,9 (1,1) 3,1 (1,1) 3,1 (1) 0,687 

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού 
υλικού για κάθε θέµα  

3,1 (1,1) 3,2 (1,1) 0,253 3,1 (1,2) 3,2 (1,1) 3,3 (1,1) 0,501 

Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί 
αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών 

       

Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις 
νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτηθούν 
λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 

3,3 (0,9) 3,5 (1) 0,199 3,3 (0,9) 3,5 (1) 3,3 (0,9) 0,284 

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, 
γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες 
και αβέβαιες 

3,2 (0,9) 3,1 (1) 0,557 3 (0,9) 3,2 (1,1) 3 (0,9) 0,444 

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των 
εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και το 
αποτέλεσµα από την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,5 (1,1) 3,3 (1,1) 0,106 3,2 (1) 3,3 (1,1) 3,4 (1,1) 0,742 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών από το διευθυντή 

2,7 (1,1) 2,8 (1,1) 0,479 3,1 (1,1) 2,7 (1,1) 2,8 (1,2) 0,077 

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που 
προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόµου 
προγράµµατος 

3,2 (0,9) 3,5 (1) 0,038 3,4 (0,9) 3,4 (1) 3,4 (1) 0,973 

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών  

3,2 (1) 3,2 (1,1) 0,889 3,5 (1,2) 3,2 (1) 3,1 (1,1) 0,169 

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα 
καινοτοµιών  

3,4 (1,1) 3,7 (1) 0,018 3,6 (1,1) 3,6 (1,1) 3,6 (1) 0,919 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες 
εναντίον κάθε αλλαγής 

3,2 (1,2) 3,2 (1,2) 0,877 3,2 (1,2) 3,2 (1,2) 3,2 (1,1) 0,877 

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης 
παρώθησης 

3,5 (1,1) 3,4 (1) 0,514 3,5 (0,9) 3,4 (1,1) 3,6 (0,9) 0,430 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου 3,9 (0,9) 4,2 (0,8) 0,008 4,2 (0,9) 4,1 (0,8) 4 (0,8) 0,759 

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς 

3,1 (1,2) 3 (1,2) 0,727 3 (1,2) 3 (1,2) 3,1 (1,1) 0,780 

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό 2,9 (1,2) 3,1 (1,1) 0,397 3 (1) 3 (1,2) 3 (1,2) 0,962 
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Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους 
εκπαιδευτικούς 

2,8 (1,3) 2,9 (1,3) 0,522 3,1 (1,4) 2,8 (1,3) 2,7 (1,3) 0,249 

Οι γυναίκες συγκριτικά µε τους άντρες, θεωρούν ότι οι πιο σηµαντικοί 

λόγοι για τους οποίους αντιστέκονται οι εκπαιδευτικοί είναι αρχικά, το Κυνήγι 

της ύλης και η έλλειψη χρόνου, στη συνέχεια, η Ανεπαρκής επιµόρφωση και 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα καινοτοµιών και τέλος, ο 

Φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός 

καινοτόµου προγράµµατος.  

Οι απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά µε τη δυσκολία εφαρµογής 

των καινοτόµων προγραµµάτων, ανάλογα µε την ηλικία τους, δε διέφεραν. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.3.3 οι απόψεις των 

συµµετεχόντων σχετικά µε την αντίσταση για την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων, ανάλογα µε εργασιακά τους στοιχεία. 

Πίνακας 6.2.3.3 Απόψεις Συµµετεχόντων για την Αντίσταση των Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Καινοτόµων Προγραµµάτων Ανάλογα µε τα Εργασιακά τους Στοιχεία 

  
  
Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι 
παρακάτω παράγοντες συµβάλλουν 
στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 
καινοτόµων προγραµµάτων 

Χρόνια υπηρεσίας 

P 
ANOVA 

Μόνιµη θέση εργασίας 

P 
Student's 

t-test 

1-10 11-20 
Περισσότερα 

από 21 
Ναι Όχι 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο 
σχολείο για την εφαρµογή καινοτόµων 
προγραµµάτων  

3,5 (1) 3,4 (1) 3,5 (1) 0,715 3,5 (1) 3,8 (1,2) 0,146 

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και του 
σχολείου γενικότερα 

3,4 (1) 3,5 (1,1) 3,4 (1,1) 0,906 3,4 (1,1) 3,5 (1,2) 0,670 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και 
στήριξης από το ∆ιευθυντή 

3,5 (1,2) 3,4 (1,2) 3,4 (1,2) 0,743 3,4 (1,2) 4,2 (1) 0,002 

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 3,9 (1) 3,6 (1) 3,8 (1) 0,344 3,7 (1) 3,9 (1,1) 0,613 

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω 
πίεσης από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

4,1 (1) 3,9 (1) 4,1 (0,9) 0,412 4,1 (0,9) 3,9 (1,3) 0,345 

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που 
εφαρµόστηκαν στο παρελθόν 

2,6 (1) 2,6 (1,2) 2,7 (1,1) 0,495 2,7 (1,1) 2,4 (1,1) 0,191 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ 
των εκπαιδευτικών  

3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 0,827 3,4 (1,1) 3,8 (1) 0,082 

Οικονοµικές δυσχέρειες 3,7 (1,1) 3,4 (1,1) 3,5 (1,1) 0,428 3,5 (1,1) 3,3 (1,2) 0,417 

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη 
καινοτόµων προγραµµάτων 

3,1 (1,1) 2,8 (1,3) 3 (1,3) 0,261 2,9 (1,2) 3,1 (1,3) 0,577 

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς 
και άλλους εξωτερικούς φορείς 

3 (1) 3 (1,1) 3,1 (1,1) 0,557 3,1 (1,1) 3 (1,2) 0,640 

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού υλικού για κάθε θέµα  

3,1 (1,2) 3,2 (1,1) 3,2 (1,1) 0,793 3,2 (1,1) 3 (1,4) 0,297 

Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί 
αντιστέκονται στην εισαγωγή 
καινοτοµιών 

,       
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Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για 
τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα 
απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 

3,2 (0,9) 3,3 (0,9) 3,5 (0,9) 0,105 3,4 (0,9) 3 (1,1) 0,037 

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, 
γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε 
νέες και αβέβαιες 

2,9 (0,9) 3,1 (1) 3,2 (1) 0,492 3,1 (1) 2,9 (1,1) 0,249 

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης 
των εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και 
το αποτέλεσµα από την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,4 (1,1) 3,2 (1) 3,4 (1,1) 0,223 3,3 (1,1) 3,2 (1,2) 0,713 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών από το διευθυντή 

3,1 (1) 2,7 (1,1) 2,8 (1,2) 0,195 2,8 (1,1) 3,4 (1,1) 0,009 

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που 
προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός 
καινοτόµου προγράµµατος 

3,4 (0,9) 3,4 (1) 3,4 (1) 0,761 3,4 (1) 3,2 (1,1) 0,304 

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών  

3,4 (1,1) 3,2 (1,1) 3,2 (1) 0,685 3,2 (1) 3,8 (1,1) 0,007 

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε 
θέµατα καινοτοµιών  

3,2 (1,2) 3,8 (1) 3,6 (1,1) 0,013 3,6 (1) 3,6 (1,2) 0,833 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και 
νοοτροπίες εναντίον κάθε αλλαγής 

3 (1,2) 3,2 (1,2) 3,3 (1,2) 0,463 3,2 (1,2) 3,4 (1,3) 0,400 

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης 
παρώθησης 

3,3 (0,9) 3,4 (1) 3,5 (1,1) 0,463 3,5 (1) 3,6 (0,9) 0,631 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου 4,2 (0,8) 3,9 (0,9) 4,2 (0,8) 0,106 4,1 (0,8) 4,2 (0,8) 0,560 

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς 

2,8 (1,2) 2,8 (1,2) 3,2 (1,1) 0,026 3 (1,2) 3 (1,4) 0,775 

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και 
διαφορετικό 

2,8 (1) 2,9 (1,2) 3,1 (1,2) 0,247 3 (1,2) 3 (1,2) 0,950 

Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους 
εκπαιδευτικούς 

2,8 (1,3) 2,8 (1,3) 2,9 (1,3) 0,925 2,8 (1,3) 3,3 (1,4) 0,105 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.2.3.3 προέκυψε ότι, οι 

συµµετέχοντες µε 11-20 έτη προϋπηρεσίας θεωρούν πιο σηµαντικό λόγο 

αντίστασης των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτοµιών, την Ανεπαρκή 

επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα καινοτοµιών 

σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν λιγότερο από 10 έτη 

προϋπηρεσίας (p=0,011). Αντίθετα, µετά τη διόρθωση κατά Bonferroni, 

βρέθηκε ότι ο βαθµός συµφωνίας µε την Αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς ως λόγο αντίστασής τους στην εισαγωγή καινοτοµιών δεν 

διέφερε σηµαντικά ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας τους.  

Επίσης, παρατηρούµε ότι, οι συµµετέχοντες µε µόνιµη θέση πιστεύουν 

ότι η Έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το διευθυντή 

συµβάλει σηµαντικά περισσότερο στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν 

έχουν µόνιµη θέση. Ακόµα, οι συµµετέχοντες µε µόνιµη θέση θεωρούν πιο 

σηµαντικό λόγο για την αντίσταση των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή 

καινοτοµιών, τη ∆ηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις νέες γνώσεις και 
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δεξιότητες που θα απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης σε σύγκριση µε 

τους συµµετέχοντες που δεν έχουν µόνιµη θέση. Αντίθετα, οι συµµετέχοντες 

µε µόνιµη θέση θεωρούν λιγότερο σηµαντικό λόγο για την αντίσταση των 

εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτοµιών, την Έλλειψη συνεργασίας και 

επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και την Έλλειψη εµπιστοσύνης και 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών από το διευθυντή, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν µόνιµη θέση.  

Στον Πίνακα 6.2.3.4, δίνονται οι απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά 

µε την αντίσταση για την εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, ανάλογα 

µε στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευσή τους. 

Πίνακας 6.2.3.4 Απόψεις Συµµετεχόντων για την Αντίσταση των Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Καινοτόµων Προγραµµάτων Ανάλογα µε την Εκπαίδευσή τους 

  
  
Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω 
παράγοντες συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 
εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων 

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου P 

Student's 
t-test 

Επιµόρφωση σε θέµατα 
καινοτοµιών P 

Student's 
t-test 

Όχι Ναι Ναι Όχι 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο 
σχολείο για την εφαρµογή καινοτόµων 
προγραµµάτων  

3,4 (1) 3,6 (1) 0,320 3,5 (1) 3,5 (1) 0,734 

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των µαθητών 
και του σχολείου γενικότερα 

3,4 (1) 3,4 (1,1) 0,788 3,4 (1,1) 3,4 (1,1) 0,879 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και 
στήριξης από το ∆ιευθυντή 

3,3 (1,3) 3,5 (1,1) 0,032 3,4 (1,1) 3,4 (1,3) 0,911 

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 3,8 (1) 3,7 (1) 0,805 3,7 (1) 3,8 (0,9) 0,308 

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω 
πίεσης από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

4,1 (0,9) 4 (0,9) 0,817 4 (1) 4,2 (0,8) 0,033 

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που εφαρµόστηκαν 
στο παρελθόν 

2,6 (1,1) 2,7 (1,1) 0,568 2,7 (1,1) 2,6 (1,1) 0,630 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των 
εκπαιδευτικών  

3,1 (1,2) 3,6 (1) <0,001 3,5 (1,1) 3,3 (1,2) 0,254 

Οικονοµικές δυσχέρειες 3,5 (1,1) 3,5 (1,1) 0,798 3,5 (1,1) 3,6 (1) 0,656 

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη καινοτόµων 
προγραµµάτων 

2,8 (1,3) 3,1 (1,2) 0,016 2,9 (1,2) 3 (1,3) 0,904 

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και 
άλλους εξωτερικούς φορείς 

2,8 (1,1) 3,2 (1) 0,001 3,1 (1,1) 2,9 (1,1) 0,116 

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού 
υλικού για κάθε θέµα  

3,2 (1,1) 3,2 (1,1) 0,544 3,1 (1,1) 3,3 (1,1) 0,219 

Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί 
αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών 

      

Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις 
νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτηθούν 
λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 

3,4 (1) 3,4 (0,9) 0,413 3,5 (0,9) 3,3 (1) 0,158 

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, 
γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και 
αβέβαιες 

3 (1) 3,2 (1) 0,033 3,2 (1) 2,9 (1) 0,010 

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των 
εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και το 
αποτέλεσµα από την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

3,1 (1,1) 3,5 (1,1) 0,006 3,4 (1,1) 3,2 (1,1) 0,153 
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Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών από το διευθυντή 

2,6 (1,1) 3 (1,1) 0,006 2,8 (1,2) 2,8 (1) 0,849 

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί 
η ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόµου 
προγράµµατος 

3,3 (1) 3,5 (1) 0,031 3,4 (1) 3,4 (1) 0,542 

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών  

2,9 (1) 3,4 (1,1) <0,001 3,2 (1) 3,2 (1,2) 0,946 

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευτικών σε θέµατα καινοτοµιών  

3,5 (1,1) 3,7 (1) 0,219 3,6 (1) 3,6 (1,1) 0,822 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες 
εναντίον κάθε αλλαγής 

3 (1,2) 3,4 (1,2) 0,005 3,3 (1,2) 3 (1,1) 0,066 

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης 3,3 (1) 3,6 (1) 0,004 3,6 (1,1) 3,3 (1) 0,031 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου 4 (0,9) 4,1 (0,8) 0,442 4,1 (0,9) 4,1 (0,8) 0,464 

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς 

2,8 (1,1) 3,2 (1,2) 0,003 3,1 (1,2) 2,9 (1,1) 0,241 

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό 2,9 (1,2) 3,1 (1,2) 0,107 3,1 (1,2) 2,8 (1,1) 0,011 

Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους 
εκπαιδευτικούς 

2,7 (1,3) 3 (1,3) 0,086 2,9 (1,3) 2,6 (1,2) 0,059 

Οι συµµετέχοντες που έχουν κάνει σπουδές και πέραν του βασικού 

τους πτυχίου θεωρούν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό ότι η Απουσία 

συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών, η Έλλειψη συνεργασίας, 

επικοινωνίας και στήριξης από το ∆ιευθυντή, η Απουσία συνεργασίας µε 

γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς φορείς και η Πίεση από το ∆ιευθυντή 

για ανάληψη καινοτόµων προγραµµάτων, συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού τους 

πτυχίου. Επίσης, οι συµµετέχοντες που έχουν κάνει σπουδές και πέραν του 

βασικού πτυχίου θεωρούν ότι η Έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης 

παρώθησης, η Έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκπαιδευτικών 

για την προσπάθεια και το αποτέλεσµα από την εφαρµογή των 

προγραµµάτων, ο Φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη 

ευθύνης ενός καινοτόµου προγράµµατος, η Έλλειψη συνεργασίας και 

επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών, οι Πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και 

νοοτροπίες εναντίον κάθε αλλαγής, η Άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, 

γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και αβέβαιες, η Αποµόνωση 

που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς και η Έλλειψη εµπιστοσύνης και 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών από το διευθυντή είναι σηµαντικότεροι λόγοι 

για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών 

σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν σπουδές πέραν του 

βασικού τους πτυχίου.  
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Οι συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών 

θεωρούν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό ότι η Έλλειψη χρόνου των 

εκπαιδευτικών λόγω πίεσης από το Αναλυτικό Πρόγραµµα συµβάλλει στην 

αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. Ακόµα, οι 

συµµετέχοντες που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών θεωρούν ότι η 

Έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης η Άρνηση για την 

αντικατάσταση παλιών, γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και 

αβέβαιες, και ο Φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό είναι 

σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην 

εισαγωγή καινοτοµιών, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν 

επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών. 

Στον Πίνακα 6.2.3.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απόψεις των 

συµµετεχόντων σχετικά µε την αντίσταση για την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων, ανάλογα µε τον αριθµό των καινοτοµιών που έχουν 

υλοποιήσει. 

Πίνακας 6.2.3.5 Απόψεις Συµµετεχόντων για την Αντίσταση των Εκπαιδευτικών στην Εφαρµογή 

Καινοτόµων Προγραµµάτων Ανάλογα µε το Πλήθος των Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών 

  Αριθµός καινοτοµιών που έχετε 
υλοποιήσει ανά είδος 

P 
ANOVA 

  
0-3 4-9 

Πάνω 
από 10 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω παράγοντες συµβάλλουν 
στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων 

Μέση τιµή 
(SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

Μέση 
τιµή (SD) 

∆εν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο για την εφαρµογή 
καινοτόµων προγραµµάτων  

3,4 (0,9) 3,5 (1) 3,6 (1) 0,516 

Τα καινοτόµα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και του σχολείου γενικότερα 

3,4 (1) 3,4 (1,1) 3,5 (1,2) 0,700 

Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το ∆ιευθυντή 3,3 (1,2) 3,5 (1,1) 3,5 (1,3) 0,494 

Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 3,7 (1) 3,8 (1) 3,7 (1) 0,451 

Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω πίεσης από το Αναλυτικό 
Πρόγραµµα 

4 (0,8) 4,1 (1) 4 (0,9) 0,877 

Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν 2,7 (1) 2,6 (1,1) 2,7 (1,1) 0,801 

Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών  3,3 (1) 3,5 (1,2) 3,5 (1,1) 0,248 

Οικονοµικές δυσχέρειες 3,6 (1) 3,6 (1,1) 3,4 (1,1) 0,218 

Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη καινοτόµων προγραµµάτων 2,8 (1,2) 3,2 (1,2) 2,8 (1,3) 0,078 

Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς φορείς 3 (1) 3,2 (1,1) 3 (1,1) 0,488 

Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για κάθε θέµα  3,2 (1,2) 3,4 (1) 2,9 (1,1) 0,007 

Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή 
καινοτοµιών 

    

Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις νέες γνώσεις και δεξιότητες 
που θα απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 

3,2 (1) 3,5 (0,8) 3,5 (1) 0,064 

Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, γνώριµων και επιτυχηµένων 3 (0,9) 3,1 (1) 3,2 (1,1) 0,174 
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µεθόδων µε νέες και αβέβαιες 

Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκπαιδευτικών για την 
προσπάθεια και το αποτέλεσµα από την εφαρµογή των προγραµµάτων 

3,3 (1) 3,4 (1,1) 3,2 (1,2) 0,663 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών από το 
διευθυντή 

2,8 (1,1) 2,8 (1,1) 2,8 (1,2) 0,911 

Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός 
καινοτόµου προγράµµατος 

3,3 (1) 3,5 (1) 3,4 (1) 0,389 

Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών  3,1 (1) 3,2 (1) 3,3 (1,1) 0,358 

Η ανεπαρκής επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε 
θέµατα καινοτοµιών  

3,5 (1) 3,7 (1) 3,6 (1,1) 0,483 

Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες εναντίον κάθε αλλαγής 2,9 (1) 3,2 (1,2) 3,5 (1,3) 0,005 

Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης 3,4 (0,9) 3,5 (1,1) 3,5 (1,1) 0,872 

Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου 4,1 (0,8) 4,1 (0,8) 4,1 (0,9) 0,882 

Η αποµόνωση που χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς 2,9 (1,1) 3,2 (1,2) 2,9 (1,2) 0,112 

Ο φόβος για καθετί καινούργιο και διαφορετικό 2,7 (1,1) 3,1 (1,1) 3,2 (1,2) 0,007 

Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς 2,6 (1,2) 2,8 (1,2) 3,1 (1,4) 0,016 

Οι συµµετέχοντες που έχουν υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτοµίες 

θεωρούν ότι η Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για κάθε 

θέµα συµβάλει σηµαντικά λιγότερο στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που έχουν 

εφαρµόσει 4-9 καινοτοµίες (p=0,005). Επίσης, οι συµµετέχοντες που έχουν 

εφαρµόσει πάνω από 10 καινοτοµίες θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό 

εξαιτίας των Πάγιων πεποιθήσεων, απόψεων και νοοτροπιών εναντίον κάθε 

αλλαγής, του Φόβου για καθετί καινούργιο και διαφορετικό και του 

Συντηρητισµού που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που έχουν εφαρµόσει το πολύ 3 καινοτοµίες (p=0,004, 

p=0,006 και p=0,018 αντίστοιχα). 

6.3 Τρίτο µέρος 

6.3.1 Βαθµολογίες των παραγόντων που συµβάλλουν στην 

αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων και 

των λόγων αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών από τους 

εκπαιδευτικούς 

Στη συνέχεια, αθροίστηκαν οι δηλώσεις που αφορούν στους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων και στους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών, διαιρέθηκαν µε το πλήθος τους και 

προέκυψαν δύο βαθµολογίες, οι οποίες περιγράφονται στον Πίνακα 6.3.1.1. 
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Πίνακας 6.3.1.1 Βαθµολογίες Παραγόντων που Συµβάλλουν στην Αποτυχηµένη Εφαρµογή των 

Καινοτόµων Προγραµµάτων και Λόγων Αντίστασης στην Εισαγωγή Καινοτοµιών από τους 

Εκπαιδευτικούς 

  

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέση 
τιµή 

SD 

Βαθµολογία παραγόντων που συµβάλλουν 
στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων 
προγραµµάτων 

1,3 5,0 3,4 0,7 

Βαθµολογία λόγων αντίστασης στην εισαγωγή 
καινοτοµιών από τους εκπαιδευτικούς 

1,4 5,0 3,3 0,7 

Η βαθµολογία των παραγόντων που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων κυµαίνεται από 1,3 έως 5 

µονάδες, µε τη µέση τιµή να είναι 3,4 µονάδες (±0,7 µονάδες). Επίσης, η 

βαθµολογία των λόγων αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών από τους 

εκπαιδευτικούς κυµαίνεται από 1,4 έως 5 µονάδες, µε τη µέση τιµή να είναι 

3,3 µονάδες (±0,7 µονάδες).  

Στον Πίνακα 6.3.1.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι βαθµολογίες 

των παραγόντων που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των 

καινοτόµων προγραµµάτων και των λόγων αντίστασης στην εισαγωγή 

καινοτοµιών από τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα µε τα δηµογραφικά, τα 

εργασιακά στοιχεία των συµµετεχόντων, την επιµόρφωσή τους σε θέµατα 

καινοτοµιών και το πλήθος των καινοτοµιών που έχουν εφαρµόσει.  

Πίνακας 6.3.1.2 Βαθµολογίες Παραγόντων που Συµβάλλουν στην Αποτυχηµένη Εφαρµογή των 

Καινοτόµων Προγραµµάτων και Λόγων Αντίστασης στην Εισαγωγή Καινοτοµιών από τους 

Εκπαιδευτικούς Ανάλογα µε ∆ηµογραφικά, Εργασιακά Στοιχεία των Συµµετεχόντων, 

Επιµόρφωση σε Θέµατα Καινοτοµιών και Πλήθος των Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών  

 

Βαθµολογία 
παραγόντων που 
συµβάλλουν στην 

αποτυχηµένη 
εφαρµογή των 

καινοτόµων 
προγραµµάτων 

 

Βαθµολογία 
λόγων 

αντίστασης στην 
εισαγωγή 

καινοτοµιών από 
τους 

εκπαιδευτικούς 

 

Μέση 
τιµή 

SD 
P 

Student's 
t-test 

Μέση 
τιµή 

SD 
P 

Student's 
t-test 

Φύλο 
Άνδρας 3,27 0,64 0,182 3,22 0,68 0,444 

Γυναίκα 3,39 0,71  3,29 0,69  

Ηλικία 

Λιγότερα από 40 3,33 0,66 0,909* 3,31 0,65 0,894* 

41-50 3,37 0,68  3,27 0,69  

Πάνω από 51 3,35 0,76  3,25 0,70  

Χρόνια υπηρεσίας 1-10 3,39 0,69 0,527* 3,19 0,66 0,307* 
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11-20 3,29 0,68  3,21 0,69  

Περισσότερα από 21 3,39 0,70  3,32 0,69  

Μόνιµη θέση εργασίας 
Ναι 3,36 0,69 0,625 3,27 0,68 0,579 

Όχι 3,43 0,71  3,35 0,76  

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου 

Όχι 3,27 0,74 0,046 3,11 0,64 <0,001 

Ναι 3,43 0,65  3,39 0,69  

Επιµόρφωση σε θέµατα 
καινοτοµιών 

Ναι 3,36 0,69 0,819 3,32 0,69 0,082 

Όχι 3,37 0,70  3,17 0,67  

Αριθµός καινοτοµιών 
που έχετε υλοποιήσει 
ανά είδος 

0-3 3,31 0,70 0,310* 3,15 0,63 0,117* 

4-9 3,44 0,70  3,30 0,67  

Πάνω από 10 3,33 0,67  3,35 0,74  

*ANOVA 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.3.1.2, παρατηρούµε ότι, οι 

συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει σπουδές και πέρα του βασικού 

τους πτυχίου έχουν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία παραγόντων που 

συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, 

που υποδηλώνει ότι βρίσκουν περισσότερους παράγοντες που συµβάλλουν 

στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, σε σύγκριση 

µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει σπουδές πέρα του βασικού τους 

πτυχίου. Όµοια, οι συµµετέχοντες που έχουν κάνει σπουδές πέρα του 

βασικού τους πτυχίου έχουν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία λόγων 

αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών, που υποδηλώνει ότι βρίσκουν 

περισσότερους λόγους αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών, σε σύγκριση 

µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει σπουδές πέρα του βασικού τους 

πτυχίου. 

Στη συνέχεια, έγινε πολυπαραγοντική γραµµική παλινδρόµηση έχοντας 

σαν εξαρτηµένη µεταβλητή τη βαθµολογία παραγόντων που συµβάλλουν 

στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων των 

συµµετεχόντων και ανεξάρτητες τα δηµογραφικά και λοιπά τους στοιχεία και 

µε τη µέθοδο διαδοχικής ένταξης-αφαίρεσης βρέθηκαν τα αποτελέσµατα του 

Πίνακα 6.3.1.3 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.3.1.3 Βαθµολογίες Παραγόντων που Συµβάλλουν στην Αποτυχηµένη Εφαρµογή των 

Καινοτόµων Προγραµµάτων * ∆ηµογραφικά, Εργασιακά Στοιχεία των Συµµετεχόντων, 

Επιµόρφωσή σε Θέµατα Καινοτοµιών και Πλήθος των Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών 

    β SE P 

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου 

Όχι 0,00*   

Ναι 0,16 0,08 0,046 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

Μόνο οι σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου βρέθηκαν να σχετίζονται 

ανεξάρτητα µε τη βαθµολογία παραγόντων που συµβάλλουν στην 

αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων των συµµετεχόντων. 

Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες που έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού 

τους πτυχίου έχουν κατά 0,16 µονάδες υψηλότερη βαθµολογία, δηλαδή 

βρίσκουν περισσότερους παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου. 

Κατόπιν, έγινε πολυπαραγοντική γραµµική παλινδρόµηση έχοντας σαν 

εξαρτηµένη µεταβλητή τη βαθµολογία λόγων αντίστασης στην εισαγωγή 

καινοτοµιών από τους εκπαιδευτικούς και σαν ανεξάρτητες τα δηµογραφικά 

και λοιπά τους στοιχεία και µε τη µέθοδο διαδοχικής ένταξης-αφαίρεσης 

βρέθηκαν τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.3.1.4 που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.3.1.4 Βαθµολογίες Λόγων Αντίστασης στην Εισαγωγή Καινοτοµιών * ∆ηµογραφικά, 

Εργασιακά Στοιχεία των Συµµετεχόντων, Επιµόρφωσή σε Θέµατα Καινοτοµιών και Πλήθος των 

Εφαρµοσµένων Καινοτοµιών  

    β SE P 

Σπουδές πέραν του 
βασικού πτυχίου 

Όχι 0,00*   

Ναι 0,28 0,08 <0,001 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.3.1.4 προκύπτει ότι µόνο οι 

σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα µε 

τη βαθµολογία των λόγων αντίστασης στην εισαγωγή καινοτοµιών από τους 

εκπαιδευτικούς, των συµµετεχόντων. Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες που 

έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού τους πτυχίου έχουν κατά 0,28 

µονάδες υψηλότερη βαθµολογία, δηλαδή βρίσκουν περισσότερους λόγους για 
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αντίσταση στην εισαγωγή καινοτοµιών από τους εκπαιδευτικούς, σε σύγκριση 

µε τους συµµετέχοντες που δεν έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικού τους 

πτυχίου. 
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7. Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την επιτυχηµένη ή µη 

εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ιδιαίτερα 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων. Έτσι, για την πραγµατοποίηση αυτού του 

σκοπού χρησιµοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία η συνέντευξη και το 

ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο, αποτελούµενο από τρία µέρη, 

κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και αποτέλεσε το 

κύριο ερευνητικό εργαλείο ενώ η συνέντευξη επιλέχθηκε ως συµπληρωµατική 

τεχνική συλλογής στοιχείων.  

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 309 εκπαιδευτικούς ενώ η 

συνέντευξη διεξήχθη σε 4 διευθυντές: τρεις γυναίκες εκ των οποίων οι δύο 

κατείχαν στο παρελθόν θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων ενώ η τρίτη 

έχει πολύ µεγάλη εµπειρία στα καινοτόµα προγράµµατα και έναν διευθυντή ο 

οποίος κατείχε στο παρελθόν θέση ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου της 

εκπαίδευσης. Στηριζόµενοι στην ανάλυση και παρουσίαση των δεδοµένων 

της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

και στις πληροφορίες που προήλθαν από τις συνεντεύξεις των διευθυντών, 

κρίνεται ορθό να παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα 

δηµογραφικά και εργασιακά στοιχεία της έρευνας, την επιµόρφωση των 

συµµετεχόντων και το πλήθος των εφαρµοσµένων καινοτόµων 

προγραµµάτων και όλα όσα απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα που είχαν 

τεθεί από την αρχή της έρευνας.  

7.1 Συµπεράσµατα ως προς τα δηµογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

της έρευνας, την επιµόρφωση των συµµετεχόντων και το πλήθος 

των εφαρµοσµένων καινοτόµων προγραµµάτων  

Στην έρευνα συµµετείχαν 309 εκπαιδευτικοί από τις απαντήσεις των 

οποίων προέκυψε ότι: 

1) Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. Το αποτέλεσµα 

ήταν αναµενόµενο καθώς στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερισχύουν των αντρών. 
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2) Η ηλικία των περισσότερων ήταν µεταξύ 41-50 ετών. 

3) Η προϋπηρεσία των περισσοτέρων κυµαίνονταν µεταξύ 21-30 έτη. 

4) Σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες ήταν µόνιµοι. 

5) Οι περισσότεροι είχαν κάνει σπουδές πέραν του βασικού τους 

πτυχίου. 

6) Στην πλειοψηφία τους ήταν δάσκαλοι. 

7) Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε επιµορφωθεί σε θέµατα 

καινοτοµιών. 

8) Οι περισσότεροι είχαν υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτοµίες 

(εκπαιδευτικές ή διδακτικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές ή 

διοικητικές) κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας. 

 

7.2 Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα 

Από το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα που αναφέρονταν στις 

προϋποθέσεις που διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων στο σχολείο, αναφύονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

Ο µέσος όρος των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών 

υποστηρίζει ότι η σηµαντικότερη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της 

επιτυχούς εφαρµογής των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο είναι η 

εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδοµής. Η συγκεκριµένη δήλωση συνάδει µε 

έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(Σπυροπούλου, Αναστασάκη, ∆εληγιάννη, Κούτρα & Μπούρας, 2008), το 

τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(∆ηµητριάδης & Μπούγιας, 2005) και τον ΟΕΠΕΚ (2008), βάσει των οποίων, 

η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδοµής στις σχολικές µονάδες αποτελεί 

θέµα πρωταρχικής σηµασίας για τη στήριξη των καινοτόµων προγραµµάτων.  

Ειδικότερα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι παράγοντες 

που διευκολύνουν την επιτυχή εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων στο 

σχολείο είναι η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα της 

εισαγωγής καινοτόµων προγραµµάτων αλλά και ο καθαρά διεκπεραιωτκός 

τους ρόλος. Η τελευταία παραδοχή έρχεται σε αντίθεση µε την άποψη του 

µέσου όρου των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων έχουν λάβει 
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σχετική επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµιών που θεωρούν ότι ο 

διεκπεραιωτκός ρόλος του εκπαιδευτικού αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

για την επιτυχή εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο. Σύµφωνα 

µε έρευνα που διεξήχθη από το ΕΑΠ (Σούλα, 2010), οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

νοιώθουν µεγαλύτερη πίεση από τους άντρες λόγω του εύρους των 

καθηκόντων που αναλαµβάνουν πέραν της εργασίας τους (φροντίδα των 

παιδιών, οικιακή εργασία κ.λ.π), η οποία τις οδηγεί σε πιο επιεική στάση ως 

προς τη σταδιοδροµία τους (Huberman, 1995) και τις υπάρχουσες συνθήκες.  

Επιπλέον, από τους συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς όσοι  

είχαν κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο, είχαν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών αλλά και αυτοί που είχαν υλοποιήσει µεγάλο αριθµό 

καινοτοµιών καθ’ όλη την επαγγελµατικής τους πορείας υποστηρίζουν ότι 

σηµαντικός παράγοντας που διευκολύνει την επιτυχή εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων στο σχολείο είναι η δηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας 

µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Fullan 

(2007), η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εισαγωγή καινοτοµιών. Όπως αναφέρεται σε έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 2008), «τα Καινοτόµα 

Προγράµµατα ενθαρρύνουν την οµαδική εργασία». Επίσης, η 1η  διευθύντρια 

που κατείχε θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων αναφέρει χαρακτηριστικά 

στη συνέντευξη:   

«Υπάρχει πάντα µια µεγάλη οµάδα. Αυτό έχει περάσει και έτσι πάντα 

γίνεται. Υπάρχει συνεργασία και έτσι στηρίζεται ένα πρόγραµµα. Όταν ο 

ένας δεν ξέρει, βοηθάει ο άλλος. Επειδή και εγώ έχω µια µεγάλη εµπειρία 

σ αυτόν τον τοµέα µπορώ να µπω µπροστά να τους καθοδηγήσω και να 

τους βοηθήσω». 

Επίσης, µια άλλη σηµαντική προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της 

επιτυχούς εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο είναι η 

εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού, η οποία υποστηρίχτηκε από τους εκπαιδευτικούς που είχαν 

επιπλέον µόρφωση, έχοντας κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο. 
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7.3 ∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα 

Από το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα που αναφέρονταν στα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών προγραµµάτων, 

συµπερασµατικά προκύπτει ότι: 

Σύµφωνα µε το µέσο όρο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, από την 

εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων προκύπτουν πολλά οφέλη, µε 

σηµαντικότερο τη θετική αντίληψη που αποκτούν οι µαθητές για το σχολείο. 

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(Σπυροπούλου κ.ά., 2008), µαθητές και γονείς συµφωνούν ότι η συµµετοχή 

των µαθητών σε καινοτόµα προγράµµατα συντελεί στη διαµόρφωση 

θετικότερης στάσης τους απέναντι στο σχολείο. Επίσης, στην ίδια έρευνα 

αναφέρεται ότι: 

«]τα παιδιά χαλαρώνουν, ξεφεύγουν από τη µονοτονία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και βλέπουν µε πιο ευχάριστη και φιλική διάθεση το σχολείο] 

Τέλος, δηµιουργούνται πιο ουσιαστικοί δεσµοί µεταξύ εκπαιδευτικών και 

µαθητών/τριών, γεγονός που αναβαθµίζει την ποιότητα της διδασκαλίας» 

(σελ. 234). 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς ήταν 

περισσότερο µορφωµένοι ακαδηµαϊκά από τους υπόλοιπους, έχοντας κάνει 

επιπλέον σπουδές από το βασικό τους πτυχίο, είχαν επιµορφωθεί σε 

καινοτόµα θέµατα και είχαν υλοποιήσει κατά την επαγγελµατική τους πορεία 

µεγάλο αριθµό καινοτοµιών πιστεύουν ότι η ενεργή προσέγγιση και 

συµµετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών σε Πολιτιστικά 

θέµατα οδηγεί τους µαθητές σε θετική αντίληψη για το σχολείο µε αποτέλεσµα 

την οµαλότερη ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύµφωνα µε έρευνα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 2008), η εκπόνηση ενός 

καινοτόµου προγράµµατος βοηθά τους µαθητές να αποκτήσουν σηµαντικές 

δεξιότητες για την εκπαιδευτική καθηµερινότητα, να βελτιώσουν τη στάση 

τους πάνω στα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν, να ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες τους για το σχολείο, να κοινωνικοποιηθούν και γενικά να 

βελτιώσουν την ενδοσχολική τους συµπεριφορά και να «µαθαίνουν να 

γίνονται ενεργοί και κοινωνικά προβληµατισµένοι πολίτες». Επιπλέον, από τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι µε την εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων επέρχεται σταδιακά και αλλαγή στη νοοτροπία και τις 

αντιλήψεις των µαθητών αλλά και στη δηµιουργία συνεργασίας τόσο µεταξύ 

τους όσο και µε τους µαθητές των ίδιων ή των άλλων τµηµάτων ή ακόµα και 

άλλων σχολείων για τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος. Όλα αυτά 

οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις των µαθητών άρα και σε βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας τόσο της σχολικής τάξης όσο και της σχολικής µονάδας. 

Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από σχετική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε από το ΕΑΠ (Παπαδηµητρίου, 2013), σύµφωνα µε την 

οποία, τρία σηµαντικά οφέλη ξεχωρίζουν από την εισαγωγή καινοτοµιών «η 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σχολικής µονάδας, η οµαλότερη ένταξη 

των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι καλύτερες επιδόσεις των 

µαθητών». Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθησαν 

από το τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(∆ηµητριάδης & Μπούγιας, 2005), οι εκπαιδευτικοί προετοιµάζουν καλύτερα 

τους µαθητές τους για τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής µέσα από την 

εφαρµογή καινοτόµων µορφών µάθησης.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και 

η 2η  διευθύντρια που κατείχε θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων στη 

συνέντευξη:   

«Μέσω των προγραµµάτων επιτυγχάνεται το άνοιγµα του σχολείου στην 

κοινωνία. Κύριο όφελος αποτελεί η συνεργασία µεταξύ των µαθητών που 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µέσα από αυτά τα προγράµµατα] Και 

φυσικά, η δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά να µάθουν µέσα από την 

εφαρµογή καινοτοµιών καθώς προβάλλεται ένας διαφορετικός τρόπος 

µάθησης µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία». 

Ακόµα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν λάβει σχετική επιµόρφωση σε 

θέµατα καινοτοµιών υποστηρίζουν ότι µέσα από τη διαδικασία υλοποίησης 

Πολιτιστικών προγραµµάτων τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες, γεγονός που συµβάλλει και στην ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής τους κουλτούρας.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που δεν είχε 

υλοποιήσει µεγάλο αριθµό καινοτόµων προγραµµάτων θεωρεί ότι το 
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µικρότερο όφελος που προκύπτει από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων στο σχολείο είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής του 

υποδοµής. Αυτή η θέση των εκπαιδευτικών είναι αναµενόµενη αφού η 

πολιτεία έχει σταµατήσει τη χρηµατική στήριξη των καινοτόµων 

προγραµµάτων από το 2011. 

7.4 Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα 

Από το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα που σχετίζονταν µε τα κριτήρια βάσει 

των οποίων επιλέγεται το θέµα για την υλοποίηση Πολιτιστικού 

προγράµµατος στο σχολείο, έγινε αντιληπτό ότι: 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να 

υλοποιήσουν ένα Πολιτιστικό πρόγραµµα ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας τους, την ακαδηµαϊκή τους µόρφωση, την επιµόρφωση 

που έχουν λάβει πάνω σε σχετικά θέµατα µε τις καινοτοµίες αλλά και του 

αριθµού των καινοτοµιών που έχουν υλοποιήσει κατά την επαγγελµατική τους 

πορεία. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

υποστηρίζει ότι τα ενδιαφέροντα των µαθητών αποτελούν το σηµαντικότερο 

κριτήριο για την επιλογή του θέµατος για την υλοποίηση Πολιτιστικού 

προγράµµατος στο σχολείο. Σύµφωνα µε έρευνα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 2008), η εκπόνηση ενός καινοτόµου 

προγράµµατος δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να µελετήσουν θέµατα που 

τους απασχολούν και που σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά τους είτε αυτά 

αφορούν «την ανθρωπότητα ή το σύνολο της τάξης».  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που ήταν κάτω από 40 ετών και όσοι είχαν 

µέχρι 10 χρόνια προϋπηρεσίας, θεωρούν ως σηµαντικά κριτήρια για την 

επιλογή του θέµατος για την υλοποίηση Πολιτιστικών προγραµµάτων, τη 

µοριοδότηση που θα λάβουν από την εφαρµογή τους και τη συµβολή αυτών 

των δράσεων στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, αντίστοιχα. Επιπλέον, όσοι 

από τους εκπαιδευτικούς δεν είχαν υλοποιήσει πολλά καινοτόµα 

προγράµµατα κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας σχετίζουν το 

θέµα τους για την εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων και µε την 

αξιολόγηση. Σ’ αυτό τη σηµείο παρατηρείται η έντονη ανασφάλεια που έχει 

δηµιουργηθεί τόσο στους νέους εκπαιδευτικούς όσο και σε εκείνους που µέχρι 
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στιγµής απείχαν από την όλη διαδικασία ένταξης των δραστηριοτήτων τους 

στο θεσµό των Καινοτόµων προγραµµάτων (λόγω πεποιθήσεων, αδιαφορίας, 

άγνοιας), µε αποτέλεσµα να συνδέουν τη συµµετοχή τους στην εφαρµογή 

ενός Πολιτιστικού προγράµµατος µε την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Αυτή η 

προσέγγιση δικαιολογεί και την απότοµη αυξητική πορεία εφαρµογής των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων που παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα στα σχολεία της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και αποτελεί απάντηση 

στον προβληµατισµό που τέθηκε στα συµπεράσµατα του κεφ. 4. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η διευθύντρια που είχε πολύ µεγάλη εµπειρία στα 

καινοτόµα προγράµµατα: «Τον τελευταίο καιρό, όταν άρχισαν να βγαίνουν 

όλα αυτά περί αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, παρατήρησα ότι όλοι 

ξαφνικά σκέφτηκαν να πάρουν ένα Πολιτιστικό Πρόγραµµα. Όµως παράλληλα 

αναρωτήθηκαν “θα δοθεί βεβαίωση;”».. Επίσης, η 1η διευθύντρια που κατείχε 

θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων, χαρακτηριστικά αναφέρει:  

«Τώρα ο εκπαιδευτικός κάνει προγράµµατα γιατί θέλει να φτιάξει το 

φάκελό του αλλά συγχρόνως αντιστέκεται γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να 

στηρίζει τέτοιες καταστάσεις]  Είναι µια δύσκολη εποχή. Ακόµα όµως 

και να δούµε το θέµα µε υστεροβουλία πρέπει να τα κάνουν για να 

φτιάχνουν το φάκελό τους. Αποκτάνε και µια εµπειρία αλλά φτιάχνουν 

και ένα φάκελο που δεν υπάρχει τρόπος να τον φτιάξεις αλλιώς».  

Αξίζει όµως να αναφερθεί και η προσέγγιση του συνεντευξιαζόµενου 

διευθυντή:  

«Έχουν συνδέσει τώρα και το θέµα των προγραµµάτων µε την 

αξιολόγηση. Νοµίζουν πως µπορούν µέσα από τα προγράµµατα να 

βάλουν κάτι στο φάκελό τους. Αυτό όµως γίνεται µε άγχος και ότι γίνεται 

µε άγχος δεν είναι και αποτελεσµατικό. Εντέλει, αυτή η προσέγγιση 

µάλλον κακό κάνει στην ύπαρξη των καινοτόµων προγραµµάτων παρά 

καλό».  

Επιπλέον, από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς όσοι είχαν 

πραγµατοποιήσει σπουδές πέραν του βασικού τους πτυχίου έχουν ως βασικό 

κριτήριο τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα για την εφαρµογή Πολιτιστικού 

προγράµµατος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο προαναφερθείς διευθυντής:  

«Αν ένας δάσκαλος έχει πάθος, κώλυµα για παράδειγµα µε την 

παράδοση, σίγουρα θα επιδιώξει ένα Πολιτιστικό πρόγραµµα. Αν 
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κάποιος άλλος έχει ενδιαφέρον για τη Υγεία θα ασχοληθεί µε ένα 

πρόγραµµα Αγωγής Υγείας. Όλα αυτά ξεκινούν από το πάθος που έχει ο 

κάθε εκπαιδευτικός. Είναι το µεράκι που θα προσπαθήσει να το περάσει 

µέσα από ένα καινοτόµο πρόγραµµα».  

Ένα ακόµα κριτήριο το οποίο υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

έχουν λάβει σχετική επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµιών είναι η σύνδεσή του 

θέµατος µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Το National Research Council (1990:4, 

όπ. αναφ. στο Εθνικό Συµβούλιο Ερευνών ΗΠΑ. Επιτροπή Κοινωνικών 

Επιστηµών και Εκπαίδευσης, 2012:186) επισηµαίνει ότι «για τους Ρωµαίους, 

το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών (curriculum) ήταν ένα αυλακωµένο 

µονοπάτι στο οποίο κινούνταν τα άρµατα µε δύο τροχούς». Η σύνδεση των 

καινοτόµων προγραµµάτων µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα έρχεται ως µια 

εναλλακτική προσέγγιση σχετικά µε το «αυλακωµένο µονοπάτι» καθώς 

αποτελούν «“µοχλό” εξέλιξης και αναβάθµισης της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης» (Σπυροπούλου κ.ά., 2008). Η υλοποίηση Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές, λόγω του 

προαιρετικού και διαθεµατικού τους χαρακτήρα, να προσεγγίσουν και να 

διερευνήσουν πλείστα θέµατα µε την ενεργητική συµµετοχή τους σε µια 

ποικιλία δραστηριοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

συνεντευξιαζόµενος διευθυντής:  

 

«Τα προγράµµατα συνδέονται µε ένα κοµµάτι µέσα από την ύλη τους 

που το επεξεργάζονται σε βάθος. Όταν επεξεργάζεσαι σε βάθος, κάτι 

µένει. ∆εν περνάει και φεύγει. Είναι µια γνώση και µια εµπειρία που µένει 

και κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τα εκπαιδευτικά και γνωστικά 

οφέλη που προκύπτουν. Είτε είναι πολιτισµός, µουσική, έθιµα, είναι 

θέµατα µέσα στην ύλη τους τα οποία θα µείνουν στα παιδιά και θα τα 

θυµούνται σαν µια καλή εµπειρία µέσα στα σχολικά τους χρόνια». 

 Επίσης, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί συνδέουν την εφαρµογή Πολιτιστικών 

προγραµµάτων µε την αντιµετώπιση των προβληµατικών καταστάσεων στο 

σχολείο. Αναφέρει χαρακτηριστικά η 1η από τις διευθύντριες που είχε θέση 

Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων:  
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«Φέτος,� τονίσαµε και το πρόγραµµα που υλοποιεί η Γ΄ τάξη γιατί εκεί 

έχουµε ζητήµατα µε τους γονείς του ενός τµήµατος. Γι’ αυτό και την 

Κυριακή που ήµασταν εδώ στο σχολείο, φέραµε και αυτούς τους γονείς. 

Είχαµε χωριστεί σε οµάδες και η µία οµάδα είχε αναλάβει να φυτέψει, 

άλλη να βάψει τοίχους, άλλη να φτιάξει αφίσες. Ήταν και τα παιδιά και οι 

γονείς. ∆ηλαδή, εµείς χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα για να φέρουµε 

τους γονείς στο σχολείο και να αντιµετωπίσουµε υπάρχοντα προβλήµατα. 

Αυτό είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που βοηθάει το 

πρόγραµµα».  

7.5 Τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα 

Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά 

των εµπλεκόµενων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί) που συµβάλλουν στην 

εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων, συµπερασµατικά 

προκύπτει ότι: 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του διευθυντή, ο µέσος όρος των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων δεν έχουν µόνιµη θέση, 

συµφωνεί πως το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα που θα πρέπει να 

έχει ο διευθυντής για να συµβάλλει στην εισαγωγή και υλοποίηση 

Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι η παρακίνηση, η ενθάρρυνση, η έµπνευση 

και η στήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή νέων ιδεών. Είναι 

σηµαντικό να αναφερθούν αντίστοιχα οι απαντήσεις που έδωσαν σε σχετική 

ερώτηση η διευθύντρια που είχε µεγάλη εµπειρία στην εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων και η 1η από τις διευθύντριες που κατείχε θέση Υπευθύνου 

Καινοτόµων ∆ράσεων: «∆ιευθυντής πρέπει να είναι ο άνθρωπος που µπορεί 

να εµπνέει» και «Πρέπει να είναι πολύ συνεργάσιµος και επικοινωνιακός, εκεί 

έχω κατασταλάξει. Επίσης θα πρέπει να µπορεί να καθοδηγεί και προπάντων 

να εµπνέει, αυτό το πιστεύω».  

 Επιπλέον, οι µη µόνιµοι εκπαιδευτικοί και όσοι έχουν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίζει 

ευκαιρίες για ενδοσχολική επιµόρφωση σχετική µε την εφαρµογή των 

Πολιτιστικών προγραµµάτων. Σε σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 

το ΕΑΠ (Παπαδηµητρίου, 2013), ανέκυψε η ανάγκη εξασφάλισης ευκαιριών 
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ενδοσχολικής επιµόρφωσης από το διευθυντή, ιδιαίτερα από τους 

εκπαιδευτικούς που είχαν λίγα χρόνια υπηρεσίας.  

Ακόµα, οι µη µόνιµοι εκπαιδευτικοί, όσοι έχουν κάνει σπουδές πέραν 

του βασικούς τους πτυχίου και όσοι έχουν υλοποιήσει µεγάλο αριθµό 

καινοτοµιών κατά την επαγγελµατική τους πορεία αναφέρουν ότι ο διευθυντής 

θα πρέπει να αναγνωρίζει τις προσπάθειές τους παρέχοντάς τους ηθική 

ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει η 2η από τις διευθύντριες που κατείχε θέση Υπευθύνου Καινοτόµων 

∆ράσεων:  

«∆ηµιουργώ ένα θετικό κλίµα µέσα στο σχολείο και ενθαρρύνω τις 

συνεργασίες µεταξύ των εκπαιδευτικών, παρέχω ηθική επιβράβευση και 

δίνω τη δυνατότητα για συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τον Υπεύθυνο 

Καινοτόµων ∆ράσεων και ταυτόχρονα µε το Σχολικό Σύµβουλο και τους 

αρµόδιους φορείς. Συγχρόνως, προσπαθώ να τους στηρίξω µε την 

εξεύρεση υλικού και µέσων».  

Η εξεύρεση των οικονοµικών πόρων και η εξασφάλιση της 

απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής από το διευθυντή ήταν θέµατα που 

έθιξαν όσοι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς έχουν κάνει 

σπουδές πέραν του βασικούς τους πτυχίου και όσοι έχουν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών. Η ίδια κατηγορία εκπαιδευτικών επιπλέον υποστηρίζει 

ότι ο διευθυντής, πέρα των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, θα πρέπει 

να δηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων των µελών της σχολικής 

µονάδας, να έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας 

για να συµβάλλει θετικά στην εφαρµογή Πολιτιστικών προγραµµάτων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η διευθύντρια που έχει µεγάλη εµπειρία στην 

εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων:  

«Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του διευθυντή- ηγέτη είναι όταν 

καταφέρνει µαζί µε το σύλλογο να υλοποιήσουν κάτι που έχουν σκεφτεί. 

Όλη αυτή η διαδικασία, αυτή η συλλογική δουλειά µέχρι την επίτευξη 

αυτού είναι και η απόλυτη καταξίωση και ικανοποίησή του».  
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Οι δε εκπαιδευτικοί που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών 

αναφέρουν ότι σηµαντικό χαρακτηριστικό του διευθυντή είναι η αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων. 

Σε ίδια συµπεράσµατα καταλήγει και η προαναφερθείσα έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε από το ΕΑΠ (Παπαδηµητρίου, 2013), όπου οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν πως ο διευθυντής θα πρέπει να θέτει 

ρεαλιστικούς στόχους, να παρακινεί, να ενθαρρύνει, να εξασφαλίζει ευκαιρίες 

ενδοσχολικής επιµόρφωσης, να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των 

εκπαιδευτικών, να αναγνωρίζει τις προσπάθειές τους, να παρέχει ηθική 

ανταµοιβή, κίνητρα αλλά και βοήθεια για την αντιµετώπιση διαφόρων 

προβληµάτων.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

κάνει σπουδές πέραν του βασικούς τους πτυχίου, έχουν επιµορφωθεί σε 

θέµατα καινοτοµιών και έχουν υλοποιήσει µεγάλο αριθµό καινοτοµιών 

συµφωνούν πως τα βασικά χαρακτηριστικά του διευθυντή που συµβάλλουν 

στην εισαγωγή και υλοποίηση Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι αρκετά αλλά 

τα σηµαντικότερα είναι η ενηµέρωση, η συνεργασία και η επικοινωνία  που 

έχει µε τους εκπαιδευτικούς καθώς και η εξασφάλιση και υποστήριξη των 

γονέων, των τοπικών και των άλλων εξωτερικών φορέων. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει η 1η από τις διευθύντριες που κατείχε θέση Υπευθύνου Καινοτόµων 

∆ράσεων: «Σ’ εµάς υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία, συζήτηση και πιστεύω 

ότι εµπνέω και µεταδίδω έναν ενθουσιασµό. Θεωρώ ότι µεταδίδεται και στους 

γονείς αυτός ο ενθουσιασµός και έτσι συµµετέχουν και αυτοί σε πολλά από 

αυτά» και πιο κάτω συνεχίζει αναφερόµενη στη σχέση µε τους γονείς: «Μέσα 

από τα προγράµµατα ανοίγει και ο δρόµος για να βάλεις τους γονείς στο 

σχολείο, συµµετέχοντας στα προγράµµατα των παιδιών».  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, ο µέσος όρος των 

ερωτηθέντων και ιδιαίτερα όσων έχουν κάνει σπουδές πέραν του βασικούς 

τους πτυχίου, έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών και έχουν 

υλοποιήσει µεγάλο αριθµό καινοτοµιών, υποστηρίζει ότι το βασικότερο 

χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν ως εκπαιδευτικοί για να συµβάλλουν 

στην εισαγωγή και υλοποίηση Πολιτιστικών προγραµµάτων είναι η ανάδειξη 



169 

 

των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών µέσω των προγραµµάτων. Σύµφωνα µε 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(Σπυροπούλου κ.ά., 2008), οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία, µέσω της 

εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων, να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους 

µαθητές που έχουν χαµηλές µαθησιακές επιδόσεις αναδεικνύοντας τις 

ιδιαίτερες κλίσεις τους. Επίσης, όπως προέκυψε από έρευνα που διεξήχθη 

από τον ΟΕΠΕΚ (2008), οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιµορφωθεί πάνω σε 

θέµατα δηµιουργικής αγωγής είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να 

αξιοποιήσουν τις καινοτόµες συµπεριφορές των µαθητών κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπλέον, όσοι από τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν µόνιµη θέση 

εργασίας και όσοι έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών θεωρούν ότι 

όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από έρευνα που 

διεξήχθη από το ΕΑΠ (Παπαδηµητρίου, 2013), σύµφωνα µε την οποία οι 

εκπαιδευτικοί που είχαν µέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας καθώς και όσοι ήταν 

κάτοχοι και άλλου πτυχίου πέραν του βασικού, θεωρούν ότι η συµµετοχή τους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή 

εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων. Επίσης, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί όπως 

και όσοι από τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας είχαν επιπλέον 

µόρφωση υποστηρίζουν ότι για να συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση 

Πολιτιστικών προγραµµάτων θα πρέπει να διακατέχονται από κοινό όραµα, 

πεποιθήσεις και στόχους. Η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών θεωρεί 

σηµαντική και τη συνεργασία τους µε τους γονείς, τους τοπικούς και τους 

εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή των προγραµµάτων. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η 1η από τις διευθύντριες που είχε θέση Υπευθύνου 

Καινοτόµων ∆ράσεων:  

«Είναι σηµαντική η συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

µε τους γονείς και µε τα παιδιά κατά την εφαρµογή προγραµµάτων. Για 

παράδειγµα, όταν είχαµε αναλάβει το πρόγραµµα “Χρυσοπράσινο 

φύλλο” που πήγαµε στην Κύπρο, ήταν εκπληκτική η συνεργασία που 

προηγήθηκε για να φτάσουµε εκεί. Ήταν πολύ ουσιαστική και η 

συµµετοχή των γονιών». 
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Ακόµα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον µόρφωση και όσοι έχουν 

λάβει σχετική επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµιών θεωρούν πως η 

παρακολούθηση επιµορφώσεων σε Πολιτιστικά θέµατα αποτελεί ακόµα ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό τους το οποίο µπορεί να συµβάλλει στην εισαγωγή 

και υλοποίηση Πολιτιστικών προγραµµάτων. Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών προσθέτουν και ακόµα ένα 

χαρακτηριστικό, τη συνεργασία δάσκαλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για 

την υλοποίηση των προγραµµάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 2η 

διευθύντρια που είχε θέση Υπευθύνου Καινοτόµων ∆ράσεων:  

«Μεγάλο όφελος προκύπτει και από τη συνεργασία µεταξύ αυτού που 

υλοποιεί ένα πρόγραµµα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και γενικά 

µεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου». 

Αντίθετα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συµφωνούν πως η επιβολή της 

εφαρµογής Πολιτιστικών προγραµµάτων από το διευθυντή καθώς και η πίεση 

για πιστή τήρηση των οδηγιών του, αποτελούν ανασταλτικά χαρακτηριστικά 

ως προς τη συµβολή τους στην εισαγωγή και υλοποίηση Πολιτιστικών 

προγραµµάτων. Η ίδια διευθύντρια αναφέρει σχετικά:  

«Ενώ τα προγράµµατα είναι προαιρετικά και µέχρι στιγµής όσοι τα 

αναλάµβαναν ήθελαν να κάνουν πρόγραµµα, τα δύο τελευταία χρόνια 

τα πράγµατα άλλαξαν. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι πιέζουν τους 

εκπαιδευτικούς να τα αναλάβουν µέσα στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης 

για να µπορέσουν και εκείνοι να δείξουν έργο και αυτό όλο δηµιουργεί 

ένταση».  

7.6 Πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα 

Το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα αναφέρονταν στους παράγοντες που 

συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων. 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το συγκεκριµένο ερευνητικό ερώτηµα 

είναι: 

Σύµφωνα µε το µέσο όρο των ερωτηθέντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών, 

υποστηρίζει ότι ο κυριότερος παράγοντας που συµβάλλει στην αποτυχηµένη 
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εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων είναι η έλλειψη χρόνου λόγω της 

πίεσης που διακατέχονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. Την ίδια 

άποψη εξέφρασαν και εκπαιδευτικοί σε έρευνα που διεξήχθη από το ΕΑΠ 

(Παπαδηµητρίου, 2013), οι οποίοι προσθέτουν και την έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδοµής στους κύριους παράγοντες αποτυχίας εφαρµογής των 

καινοτοµιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνεντευξιαζόµενος 

διευθυντής:  

«Για να έχουν υπόσταση οι καινοτοµίες θα πρέπει να µετατραπεί και το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα. Άρα, αναφερόµαστε στο πολιτικό κοµµάτι, στην 

πολιτική βούληση. ∆ε γίνεται µε αυτό τον βοµβαρδισµό γνώσεων και το 

κυνήγι της ύλης, να ζητάµε πολλά πράγµατα από τους µαθητές οι 

οποίοι σήµερα είναι οι σκληρότεροι εργάτες αυτού του τόπου. Και ο 

δάσκαλος πιέζεται και οι µαθητές, επίσης. Ας µην ξεχνάµε και την 

ανασφάλεια που έχουν οι εκπαιδευτικοί».   

Σύµφωνα µε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου 

κ.ά., 2008), η έλλειψη υποδοµών της σχολικής µονάδας σε συνδυασµό µε την 

έλλειψη του κατάλληλου χρόνου για την προετοιµασία και υλοποίηση του 

προγράµµατος λόγω της ανελαστικότητας του Αναλυτικού Προγράµµατος 

Σπουδών, αποτελούν σηµαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες για τη 

συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα καινοτόµα προγράµµατα. Παρόµοια 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται και σε έρευνα του Γιαννακάκη (2000), 

σύµφωνα µε την οποία, διερευνώντας τους ανασταλτικούς παράγοντες για 

την εφαρµογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

αναφέρονται ως πρωταρχικοί, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και η 

ανελαστικότητα του Ωρολογίου Αναλυτικού Προγράµµατος. Επίσης, η Aniko 

Husti (1992, όπ. αναφ. στο Σοφού, 2002:228), αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό 

σύστηµα έρχεται σε «πλήρη αυτοαντίφαση» όσον αφορά τη χρήση του 

χρόνου: 

«]επιβάλλοντας από τη µια το µοντέλο της αιώνιας, στατικής και 

οµοιόµορφης οργάνωσης του χρόνου, ενώ παράλληλα επιδιώκει βαθιές 

αλλαγές στη σχολική πράξη και µια σειρά στόχων – όπως για 

παράδειγµα, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, τη χρήση της 

µοντέρνας τεχνολογίας, τη διαφοροποίηση των παιδαγωγικών 
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πρακτικών και των πηγών γνώσης γενικότερα και την προώθηση της 

ενεργητικής συµµετοχής του µαθητή στην παραγωγή γνώσης ειδικότερα-, 

στόχων που απαιτούν την υιοθέτηση ενός µεταβλητού και ευέλικτου 

χρόνου».  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που είχαν εφαρµόσει από 4-9 καινοτοµίες 

κατά την επαγγελµατική τους πορεία, αναφέρουν ως σηµαντικό αρνητικό 

παράγοντα για την εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων την έλλειψη 

έτοιµου υποστηρικτικού υλικού για κάθε θέµα. Σχετικά µε την έλλειψη του 

χρόνου, την πίεση από το ωρολόγιο πρόγραµµα και την έλλειψη 

υποστηρικτικού υλικού, η 2η από τις δύο διευθύντριες που είχε θέση 

Υπευθύνου Σχολικών ∆ραστηριοτήτων προτείνει: 

«Να τους βοηθήσουµε να αλλάξουν την άποψη ότι δεν υπάρχει χρόνος 

για την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων. Να συνειδητοποιήσουν 

ότι οι ίδιοι δε διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο. Τέλος, να ξεπεράσουν 

την εµµονή τους σχετικά µε τα στεγανά του ωρολογίου προγράµµατος. 

Αυτό µπορεί να γίνει κυρίως µε την ευαισθητοποίηση και την 

ενηµέρωση είτε από την πλευρά των Υπευθύνων είτε από την πλευρά 

του ∆ιευθυντή του σχολείου ή των Σχολικών Συµβούλων ή και από την 

πλευρά της σχολικής ηγεσίας και κυρίως µε την προσφορά έτοιµου 

εκπαιδευτικού υλικού». 

Ακόµα, όσοι από τους εκπαιδευτικούς δεν κατέχουν µόνιµη θέση 

εργασίας και όσοι έχουν λάβει επιπλέον µόρφωση από το βασικό τους πτυχίο 

αναφέρονται σε ακόµα έναν παράγοντα, αυτόν που σχετίζεται µε την έλλειψη 

συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το διευθυντή. Άλλοι εξίσου 

σηµαντικοί παράγοντες αποτυχηµένης εφαρµογής καινοτόµων 

προγραµµάτων οι οποίοι θίγονται από τους εκπαιδευτικούς µε πρόσθετη 

µόρφωση είναι η απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευτικών, 

η πίεση από το διευθυντή για ανάληψη καινοτόµων προγραµµάτων και η 

απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς φορείς. 
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7.7 Έκτο ερευνητικό ερώτηµα 

Από το έκτο ερευνητικό ερώτηµα το οποίο αναφέρεται στους λόγους 

για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών, 

προέκυψαν πολλές απόψεις. Συγκεκριµένα: 

Ο µέσος όρος των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών και 

ιδιαίτερα οι γυναίκες, υποστηρίζουν ότι ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο 

αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών είναι  το κυνήγι της ύλης και η 

έλλειψη του χρόνου. Αυτό το θέµα θίγεται και από όλους τους διευθυντές οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η εξεύρεση χρόνου λόγου του µεγάλου φόρτου 

εργασίας, της µεγάλης ύλης και του ωρολογίου προγράµµατος αποτελεί το 

µεγαλύτερο πρόβληµα των εκπαιδευτικών για την ανάληψη υλοποίησης ενός 

καινοτόµου προγράµµατος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

συνεντευξιαζόµενος διευθυντής: 

«Το βασικό πρόβληµα είναι η έλλειψη χρόνου και το άγχος που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί αν θα προλάβουν τα µαθήµατά τους έτσι ώστε να 

ασχοληθούν και µε κάτι άλλο. Το κυνήγι της ύλης είναι φοβερό. Είναι 

τροµερά µεγάλη η ύλη και πρέπει να περιοριστεί. Έχει κατέβει η γνώση 

από πάνω προς τα κάτω µε ένα ρυθµό και ένα βαθµό εξουθενωτικό και 

αυτό διαλύει τα παιδιά».  

Οι δύο διευθύντριες όµως που κατείχαν στο παρελθόν τη θέση Υπευθύνου 

Καινοτόµων ∆ράσεων δεν µένουν στην αναφορά του προβλήµατος αλλά 

προτείνουν και λύσεις για την αντιµετώπισή του. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η 2η από τις δύο διευθύντριες που είχε θέση Υπευθύνου Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων:   

«Το βασικό πρόβληµα που προβάλουν όλοι είναι η έλλειψη χρόνου. 

∆υνητικά, µπορεί να είναι αλλά πραγµατικά δεν είναι ούτε ο χρόνος. Αν 

δω το θέµα, όχι σα δασκάλα που έκανα προγράµµατα αλλά ως 

διευθύντρια, θεωρώ ότι αν στην αρχή της χρονιάς προγραµµατίσουµε 

πράγµατα που είναι κοινά για να µπορούν και οι ειδικότητες να είναι 

µέσα σ’ αυτά, όπως φέτος που δουλεύουµε όλοι τα δικαιώµατα, δεν 

µπαίνει θέµα χρόνου». 
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Επιπλέον, οι γυναίκες αναφέρονται και στο φόβο και την αύξηση του 

άγχους που προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόµου προγράµµατος. 

Ακόµα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί όπως και όσοι από τους εκπαιδευτικούς 

εργάζονται από 11 έως 20 χρόνια υποστηρίζουν ότι ακόµα ένας σηµαντικός 

λόγος που µπορεί να επιφέρει αντίσταση στην εισαγωγή καινοτοµιών είναι η 

ανεπαρκής επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα 

καινοτοµιών. Σύµφωνα µε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

(Σπυροπούλου κ.ά., 2008), η έλλειψη σχετικής επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε συνδυασµό µε την έλλειψη ενδιαφέροντος δηµιουργούν 

παρανοήσεις στους εκπαιδευτικούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η 2η 

από τις διευθύντριες που είχε θέση Υπεύθυνου Καινοτόµων ∆ράσεων:  

«Ένας σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε κεντρικό επίπεδο για αυτές τις 

καινοτοµίες, για την εφαρµογή τους και για τις µεθόδους εφαρµογής 

τους. Στηρίζονται µόνο στην επιµόρφωση που παρέχουν οι Υπεύθυνοι 

Καινοτόµων ∆ράσεων η οποία όµως πραγµατοποιείται εκτός 

ωρολογίου προγράµµατος». 

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται 

αρνητικά για την εισαγωγή καινοτοµιών λόγω του άγχους και της 

αβεβαιότητας που δηµιουργείται από την έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τις 

νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτηθούν. Παρόµοια αποτελέσµατα 

προέκυψαν και από έρευνα που διεξήχθη από το ΕΑΠ (Σούλα, 2010), κατά 

την οποία, η ακατάλληλη ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ως 

προς την εφαρµογή κάποιας καινοτοµίας αποτελεί τροχοπέδη για τον 

εκπαιδευτικό και τον αποτρέπει από την κατανόηση και την αντίληψη του 

σκοπού και των χαρακτηριστικών της για την εξασφάλιση της αντικειµενικής 

τους κρίσης (Fullan, 2007). Οι δε µη µόνιµοι εκπαιδευτικοί προβάλλουν ως 

βασικό λόγο αντίστασης την έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ 

τους καθώς και την έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξής τους από το 

διευθυντή.  

Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευτικούς που έχουν 

κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο οι οποίοι υποστηρίζουν 
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πολλούς λόγους οι οποίοι τους οδηγούν σε αντίσταση ως προς την εισαγωγή 

καινοτοµιών. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκαν στην έλλειψη αναγνώρισης και 

επιβράβευσης των εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και το αποτέλεσµα από 

την εφαρµογή των προγραµµάτων, στο φόβο και την αύξηση του άγχους που 

προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός καινοτόµου προγράµµατος, στην έλλειψη 

συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ τους αλλά και στην έλλειψη 

εµπιστοσύνης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών από το διευθυντή τους 

καθώς και στην αποµόνωση που τους χαρακτηρίζει. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο συνεντευξιαζόµενος διευθυντής: 

«Συνηθίζεται στο χώρο µας οι εκπαιδευτικοί να είναι κάπως κλειστοί. 

Θέλουν αυτό που κάνουν µέσα στην τάξη, να µένει και µέσα στην τάξη 

και φοβούνται να ανοιχτούν προς τα έξω. ∆ύσκολα αφήνονται σε 

συνεργασίες, ακόµη και στα παράλληλα τµήµατα. Ακόµη και όταν 

χρειάζεται για κάποιο λόγο να συµπορευτούν κάποια τµήµατα εκεί 

παρατηρούµε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των τµηµάτων. Γενικά, θέλουν 

να δουλεύουν µόνοι τους. Έτσι έχουν µάθει. Οπότε η συνεργασία σε 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο είναι δύσκολο πράγµα».  

Επιπλέον, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί όπως και όσοι είχαν 

επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών υποστηρίζουν ότι η άρνηση για την 

αντικατάσταση παλιών, γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε νέες και 

αβέβαιες καθώς και η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης, 

αποτελούν ακόµα δύο σηµαντικούς λόγους που µπορούν να οδηγήσουν σε 

αντίσταση των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή καινοτοµιών. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει η διευθύντρια που είχε εµπειρία στα καινοτόµα προγράµµατα: 

«Συχνά, εµείς οι δάσκαλοι προβάλλουµε αντίσταση σε οποιαδήποτε 

αλλαγή. Κοιτάζουµε πολύ διστακτικά κάθε τι που θα µας βγάλει από τη 

ρουτίνα, από τη συνήθεια. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται ποιο θα είναι το 

κέρδος του από την εφαρµογή µιας καινοτοµίας. Συχνά δεν έχουν 

κίνητρα για να κάνουν κάτι. Σκέφτονται: “έχω οικονοµικό κίνητρο;”, “θα 

το κάνω στο εργασιακό µου ωράριο;”, “στο διδακτικό µου ωράριο;”. 

Μπαίνουν όλοι αυτοί οι παράγοντες στη µέση και γι’  αυτό το λόγο 

συχνά οι συνάδελφοι είναι διστακτικοί] Αν δεν νοιώσει ο δάσκαλος ότι 
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έχει ένα κίνητρο, µια παρώθηση δεν µπορεί να ξεριζώσει εύκολα τέτοιες 

νοοτροπίες».  

Σύµφωνα µε έρευνα του τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (∆ηµητριάδης & Μπούγιας, 2005), απαραίτητη 

προϋπόθεση για να ενταχθούν οι καινοτόµες µορφές µάθησης στην 

καθηµερινότητα τους σχολείου είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η 

απόδοση κινήτρων για την εφαρµογή τους αλλά και η παρουσίαση καλών 

πρακτικών έτσι ώστε να αντιληφθούν τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν 

για τους µαθητές από την εφαρµογή τους. 

Ακόµα, οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί σε θέµατα καινοτοµιών καθώς 

και όσοι έχουν εφαρµόσει µεγάλο αριθµό καινοτοµιών υποστηρίζουν ότι ένας 

σηµαντικός λόγος αντίστασης είναι ο φόβος που δηµιουργείται για καθετί 

καινούργιο και διαφορετικό. Αυτός ο λόγος αντίστασης είναι συνάρτηση των 

καταστάσεων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σήµερα λόγω των αλλαγών που 

συµβαίνουν στην εκπαίδευση (µείωση µισθών, κατάργηση οργανικών 

θέσεων, κατάργηση ειδικοτήτων, συγχωνεύσεως σχολείων, αξιολόγηση). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 1η διευθύντρια που είχε θέση Υπεύθυνου 

Καινοτόµων ∆ράσεων: «Σήµερα ο εκπαιδευτικός µε όλα αυτά που συµβαίνουν 

είναι φοβισµένος, πιεσµένος και την οποιαδήποτε αλλαγή τη βλέπει 

καχύποπτα. ∆εν ξέρει πού θέλουν να τον πάνε µε όλα αυτά που συµβαίνουν. 

Είναι µια δύσκολη εποχή».   

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει περισσότερες σπουδές από το 

βασικό τους πτυχίο και όσοι έχουν εφαρµόσει µεγάλο αριθµό καινοτοµιών 

υποστηρίζουν ότι οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και νοοτροπίες εναντίον 

κάθε αλλαγής αποτελούν ακόµα ένα σηµαντικό λόγο αντίστασης στην 

εισαγωγή καινοτοµιών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρµόσει µεγάλο 

αριθµό καινοτοµιών θωρούν πως σηµαντικό λόγο αντίστασης στην εισαγωγή 

καινοτοµιών έχει και ο συντηρητισµός που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς. 

7.8 Καταληκτικό σχόλιο 

Το γενικό συµπέρασµα που προέκυψε από την ανάλυση και 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
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κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο βρίσκουν περισσότερους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων και περισσότερους λόγους για τους οποίους αντιστέκονται 

στην εισαγωγή καινοτοµιών. Το συµπέρασµα αυτό αρχικά φαίνεται παράδοξο 

καθώς έρευνες που σχετίζονται µε την καινοτοµία στην εκπαίδευση 

συνδυάζουν το υψηλό επίπεδο σπουδών και την παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών µε την ευκολότερη αποδοχή και προσαρµογή τους στις 

αλλαγές  (ΟΕΠΕΚ, 2008· Μπελαδάκης, 2007). Οι ίδιες έρευνες όµως θέτουν 

και τους παράγοντες που σχετίζονται µε την ηλικία των εκπαιδευτικών και τα 

χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι από 

τους περισσότερο ακαδηµαϊκά µορφωµένους εκπαιδευτικούς ή 

επιµορφωµένους σε θέµατα καινοτοµιών, αυτοί που είναι ηλικιακά νεώτεροι 

και δε βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συνταξιοδότησης είναι περισσότερο 

ανοιχτοί στις αλλαγές και λιγότερο ανασφαλείς. Στην παρούσα έρευνα, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 41-50 

ετών και η προϋπηρεσία των περισσοτέρων κυµαίνεται µεταξύ 21-30 έτη. 

Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες βρίσκονται 

στα πρόθυρα συνταξιοδότησης µε αποτέλεσµα όλες αυτές οι καινοτοµίες να 

τους αφήνουν αδιάφορους ή να µην επιθυµούν να επωµιστούν τον επιπλέον 

φόρτο εργασίας που πιθανόν να επιφέρουν (Ryan & Joong, 2005). 

Γενικά, η εισαγωγή µιας καινοτοµίας δεν µπορεί να επιτευχθεί µε 

επιτυχία από τη µια µέρα στην άλλη. Σύµφωνα µε τον Μπάκα (2009), ένας 

σηµαντικός παράγοντας που οδηγεί τους επιπλέον µορφωµένους 

εκπαιδευτικούς από σεµινάρια, επιµορφώσεις, µετεκπαίδευση σε προσωρινή 

προσαρµογή του τρόπου διδασκαλίας τους στα δεδοµένα που προέκυψαν 

από τις αποκτηθείσες γνώσεις και σε σύντοµη επαναφορά τους σε παλαιούς 

και γνώριµους τρόπους διδασκαλίας, είναι η συνήθεια. Οι επικρατούσες 

συνήθειες συνδέονται συνήθως µε στερεότυπα (Παπαδηµητρίου, 1980), τα 

οποία ο Σαΐτης (2002) θεωρεί ότι µπορεί να έχουν σχηµατιστεί και από τα 

µαθητικά τους χρόνια. Όπως προέκυψε και από τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, ένας βασικός λόγος για τον οποίο αντιστέκεται η 

συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών στην εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων είναι η άρνηση για αντικατάσταση των πάγιων πεποιθήσεων, 
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απόψεων, νοοτροπιών και παλιών µεθόδων µε νέες και πιθανόν αβέβαιες. Ο 

Σαΐτης (2002) λοιπόν, κάνει λόγο και για «πρότυπο δράσης», αναφερόµενος 

στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρόλη την επιµόρφωση που 

έχουν λάβει, συνεχίζουν να ασκούν τα διδακτικά τους καθήκοντα µε τον τρόπο 

που χρησιµοποιούσαν και πριν την επιµόρφωση.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε σε µια δύσκολη χρονική περίοδο για τη χώρα γενικότερα 

και το εκπαιδευτικό σύστηµα ειδικότερα. Οι αλλαγές που συµβαίνουν στο 

πολιτικό και το εκπαιδευτικό σκηνικό της χώρας (περικοπές µισθών, 

κατάργηση οργανικών θέσεων και ειδικοτήτων, αξιολόγηση), δηµιουργούν 

από τη µια µεριά φόβο και ανασφάλεια για καθετί καινούργιο και διαφορετικό 

λόγω της άµεσης επιβολής τους και από την άλλη κάνουν τον ιδιαίτερα 

µορφωµένο εκπαιδευτικό πιο απαιτητικό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

διευθύντρια που είχε πολύ µεγάλη εµπειρία στα καινοτόµα προγράµµατα:  

«Απλώς είναι οι καιροί δύσκολοι. Όλο αυτό το κλίµα διαπερνά τα 

πάντα] Τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος, όσο οι συνάδελφοι 

νοιώθουν πως αρχίζουν να πιέζονται, αρχίζουν πάλι και κλείνονται. Λένε 

ότι µας ζητάνε πάρα πολλά, µας κόβουν τους µισθούς, γιατί θα πρέπει να 

κάνω κάτι παραπάνω; Όλα αυτά που βιώνουµε έχουν επίπτωση».  

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που έχει δαπανήσει χρόνο, κόπο και χρήµα 

για να εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να ανοίξει τους ορίζοντές του είναι 

περισσότερο απογοητευµένος και θυµωµένος µε την παρούσα κατάσταση και 

γι’ αυτό προβάλλει περισσότερους λόγους αντίστασης στην εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων. Όπως αναφέρεται και σε έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σπυροπούλου κ.ά., 2008), για να γίνει ο 

εκπαιδευτικός µέτοχος στην εισαγωγή καινοτοµιών επιζητά την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδοµή, την οικονοµική υποστήριξη από το σχολείο, την 

επικοινωνία, τη στήριξη και τη συνεργασία τόσο από τους συναδέλφους του 

όσο και από το διευθυντή, το Σχολικό Σύµβουλο και τον Υπεύθυνο Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων και φυσικά την αναγνώριση και την επιβράβευση των 

προσπαθειών του λαµβάνοντας ανάλογη µοριοδότηση, επαγγελµατική εξέλιξη 

και χρηµατική αποζηµίωση.  
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7.9 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της 

παρούσας έρευνας δίνει αφορµή για περαιτέρω διερεύνηση ως προς τους 

παράγοντες και τους λόγους που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων. Συγκεκριµένα: 

i. Η διστακτικότητα που παρουσιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς που 

έχουν κάνει σπουδές πέρα από το βασικό τους πτυχίο για την 

εφαρµογή καινοτόµων Πολιτιστικών προγραµµάτων, δίνει το έναυσµα 

για περαιτέρω έρευνα για την ερµηνεία αυτού του φαινοµένου. 

Εποµένως, θα ήταν χρήσιµη η πραγµατοποίηση σχετικής έρευνας κατά 

την οποία θα λάβουν χώρα εκπαιδευτικοί που θα ποικίλει η ηλικία τους 

και τα χρόνια υπηρεσίας τους στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

ii. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των διευθυντών των σχολικών 

µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν κάνει περισσότερες 

σπουδές από το βασικό τους πτυχίο, θα ήταν ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν και οι δικές τους απόψεις σχετικά µε τους παράγοντες 

και τους λόγους που οδηγούν την εφαρµογή των καινοτόµων 

προγραµµάτων σε αποτυχία. 

iii. Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα τη χρονική στιγµή που ξεκινά η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής µονάδας. Θα ήταν 

σηµαντικό να επαναληφθεί όταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα 

έχει εγκαθιδρυθεί ως εκπαιδευτική διαδικασία.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό µε αποτέλεσµα 

όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται κεντρικά και να επιβάλλονται για εφαρµογή 

στις σχολικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν ως ο τελικός αποδέκτης των 

αποφάσεων αυτών (Μαυρογιώργος, 2008a). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία αντιστάσεων πολλών εκπαιδευτικών για την εφαρµογή 

καινοτοµιών.  

Παρόλη τη θετική αποδοχή της εισαγωγής και εφαρµογής Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων από τους εκπαιδευτικούς της ∆΄ ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αθήνας, από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

προέκυψε ότι όσοι έχουν περισσότερες σπουδές από το βασικό τους πτυχίο 

είναι και περισσότερο αρνητικοί στην εφαρµογή καινοτοµιών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί ο περισσότερο µορφωµένος εκπαιδευτικός είναι και περισσότερο 

“υποψιασµένος” ως προς την εφαρµογή των καινοτοµιών. ∆ε θεωρεί τις 

καινοτοµίες πανάκεια για τη λύση των προβληµάτων που παρουσιάζονται 

στην τάξη του (µαθησιακά, γνωστικά, συµπεριφοράς). Ούτε περιµένει να 

φτιάξει το φάκελό του εφαρµόζοντας ένα καινοτόµο πρόγραµµα. Ο λόγος που 

αποφασίζει αυτή η οµάδα των εκπαιδευτικών να εφαρµόσει ένα Πολιτιστικό 

Πρόγραµµα είναι ουσιαστικός και σχετικά λιγότερο υστερόβουλος έναντι των 

υπολοίπων. Γι’ αυτό, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο 

απαιτητικοί από τους υπόλοιπους. Η έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των 

εκπαιδευτικών αλλά και µε το διευθυντή, η έλλειψη αναγνώρισης και 

επιβράβευσης τόσο για την προσπάθεια όσο και για το αποτέλεσµα που 

προκύπτει από την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων καθώς και η 

έλλειψη κινήτρων, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς και ειδικά όσους είναι 

περισσότερο ακαδηµαϊκά µορφωµένοι σε αντίσταση για την εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων. 

Ας γίνει λοιπόν µια προσπάθεια από την πολιτεία να «εκµεταλλευτεί» 

τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που δε θέλησαν να µείνουν στα στενά πλαίσια 

που τους προσέφερε το πτυχίο εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να τις 

χρησιµοποιήσει εποικοδοµητικά για το καλό όλης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Όταν ο εκπαιδευτικός νιώσει ότι του δίνεται η ευκαιρία για 
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δηµιουργία και αυτενέργεια, όταν νιώσει την αναγνώριση και επιβράβευση και 

του δοθούν τα ανάλογα κίνητρα για να προχωρήσει στην εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων τότε δε θα φοβηθεί να αναλάβει ευθύνες αλλά θα 

γίνει συµµέτοχος στην αλλαγή και θα προσπαθήσει όπως είπε και ο Μαχάτµα 

Γκάντι, «να φροντίσει να φέρει την αλλαγή που θέλει να δει στον κόσµο».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, στο Τµήµα 

Επιστηµών της Αγωγής και ανέλαβα την διεξαγωγή της συγκεκριµένης 

έρευνας στα πλαίσια των µεταπτυχιακών µου υποχρεώσεων στο 

Πανεπιστήµιο.  

Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι ανώνυµο και έχει σκοπό να 

διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης για τους λόγους αντίστασης και τους παράγοντες που 

τους επηρεάζουν ως προς την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων 

και ιδιαίτερα Πολιτιστικών στα σχολεία της ∆΄ ∆/νσης Π.Ε. Αθήνας.  

Αρχικά, επιχειρεί να αποτυπώσει την εµπειρία τους σε καινοτόµα 

προγράµµατα, στη συνέχεια να παρουσιάσει τόσο τις προϋποθέσεις και τα 

κίνητρα όσο και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων και ιδιαίτερα των Πολιτιστικών προγραµµάτων, αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά του διευθυντή και των εκπαιδευτικών που συµβάλλουν 

στην εισαγωγή των καινοτόµων προγραµµάτων και στο τέλος, δίνει έµφαση 

στους παράγοντες και τους λόγους που συµβάλλουν στην αποτυχηµένη 

εφαρµογή τους.  

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 

όλων των δηµοτικών σχολείων της ∆΄ ∆/νσης Π.Ε. Αθήνας, 

οποιασδήποτε ειδικότητας. 

Θα εκτιµήσω ιδιαίτερα την προθυµία σας να συµµετέχετε στη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου καθώς η συνεργασία σας θα συµβάλλει 

ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνας. ∆εσµεύοµαι πως οι απαντήσεις σας 

θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τον παραπάνω ερευνητικό 

σκοπό. Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια, 

εκφράζοντας τις προσωπικές σας στάσεις, απόψεις, αξίες και γνώσεις σχετικά 

µε το θέµα ώστε να προκύψουν έγκυρα αποτελέσµατα.  

Προς αποφυγή παρερµηνειών, µε τον όρο καινοτοµία ή αλλαγή 

(θεωρούµε ταυτόσηµους τους δύο όρους), αναφερόµαστε σε όλα τα 

προγράµµατα υποχρεωτικά ή προαιρετικά που εφαρµόζονται στην 

εκπαίδευση προερχόµενα είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από δικής σας 

πρωτοβουλία και στοχεύουν στη βελτίωση του µαθήµατός σας ή της επίδοσης 

των µαθητών ή και του σχολείου γενικότερα. 

Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µπορείτε να το 

αποστείλετε ηλεκτρονικά απευθείας στην προσωπική µου ηλεκτρονική 

διεύθυνση lora.petr@yahoo.gr ή να το παραδώσετε στο διευθυντή του 

σχολείου σας για να µου το παραδώσει.  

 

                                  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας 

Η µεταπτυχιακή φοιτήτρια  

                                                Σταυρούλα Πετροπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Παρακαλώ  απαντήστε στις ερωτήσεις τοποθετώντας Χ  στην επιλογή σας 

Α1. Φύλο:                  

Άνδρας               Γυναίκα 

Α2. Ηλικία:                    

<30           31 - 40                  41 - 50         >50  

Α3. Έτη υπηρεσίας:      

1- 5                  6 - 10                  11 - 20                21 - 30       >30 

Α4. Σχέση εργασίας:   

Μόνιµος              Αναπληρωτής  Ωροµίσθιος   

Α5. Ειδικότητα: ΠΕppppppp. 

Α6. Σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου:  

∆εύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.    Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. 

 
Μεταπτυχιακός τίτλος    ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 

 
Άλλες σπουδές�������������������������... 

Α7. Έχετε επιµορφωθεί σε θέµατα καινοτοµιών; 

Ναι   Όχι 

 

Α8. Ποιος είναι ο αριθµός των καινοτοµιών που έχετε υλοποιήσει ανά είδος 

σε ολόκληρη την επαγγελµατική σας πορεία; 

(Εισάγεται τον αριθµό που δηλώνει το πλήθος στην αντίστοιχη στήλη) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Εκπαιδευτικές ή διδακτικές καινοτοµίες (π.χ. µέθοδοι ή µέσα διδασκαλίας)  

Παιδαγωγικές καινοτοµίες (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, 

Πολιτιστικά Προγράµµατα, κ.λ.π.)  

 

Οργανωτικές  ή διοικητικές καινοτοµίες (π.χ. αλλαγή τρόπου λειτουργίας 

βιβλιοθήκης) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

(Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας σε κάθε γραµµή) 

 

Β1. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις διευκολύνουν την επιτυχή 

εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων στο σχολείο;  

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Ενηµέρωση του εκπαιδευτικού για την 
αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτόµων 
προγραµµάτων  

     

2. ∆ηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας 
µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας 

     

3. Προγραµµατισµός από την αρχή της 
χρονιάς για ανάληψη κοινού 
προγράµµατος από όλο το σχολείο  

     

4. Η εύρεση διαθέσιµου χρόνου (εντός ή 
εκτός ωραρίου) από τον  εκπαιδευτικό για 
την εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων  

     

5. Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού σε νέες 
παιδαγωγικές πρακτικές για τη διαχείριση 
των καινοτόµων προγραµµάτων 

     

6. Ο εκπαιδευτικός να έχει ρόλο καθαρά 
διεκπεραιωτικό για την εφαρµογή των 
καινοτόµων προγραµµάτων  

     

7. Εισαγωγή καινοτόµων προγραµµάτων 
ανταποκρινόµενων στις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού επαγγελµατικές ή 
προσωπικές 

     

8. Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την 
εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων 

     

9. Εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής      

 

Β2. Ποια οφέλη θεωρείτε ότι προκύπτουν από την εφαρµογή των Πολιτιστικών 

προγραµµάτων;  

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Καλύτερες επιδόσεις των  µαθητών      

2. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
σχολικής τάξης  

     

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
εκπαιδευτικούς  

     

4. Πιο οµαλή ένταξη των µαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

     

5. ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 
συναδελφικότητας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

     

6. Θετική αντίληψη των µαθητών για το 
σχολείο 
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7. Ενεργή προσέγγιση και συµµετοχή 
εκπαιδευτικών και µαθητών σε  Πολιτιστικά 
θέµατα  

     

8. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής του 
σχολείου 

     

9. ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας  και 
επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και 
διευθυντή 

     

10. Αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων των 
µαθητών  

     

11. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
σχολικής µονάδας 

     

12. Συνεργασία µεταξύ των µαθητών ίδιων ή 
άλλων τµηµάτων ή και άλλων σχολείων 

     

13. Συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµατικής 
κουλτούρας των εκπαιδευτικών 

     

14. Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία      

 
Β3. Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγετε το θέµα του Πολιτιστικού προγράµµατος που 

θέλετε να υλοποιήσετε στο σχολείο σας;  

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Αναλυτικό πρόγραµµα      

2. Προσωπικά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού      

3. Ενδιαφέροντα µαθητών      

4. Απαίτηση από το ∆ιευθυντή      

5. Αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων 
στο σχολείο 

     

6. Αξιολόγηση      

7. Μοριοδότηση      

8. Επαγγελµατική εξέλιξη      

 

Β4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί) που 

συµβάλλουν στην εισαγωγή και υλοποίηση των Πολιτιστικών προγραµµάτων;  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. ∆ηµιουργεί συνεργατικό κλίµα µεταξύ όλων 
των µελών της σχολικής µονάδας 

     

2. Παρακινεί, ενθαρρύνει, εµπνέει και στηρίζει 
τους εκπαιδευτικούς για την εφαρµογή νέων 
ιδεών  

     

3. Εξασφαλίζει ευκαιρίες ενδοσχολικής 
επιµόρφωσης σχετικής µε την εφαρµογή 
των Πολιτιστικών προγραµµάτων 
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4. Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

     

5. Αναγνωρίζει τις προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους ηθική 
ανταµοιβή για την ολοκλήρωση των 
προγραµµάτων 

     

6. Ενηµερώνει, συνεργάζεται και επικοινωνεί 
µε τους εκπαιδευτικούς  

     

7. Έχει όραµα και το µεταδίδει σε όλα τα µέλη 
της σχολικής µονάδας 

     

8. Εξασφαλίζει την υποστήριξη γονέων, 
τοπικών και άλλων εξωτερικών φορέων    

     

9. Επιβάλλει την εφαρµογή Πολιτιστικών 
προγραµµάτων στους εκπαιδευτικούς 

     

10. Εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους και 
την υλικοτεχνική υποδοµή 

     

11. Αποτελεί πρότυπο µε το παράδειγµά του 
για τους εκπαιδευτικούς   

     

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και 
οργανώνουν την εφαρµογή των 
Πολιτιστικών προγραµµάτων από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς 

     

2. Παρακολουθούν επιµορφώσεις σε 
Πολιτιστικά θέµατα  

     

3. Συµµετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων   

     

4. Συνεργάζονται µε γονείς, τοπικούς και 
εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

     

5. Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 
διευθυντή 

     

6. Συνεργάζονται δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων 

     

7. ∆ιακατέχονται από κοινό όραµα, 
πεποιθήσεις και στόχους 

     

8. Επιδέχονται τη βοήθεια έµπειρων 
εκπαιδευτικών για την εφαρµογή τους 

     

9. Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες των 
µαθητών µέσω των προγραµµάτων 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄  

(Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας σε κάθε γραµµή) 

Γ1. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι οι παρακάτω παράγοντες συµβάλλουν στην 

αποτυχηµένη εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων; 

 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Οι συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο 
για την εφαρµογή προγραµµάτων είναι 
ελλιπείς  

     

2. Η έλλειψη ανταπόκρισης των καινοτόµων 
προγραµµάτων στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών και του 
σχολείου γενικότερα 

     

3. Η έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και 
στήριξης από το ∆ιευθυντή 

     

4. Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής      

5. Η έλλειψη χρόνου του εκπαιδευτικού λόγω 
πίεσης από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

     

6. Οι αποτυχηµένες καινοτοµίες που 
εφαρµόστηκαν στο παρελθόν 

     

7. Απουσία συνεργατικού κλίµατος µεταξύ 
των εκπαιδευτικών  

     

8. Οικονοµικές δυσχέρειες      

9. Πίεση από το ∆ιευθυντή για ανάληψη 
καινοτόµων προγραµµάτων 

     

10. Απουσία συνεργασίας µε γονείς, τοπικούς 
και άλλους εξωτερικούς φορείς 

     

11. Έλλειψη έτοιµου εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού υλικού για κάθε θέµα  

     

 

Γ2. Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτοµιών;  

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

1. Η δηµιουργία άγχους και αβεβαιότητας για 
τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα 
απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης 

     

2. Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, 
γνώριµων και επιτυχηµένων µεθόδων µε 
νέες και αβέβαιες 

     

3. Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης 
των εκπαιδευτικών για την προσπάθεια και 
το αποτέλεσµα από την εφαρµογή των 
προγραµµάτων 

     

4. Η έλλειψη εµπιστοσύνης και υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών από το διευθυντή 

     

5. Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που 
προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός 
καινοτόµου προγράµµατος 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

  

6. Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας 
µεταξύ εκπαιδευτικών  

     

7. Η ανεπαρκής επιµόρφωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε 
θέµατα καινοτοµιών  

     

8. Οι πάγιες πεποιθήσεις, απόψεις και 
νοοτροπίες εναντίον κάθε αλλαγής 

     

9. Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης 
παρώθησης 

     

10. Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου      

11. Η αποµόνωση του εκπαιδευτικού στην 
αίθουσά του 

     

12. Ο φόβος για καθετί καινούργιο και 
διαφορετικό 

     

13. Ο συντηρητισµός που διακατέχει τους 
εκπαιδευτικούς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Ποιο είναι το µαθητικό δυναµικό του σχολείου; 

2. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου; 

• ∆άσκαλοι: 

• Ειδικότητες: 

3. Υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή: 

• αριθµός αιθουσών:  

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων:  

• αίθουσες ειδικοτήτων: 

• εργαστήριο Η/Υ:  

• άλλα εργαστήρια: 

• διαδραστικοί πίνακες: 

• βιντεοπροτζέκτορας: 

• βοηθητικοί χώροι:  

• οπτικοακουστικά µέσα:  

• βιβλιοθήκη: 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΉ 

1. Φύλο: 

2. Ηλικία: 

3. Ειδικότητα:  

4. Επιπλέον σπουδές: (µεταπτυχιακά,  διδακτορικό, µετεκπαίδευση)  

5. Επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης (σεµινάρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά 

προγράµµατα): 

6. Επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµίας: 

7. Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 

8. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πώς θα 

το χαρακτηρίζατε ως προς τη δοµή και την ευελιξία του;  

2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζετε κατά την 

άσκηση του έργου σας;  

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι αρµοδιότητες ενός 

διευθυντή – ηγέτη;  

4. Γνωρίζετε τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και τι εκπαιδευτική καινοτοµία;  

5. Μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές και καινοτοµίες που προέκυψαν στην 

επαγγελµατική σας πορεία; 

6. Πώς αξιολογείτε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών – καινοτοµιών που 

αναφέρατε, θετικά ή αρνητικά;  

7. Ποια είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή - 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

8. Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί παράγοντες που διευκολύνουν την εισαγωγή – 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

9. Ποιες ενέργειες αναλαµβάνετε για την εξοµάλυνση των ανασταλτικών 

παραγόντων που αναφέρατε; 

10. Ποια µέσα θα προτείνατε για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης; 

11. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για την 

εφαρµογή – υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

12. Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε εσάς και τους  

εκπαιδευτικούς ως προς την εισαγωγή και τη στήριξη των Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων; Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

13.  Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων;  

14. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι 

έτοιµοι να δεχτούν τις αλλαγές, να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τις 

δυνατότητες που τους προσφέρονται από την εφαρµογή Πολιτιστικών 

Προγραµµάτων;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

4.1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1ης ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ ΘΕΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Ποιο είναι το µαθητικό δυναµικό του σχολείου; 

Το µαθητικό δυναµικό είναι 296 µαθητές.  

2. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου; 

• ∆άσκαλοι: έχουµε 13 δασκάλους, ένας στο τµήµα ένταξης και δύο άτοµα 

στην παράλληλη στήριξη 

• Ειδικότητες: 13 εκπαιδευτικοί 

3. Υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή: 

• αριθµός αιθουσών: Υπάρχει επαρκής αριθµός. 13 αίθουσες 

χρησιµοποιούνται για το πρωινό ωράριο και 1αίθουσα για το ολοήµερο 

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: ΝΑΙ 

• αίθουσες ειδικοτήτων: ΟΧΙ 

• εργαστήριο Η/Υ: ΝΑΙ 

• άλλα εργαστήρια: Φυσικής 

• διαδραστικοί πίνακες: 2 σταθεροί και 2 φορητοί 

• βιντεοπροτζέκτορας: 4 εκ των οποίων 2 είναι σταθεροί στους 

διαδραστικούς πίνακες 

• βοηθητικοί χώροι: Γραφείο γυµναστών, γραφείο του συλλόγου γονέων, 

γραφείο διευθυντή και γραφείο διδασκόντων, αποθήκες αρχειακού 

υλικού 

• οπτικοακουστικά µέσα: ΝΑΙ 

• βιβλιοθήκη: ΝΑΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 55 

3. Ειδικότητα: ∆ασκάλα 



212 

 

6. Επιπλέον σπουδές: ∆εύτερο πτυχίο, µετεκπαίδευση στο Μαράσλειο, 

Μεταπτυχιακό. 

7. Επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης: Σεµινάρια του ΕΚ∆∆Α (Εθνικού 

Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης) 

6. Επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµίας: ΝΑΙ 

7. Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 29 

8. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 3 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πώς 

θα το χαρακτηρίζατε ως προς τη δοµή και την ευελιξία του;  

ΑΠ: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ως προς τη δοµή του είναι πολύ 

κάθετη και δεν είναι καθόλου ευέλικτο. Αυτή η ιεραρχία είναι τροµακτική. ∆εν 

υπάρχει ευελιξία και ιεραρχία στη σχολική µονάδα, έρχονται όλα κάθετα και 

έτσι όλα είναι παντού ίδια. Εντωµεταξύ, όσο περνάν τα χρόνια το βλέπω όλο 

και πιο απαρχαιωµένο. Μπορεί να λέµε ότι αλλάζει αλλά στην πραγµατικότητα 

αλλάζει µόνο θεωρητικά. Μπορεί να λέµε ότι αλλάζει το Αναλυτικό πρόγραµµα 

αλλά στην πραγµατικότητα δεν αλλάζει. Θεωρώ πως είναι τα πάντα ίδια όπως 

ήταν και πριν από 29 χρόνια που ξεκίνησα. Γενικά δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια και όπως είπα και στην αρχή δεν είναι ευέλικτο. 

2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζετε κατά την 

άσκηση του έργου σας;  

ΑΠ: Πρώτα πρώτα δεν υπάρχει οικονοµική άνεση. Τυπική είναι η 

αυτοδιαχείριση όταν έχεις ένα συγκεκριµένο ποσό µε πάγια έξοδα. Άρα δεν 

µπορείς να κάνεις άλλα πράγµατα. ∆εν µπορείς να έχεις χορηγούς και δεν 

µπορεί να βρεις από αλλού οικονοµικούς πόρους. 

∆εύτερο σηµαντικό εµπόδιο ειδικά γι’ αυτή τη χρονιά, γιατί οι προηγούµενες 

ήταν διαφορετικές, είναι τα προβλήµατα που έχουµε από τους γονείς τα οποία 

είναι όλο και πιο έντονα. Έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες διαβίωσής τους, 

οπότε αποφορτίζονται στο χώρο του σχολείου. Είναι το πιο εύκολο. Είναι 

συχνά εδώ και αρχίζουν πλέον να γίνονται εµπόδιο από ένα σηµείο και πέρα. 

Τις προηγούµενες χρονιές δεν ήταν έτσι αλλά φέτος είναι έντονο αυτό. Άλλα 

εµπόδια προσωπικά σ’ αυτό το σχολείο δεν έχω συναντήσει. 
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3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι αρµοδιότητες ενός 

διευθυντή – ηγέτη;  

ΑΠ: Πρέπει να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να συνεργάζεται και να είναι 

µπροστά στη δουλειά από τους άλλους. Πρέπει να είναι πολύ συνεργάσιµος 

και επικοινωνιακός, εκεί έχω κατασταλάξει. Επίσης θα πρέπει να µπορεί να 

καθοδηγεί, να εµπνέει, αυτό το πιστεύω.  

4. Γνωρίζετε τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και τι εκπαιδευτική 

καινοτοµία;  

ΑΠ: Εκπαιδευτικές αλλαγές είναι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

γενικότερα. Η αλλαγή είναι αυτή που πιάνει ολόκληρο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα.  

Η καινοτοµία µπορεί να µην είναι εκπαιδευτική αλλαγή. Η καινοτοµία µπορεί 

να είναι και µια κρατική παρέµβαση που να χρειάζεται η καινοτοµία. Τέτοιες 

καινοτοµίες έχουµε δει σε γυµνάσια, σε λύκεια µε κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες 

γιατί έπρεπε για παράδειγµα να αναπτυχθεί η τεχνική εκπαίδευση. Αυτό 

θεωρήθηκε ως καινοτοµία που έγινε για Χ λόγους. Η εκπαιδευτική καινοτοµία 

µπορεί όµως να αναπτυχθεί και από τα µέσα. Να είναι ανεξάρτητη από 

κάποιο εκπαιδευτικό σύστηµα. Να είναι αλλαγή που µπορεί να προωθηθεί 

από τον ίδιο το δάσκαλο. Κάτι που θα είναι ίσως ριζοσπαστικό που θα 

ενεργήσει ίσως τελείως διαφορετικά µέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ή σε 

µια σχολική µονάδα ή σε µια τάξη. 

Η αλλαγή δεν είναι ταυτόσηµη µε τη µεταρρύθµιση. Αλλαγή και καινοτοµία 

ίσως θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως ταυτόσηµοι όροι.  

5. Μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές και καινοτοµίες που προέκυψαν 

στην επαγγελµατική σας πορεία; 

ΑΠ: Καινοτοµίες µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις σχολικές 

δραστηριότητες που µπήκαν στα σχολεία µετά το 90, οι οποίες µπήκαν την 

εποχή που είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες αλλαγές. Καινοτοµία θα 

µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την ευέλικτη ζώνη, τα σχολεία ΕΑΕΠ. Αυτά 

άλλοι τα χαρακτηρίζουν σαν αλλαγή και άλλοι σαν καινοτοµία. ∆εν ξέρω πιο 

µπορεί να είναι επικρατέστερο. Επίσης, είναι η διαθεµατικότητα που έβαλαν 
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τα Αναλυτικά Προγράµµατα η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

αλλαγή και ως καινοτοµία.  

6. Πώς αξιολογείτε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών – καινοτοµιών 

που αναφέρατε, θετικά ή αρνητικά;  

ΑΠ: Αν χαρακτηρίσουµε την ευέλικτη ζώνη ως µια καινοτοµία, τότε θεωρώ 

ότι ήταν πολύ καλή. Και ναι, η ευέλικτη για µένα ήταν µια καινοτοµία. Έχω 

πάντα την άποψη ότι είναι ένα 2ωρο – 3ωρο που µπορεί να αξιοποιηθεί πάρα 

πολύ καλά. 

Η αλλαγή στα Αναλυτικά Προγράµµατα στην αρχή  µας ξένισε λίγο, αλλά 

λειτούργησε και λειτουργεί νοµίζω καλά, για όσους κατάφεραν να τη 

λειτουργήσουν. Γενικά όταν υπάρχουν στα σχολεία άνθρωποι που εµπνέουν 

αυτές οι καινοτοµίες λειτουργούν θετικά.  

∆εν λειτούργησε θετικά η τελευταία αλλαγή που δε τη θεωρώ και καινοτοµία, 

αυτά τα πιλοτικά τα σχολεία ΕΑΕΠ. Είναι η 4 χρονιά που δουλεύω σε σχολείο 

ενταγµένο σε ΕΑΕΠ και η πείρα µου δείχνει ότι δεν µπόρεσαν να 

λειτουργήσουν καλά. Αυτό συµβαίνει γιατί µέχρι να επανδρωθεί ένα σχολείο 

περνάει πολύς καιρός, αλλάζουν συνέχεια τα προγράµµατα, ο δάσκαλος 

βρίσκεται σε µία σύγχυση, ο γονιός βρίσκεται σε µία σύγχυση και µπορεί να 

φτάσει όπως έχουµε φτάσει και εµείς µέχρι τώρα, τα αγγλικά να τα έχουµε 

µισά. Επίσης, αυτό που βιώνουν τα παιδιά, που ανοίγει η πόρτα και πάντα 

µπαίνει ένας άλλος, αυτό το µπες, βγες, µετακινήσου, µε µάθηµα 1 ώρας την 

εβδοµάδα, δεν κερδίζουν και ιδιαίτερα πράγµατα µέσα σ’ αυτόν τον πανικό. Οι 

ειδικότητες µοιράζονται σε πολλά σχολεία. Γενικά, είναι προβληµατική η 

κατάσταση. 

7. Ποια είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή - 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Το βασικό πρόβληµα που προβάλουν όλοι είναι η έλλειψη χρόνου. 

∆υνητικά, µπορεί να είναι αλλά δεν είναι ούτε ο χρόνος. Αν δω το θέµα, όχι σα 

δασκάλα που έκανα προγράµµατα αλλά ως διευθύντρια, θεωρώ ότι αν στην 

αρχή της χρονιάς προγραµµατίσουµε πράγµατα που είναι κοινά για να 

µπορούν και οι ειδικότητες να είναι µέσα σ’ αυτό, όπως φέτος που 

δουλεύουµε όλοι τα δικαιώµατα, δεν µπαίνει θέµα χρόνου. Βέβαια, υπάρχει 
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και το θέµα της στήριξης. Εγώ από τη στιγµή που προτείνω ένα θέµα για να 

το πάρουµε να δουλέψουµε, έχω βρει υλικό για ένα πρώτο ξεκίνηµα. 

Υπάρχουν δάσκαλοι που δεν έχουν την εµπειρία. Άρα θα πρέπει να τους 

δόσεις ένα έναυσµα. Συζητάµε για το πού θα εστιάσουµε, τι θα κάνουµε, τις 

γενικές αρχές σε κάθε τάξη, υπάρχει και ένα υλικό που το φτιάχνουµε σιγά 

σιγά στο σχολείο για να έχουµε σαν αρχή και νοµίζω ότι αυτό τους στηρίζει.  

Άλλο βασικό εµπόδιο είναι η γραφειοκρατία η οποία είναι τροµακτική και 

µάλιστα χωρίς γραµµατειακή στήριξη. Ουσιαστικά περιµένω από 

συναδέλφους που έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν, όπως είναι ο 

συνάδελφος της πληροφορικής. Είναι υπερβολικά πολύ η γραφειοκρατική 

δουλειά. 

8. Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί παράγοντες που διευκολύνουν την εισαγωγή – 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Όλα πιστεύω πως ξεκινάνε από το σχολείο. Εµείς εδώ είµαστε µια 

οµάδα που δουλεύουµε µαζί και βγαίνουν πάρα πολλά πράγµατα. Και όλα τα 

προβλήµατα που µας τυχαίνουν σα σχολείο τα αντιµετωπίζουµε ως οµάδα και 

γι’  αυτό και πάµε καλά. Έτσι, τα προγράµµατα που δουλεύονται είναι 

ουσιαστικά. Υπάρχει συνεργασία. Την Κυριακή για παράδειγµα ήµασταν εδώ 

στο σχολείο. Ήταν και τα παιδιά και οι γονείς και φτιάχνουµε την πίσω πλευρά 

του σχολείου. Ζωγραφίσαµε παιχνίδια πίσω. Να δες φωτογραφίες από τις 

δραστηριότητες της Κυριακής. Όλοι δούλευαν χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση. 

Όλοι είχαν πιάσει τη γωνιά τους και δούλευαν.   

9. Ποιες ενέργειες αναλαµβάνετε για την εξοµάλυνση των ανασταλτικών 

παραγόντων που αναφέρατε; 

ΑΠ: Φροντίζω να έχω σκεφτεί από πριν και να προτείνω ένα θέµα για να 

δουλέψουµε. Αυτό δε σηµαίνει πως δεν αλλάζει. Για παράδειγµα πέρυσι 

πρότεινα ένα θέµα και κάποιοι συνάδελφοι διαφοροποιήθηκαν. Αυτοί όµως 

που είχαν σκεφτεί κάτι διαφορετικό είχαν ετοιµάσει ένα υλικό και φρόντισαν 

και τους άλλους που θέλησαν να αναλάβουν µαζί τους αυτό το θέµα. Αν 

δηλαδή το θέµα δεν είναι κοινό όπως φέτος, υπάρχει πάντα συνεργασία 

ανάµεσα στις τάξεις ή τα τµήµατα. Υπάρχει πάντα µια µεγάλη οµάδα. Αυτό 

έχει περάσει και έτσι πάντα γίνεται. Υπάρχει συνεργασία και έτσι στηρίζεται 

ένα πρόγραµµα. Όταν ο ένας δεν ξέρει βοηθάει ο άλλος. Επειδή και εγώ έχω 
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µια µεγάλη εµπειρία σ αυτόν τον τοµέα µπορώ να µπω µπροστά να τους 

καθοδηγήσω και να τους βοηθήσω. Έτσι έχουµε εξοικειωθεί µε τα 

προγράµµατα και γι’ αυτό βγαίνουν πολύ καλά. Πέρυσι έβαλα νέες 

συναδέλφισσες να κάνουν παρουσίαση για να µπουν σ’ αυτή τη διαδικασία. 

10. Ποια µέσα θα προτείνατε για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης; 

ΑΠ: Ένα µέσο θα ήταν να λειτουργούµε µε προγράµµατα και όχι µε βιβλία 

και Αναλυτικό πρόγραµµα. Αυτό απαιτεί πάρα πολύ δουλειά αλλά θα ήταν το 

ιδανικό. Να µπορεί δηλαδή το σχολείο να σχεδιάζει από µόνο του τον τρόπο 

που θα δουλέψει. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και κουραστικό στην εφαρµογή 

του αλλά είναι το καλύτερο γιατί πας µε τις ανάγκες του σχολείου και της 

τάξης. Εµείς ετοιµάσαµε µια ηµερίδα σε ελάχιστο χρόνο επειδή υπήρχε 

πρόβληµα µε τους γονείς για συγκεκριµένο θέµα. Με παρουσιάσεις 

προγραµµάτων µε χίλια δυο πράγµατα. Και µπήκαν όλοι στη διαδικασία. Και 

αµέσως όλο το πρόβληµα που είχαµε µαζεύτηκε. Βλέπουµε δηλαδή ότι όταν 

λειτουργούµε έτσι, οργανωνόµαστε και πολύ πιο καλά.  

11. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για 

την εφαρµογή – υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Νοµίζω πως είναι θέµα διάθεσης και πρόθεσης για να κάνει κάποιος 

ένα πρόγραµµα. Όπως είπα και πιο πάνω οι συνάδελφοι είναι πολύ θετικοί, 

έχουν µάθει να συνεργάζονται και να δουλεύουν κάνοντας προγράµµατα. 

Είναι και το κλίµα που υπάρχει γενικά στο σχολείο. 

12. Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε εσάς και τους  

εκπαιδευτικούς ως προς την εισαγωγή και τη στήριξη των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων; Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

ΑΠ: Σε εµάς υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία, συζήτηση και συναντήσεις 

και πιστεύω ότι εµπνέω και µεταδίδω έναν ενθουσιασµό. Θεωρώ ότι 

µεταδίδεται και στους γονείς αυτός ο ενθουσιασµός και έτσι συµµετέχουν και 

αυτοί σε πολλά από αυτά. Έχουµε καλές σχέσεις γενικά µεταξύ µας. Τώρα 

κλείνουµε να πάµε όλοι µαζί οι συνάδελφοι ένα ταξίδι. Βρισκόµαστε πολλές 

φορές και εκτός σχολείου. Συζητάµε, λειτουργούµε µε ένα δηµοκρατικό τρόπο 

και υπάρχει µια κοινή άποψη. ∆εν µπορώ να πω ότι έχουµε τροµακτικές 

διαφωνίες. Υπάρχει όρεξη για δουλειά από τους περισσότερους. Την πρώτη 
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χρονιά ειδικά που ανέλαβα δεν περίµενα και εγώ για όλα αυτά που 

συνέβαιναν. Κάναµε µια εκδήλωση όπου ανοίξαµε το σχολείο και βάλαµε 

όλους τους γονείς µέσα. Κάναµε παράλληλες εκδηλώσεις. Παρακολούθησαν 

οι γονείς µαθήµατα. Για παράδειγµα τα αγγλικά έκαναν ανοιχτό µάθηµα µε 

τους γονείς µέσα. Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής µαζί µε τα παιδιά 

παρουσίασε στους γονείς αυτά που δούλευαν. Εδώ είχε γίνει µια ουρά από 

γονείς καθώς τα παιδιά τους έδειχναν το χώρο τους. Τα παιδιά ξεναγούσαν 

τους γονείς τους στο σχολείο. Στη βιβλιοθήκη κάναµε βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Είχαµε ξεκινήσει από το πρωί και τελειώσαµε στις 11 το βράδυ. Όλοι οι γονείς 

έλεγαν «δεν ξέραµε τι γίνεται στο σχολείο, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ». 

∆εν κάναµε κάτι περισσότερο από αυτό που θα κάναµε για να ετοιµάσουµε 

µια εκδήλωση. Για παράδειγµα η εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής είχε 

ετοιµάσει αυτό που ούτως ή άλλως θα παρουσίαζε ως παρουσίαση για το 

τέλος. Ήταν ο τρόπος που έγιναν όλα αυτά. Τη δεύτερη χρονιά εστιάσαµε στη 

χορωδία και στη συνάντηση µε τους Κύπριους που ήρθαν στο σχολείο. 

Είχαµε δυο µεγάλα γεγονότα. ∆ουλεύαµε όλο το χειµώνα. Και εδώ µπήκαν οι 

γονείς µέσα. Κάναµε παζάρι, οι γονείς µαγείρεψαν για να φιλέψουµε τους 

Κύπριους, ήρθαν µαζί µας στην εκδροµή που τους πήγαµε. Κάθε χρονιά 

εστιάζουµε κάπου. Φέτος δίνουµε βάση, στην Πληροφορική καθώς ο 

συνάδελφος κάνει µε τα παιδιά ροµποτική και στη λέσχη ανάγνωσης που 

δηµιουργήσαµε. Λειτουργεί κάθε Παρασκευή 2-3. Έχουµε βάλει στη 

βιβλιοθήκη στρώµατα, µαξιλάρια, έχουµε δηµιουργήσει το κατάλληλο 

περιβάλλον και λειτουργούµε τη λέσχη. Επίσης φτιάξαµε φέτος και 

ραδιοφωνικό σταθµό. Ανεβάζουµε την εκποµπή στο site του σχολείου µέσω 

του sch.gr. Ανεβάσαµε την πρώτη εκποµπή αφιερωµένη στην ηµέρα του 

βιβλίου µε τα σποτάκια που έγραψε η Τρίτη και ετοιµάζουµε και άλλες µε τις 

δύο Έκτες που έχουµε ηχογραφήσαµε εκποµπές. Ο εκπαιδευτικός της 

Πληροφορικής τις ηχογραφεί στο κινητό, φτιάχνουν το αρχείο ήχου και µετά 

βάζουµε τα λόγια. Η δηµιουργία ολόκληρης εκποµπής, έτσι όπως γίνεται µε 

την Έκτη είναι δύσκολη δουλειά, αλλά τη δουλεύουν. Το δικό µας ραδιόφωνο 

είναι διαδικτυακό. Άλλοι βάζουν τα τραγούδια, άλλοι τα αθλητικά κ.λ.π.. Εµείς 

τη βάλαµε στο διάλειµµα για να την ακούσουν όλα τα παιδιά. Είχε ενδιαφέρον 

γιατί είχε και µουσική και τα έχει πιάσει όλα το ενδιαφέρον για την εκποµπή. 
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Γενικά κινούνται διάφορες ιδέες και από όλους. ∆εν είναι όλα όσα 

προτείνονται πετυχηµένα αλλά τα δοκιµάζουµε.  

13.  Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Τα οφέλη από τα προγράµµατα είναι πάρα πολλά. Πρώτα- πρώτα, 

είναι σηµαντική η συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και µε τους 

γονείς και µε τα παιδιά κατά την εφαρµογή προγραµµάτων. Για παράδειγµα, 

όταν είχαµε αναλάβει το πρόγραµµα «Χρυσοπράσινο φύλλο» που πήγαµε 

στην Κύπρο, ήταν εκπληκτική η συνεργασία που προηγήθηκε για να 

φτάσουµε εκεί. Ήταν πολύ ουσιαστική και η συµµετοχή των γονιών.  

Σ’ αυτό το Πολιτιστικό πρόγραµµα που δουλεύουµε φέτος µε τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα, δουλεύουµε διαβαθµισµένα, κάθε τάξη έχει αναλάβει ένα 

κοµµάτι. Η Ε΄ τάξη για παράδειγµα φτάνει στο συµµετέχω και αλλάζω το 

σχολείο µου. Βάση αυτού έγινε και η δράση της Κυριακής που περιέγραψα 

παραπάνω. Είχαν έρθει εδώ όπως προανέφερα όλοι οι γονείς και τα παιδιά 

και συνεργάστηκαν και οι ίδιοι µε τα παιδιά τους για να το κάνουν αυτό. Αυτά 

είναι τεράστια οφέλη για όλο το σχολείο αλλά και για την οικογένεια. 

Μέσα από τα προγράµµατα ανοίγει και ο δρόµος για να βάλεις τους γονείς 

στο σχολείο, συµµετέχοντας στα προγράµµατα των παιδιών. ∆εν µετέχουν 

βέβαια όλοι. Είναι ανάλογα και το πώς µεταφέρει το µήνυµα και ο κάθε 

δάσκαλος. ∆εν έχει ο κάθε δάσκαλος την ίδια ικανότητα να µεταδώσει το 

µήνυµα και όταν πάει στους γονείς αυτοί να θελήσουν να συµµετέχουν. Αλλά 

και το ίδιο το σχολείο τονίζει κάποια προγράµµατα όµως όχι όλα. ∆εν µπορείς 

να ανταποκριθείς σε όλα και µε τα 13 τµήµατα. Φέτος τονίσαµε περισσότερο 

το θέµα της Ε΄ που έχει µπει και στο «Χρυσοπράσινο Φύλλο» αλλά τονίσαµε 

και το πρόγραµµα που υλοποιεί η Γ΄ τάξη γιατί εκεί έχουµε ζητήµατα µε τους 

γονείς του ενός τµήµατος. Γι’ αυτό και την Κυριακή που ήµασταν εδώ στο 

σχολείο, φέραµε και αυτούς τους γονείς. Είχαµε χωριστεί σε οµάδες και η µία 

οµάδα είχε αναλάβει να φυτέψει, άλλη να βάψει τοίχους, άλλη να φτιάξει 

αφίσες. Ήταν και τα παιδιά και οι γονείς. ∆ηλαδή, εµείς χρησιµοποιούµε το 

πρόγραµµα για να φέρουµε τους γονείς στο σχολείο και να αντιµετωπίσουµε 

υπάρχοντα προβλήµατα. Αυτό είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που 

βοηθάει το πρόγραµµα. Φέρνεις το γονιό µε έναν σωστό τρόπο µέσα στο 
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σχολείο να συνεργαστεί και νοιώθει ότι µετέχει σ’ αυτό. Πιστεύουµε όλοι ότι 

πρέπει να φέρνουµε τους γονείς στο σχολείο και να τους έχουµε κοντά µας.  

14. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς που δεν 

είναι έτοιµοι να δεχτούν τις αλλαγές, να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες 

και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Τώρα οι αρνήσεις έχουν γίνει διαφορετικές από παλιότερα. Πρώτα 

µπορεί να µην ήθελε ένας εκπαιδευτικός να κάνει ένα πρόγραµµα γιατί µπορεί 

να βαριόταν. Τώρα ο εκπαιδευτικός κάνει προγράµµατα γιατί θέλει να φτιάξει 

το φάκελό του αλλά συγχρόνως αντιστέκεται γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να 

στηρίζει τέτοιες καταστάσεις. Νοµίζω όµως ότι γενικά κάνουν προγράµµατα. 

Βέβαια κατά πόσο τα δουλεύουν πραγµατικά και τα ολοκληρώνουν, αυτή είναι 

άλλη υπόθεση. Είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα.  

Σήµερα ο εκπαιδευτικός µε όλα αυτά που συµβαίνουν είναι φοβισµένος, 

πιεσµένος και την οποιαδήποτε αλλαγή τη βλέπει καχύποπτα. ∆εν ξέρει πού 

θέλουν να τον πάνε µε όλα αυτά που συµβαίνουν. Είναι µια δύσκολη εποχή. 

Ακόµα όµως και να δούµε το θέµα µε υστεροβουλία πρέπει να τα κάνουν για 

να φτιάχνουν το φάκελό τους. Αποκτάνε και µια εµπειρία αλλά φτιάχνουν και 

ένα φάκελο που δεν υπάρχει τρόπος να τον φτιάξεις αλλιώς. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και για το χρόνο που µου 

αφιερώσατε. 
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4.2 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2ης ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ ΘΕΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Ποιο είναι το µαθητικό δυναµικό του σχολείου; 

Το µαθητικό δυναµικό του σχολείου είναι 229 παιδιά. 

2. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου; 

∆άσκαλοι: 11 δάσκαλοι, 1 διευθύντρια, 1 δάσκαλος του τµήµατος ένταξης, 

2 δάσκαλοι στο ολοήµερο και 1 στην παράλληλη στήριξη 

Ειδικότητες: 8 εκπαιδευτικοί 

3. Υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή: 

• αριθµός αιθουσών: 12 αίθουσες και 1 για το τµήµα ένταξης 

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων:  ΝΑΙ 

• αίθουσες ειδικοτήτων: ΟΧΙ 

• εργαστήριο Η/Υ: ΟΧΙ 

• άλλα εργαστήρια: ΟΧΙ  

• διαδραστικοί πίνακες: ΟΧΙ 

• βιντεοπροτζέκτορας: 2 

• βοηθητικοί χώροι: ΝΑΙ 

• οπτικοακουστικά µέσα: ΝΑΙ 

• βιβλιοθήκη: ΝΑΙ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 49 

3. Ειδικότητα: ∆ασκάλα 

8. Επιπλέον σπουδές: ∆εύτερο πτυχίο, Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο, 

Μεταπτυχιακό  

9. Επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης: Επιµορφωτικά σεµινάρια 

6. Επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµίας: ΝΑΙ 

7. Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 27 

8. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 5 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πώς 

θα το χαρακτηρίζατε ως προς τη δοµή και την ευελιξία του;   

ΑΠ: Θεωρώ ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι συγκεντρωτικό, 

είναι µια πυραµίδα από πάνω προς τα κάτω όπου τις αποφάσεις τις παίρνει η 

κορυφή της πυραµίδας και οι τελευταίοι της πυραµίδας που είναι οι διευθυντές 

και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τις εφαρµόσουν χωρίς να έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράζουν άποψη πάνω σ’ αυτό. Επίσης δεν είναι καθόλου 

ευέλικτο. 

2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζετε κατά την 

άσκηση του έργου σας;  

ΑΠ: Ο διευθυντής από τη θέση του, έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει τις 

αποφάσεις της ηγεσίας αλλά παράλληλα να πείθει και για την «ορθότητα» 

αυτών των αποφάσεων στο Σύλλογο διδασκόντων των εκπαιδευτικών. 

Ταυτόχρονα αντιµετωπίζει τις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών και προσπαθεί 

να τις υπερπηδήσει. Είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ ηγεσίας και 

εκπαιδευτικών. 

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι αρµοδιότητες ενός 

διευθυντή – ηγέτη; 

ΑΠ: Πρέπει να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναµικό δηλαδή, τους 

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τους γονείς. Επίσης, λαµβάνει αποφάσεις για 

οποιαδήποτε προβλήµατα µέσα στο σχολείο, όπως την αντιµετώπιση κρίσης. 

Ακόµα, έχει τη δυνατότητα να µοιράζει αρµοδιότητες στα κατάλληλα άτοµα και 

να τους βοηθάει, έτσι ώστε όσοι ανέλαβαν αρµοδιότητες να µπορούν και να 

είναι άξιοι να τις φέρουν εις πέρας. Και ταυτόχρονα συνδέει τους 

εκπαιδευτικούς µε τις πιο πάνω, Συµβούλους, ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κ.λ.π. 

και συνεργάζεται µαζί τους. 

4. Γνωρίζετε τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και τι εκπαιδευτική 

καινοτοµία;  

ΑΠ: Η εκπαιδευτική αλλαγή είναι η οποιαδήποτε αλλαγή στη δοµή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, π.χ. Αναλυτικά προγράµµατα, στόχοι της 

εκπαίδευσης, βιβλία κ.λ.π. 
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Ενώ εκπαιδευτική καινοτοµία είναι η εισαγωγή νέων πραγµάτων στην 

εκπαίδευση, όπως ήταν ο θεσµός του ολοήµερου, η εισαγωγή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα, παλιότερα 

η εισαγωγή ξένων γλωσσών και η ενσωµάτωσή τους αυτών στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα. Εκπαιδευτική καινοτοµία ήταν και η εισαγωγή των καινοτόµων 

προγραµµάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών Θεµάτων που δυστυχώς µέχρι και σήµερα δεν έχουν τη θέση 

τους στο ωρολόγιο πρόγραµµα. 

5. Μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές και καινοτοµίες που προέκυψαν 

στην επαγγελµατική σας πορεία; 

ΑΠ: Αρχικά, ξεκίνησε η Γυµναστική να διδάσκεται από ειδικότητα, στη 

συνέχεια µπήκε η πρώτη ξένη γλώσσα τα Αγγλικά, η εισαγωγή του 

ολοήµερου και επέκτασή του σε όλα σχεδόν τα σχολεία και τελευταία έγιναν 

τα σχολεία ΕΑΕΠ µε την εισαγωγή και την εφαρµογή νέων θεσµών, όπως οι 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και η Θεατρική Αγωγή. Παράλληλα, η εισαγωγή 

καινοτόµων δράσεων µε τη δυνατότητα που δίνει στους εκπαιδευτικούς 

προαιρετικά να εφαρµόζουν καινοτόµα προγράµµατα.  

6. Πώς αξιολογείτε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών – καινοτοµιών 

που αναφέρατε, θετικά ή αρνητικά;  

ΑΠ: Θεωρώ θετικές όλες αυτές τις αλλαγές. Οτιδήποτε ανοίγει το σχολείο 

προς τα έξω είναι θετικό. Υπάρχουν βέβαια προβλήµατα αλλά είναι θετική η 

εισαγωγή τους. Επίσηµη αξιολόγηση αυτών δεν έχει γίνει. Εµείς βέβαια τα 

βλέπουµε θετικά. 

7. Ποια είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή - 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Ενώ τα προγράµµατα είναι προαιρετικά και µέχρι στιγµής όσοι τα 

αναλάµβαναν ήθελαν να κάνουν πρόγραµµα, τα δύο τελευταία χρόνια τα 

πράγµατα άλλαξαν. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι πιέζουν τους εκπαιδευτικούς να τα 

αναλάβουν µέσα στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης για να µπορέσουν και εκείνοι 

να δείξουν έργο και αυτό όλο δηµιουργεί ένταση.  

Η προαιρετικότητα των προγραµµάτων είναι θετική και αρνητική, αν και 

προσωπικά θεωρώ αρνητική τη µη ενσωµάτωσή τους στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα. Επίσης, ένας σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η 
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έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε κεντρικό επίπεδο για αυτές τις 

καινοτοµίες, για την εφαρµογή τους και για τις µεθόδους εφαρµογής τους. 

Στηρίζονται µόνο στην επιµόρφωση που παρέχουν οι Υπεύθυνοι Καινοτόµων 

∆ράσεων η οποία όµως πραγµατοποιείται εκτός ωρολογίου προγράµµατος. 

Ακόµα, δε δίνεται στον εκπαιδευτικό που αναλαµβάνει να υλοποιήσει ένα 

πρόγραµµα κάποια ελάφρυνση, για παράδειγµα στο ωράριο. 

8. Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί παράγοντες που διευκολύνουν την εισαγωγή – 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Το ότι είναι προαιρετικά τα προγράµµατα βοηθά τους συναδέλφους 

που θέλουν να τα εφαρµόσουν και να τα εισαγάγουν µέσα στην καθηµερινή 

εκπαιδευτική πράξη. 

9. Ποιες ενέργειες αναλαµβάνετε για την εξοµάλυνση των ανασταλτικών 

παραγόντων που αναφέρατε; 

ΑΠ: ∆ίνω ελευθερία κινήσεων στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να 

εφαρµόσουν ένα καινοτόµο πρόγραµµα, τους παρέχω εκπαιδευτικό υλικό ή 

και χρήµατα για την υλοποίησή του. ∆ηµιουργώ ένα θετικό κλίµα µέσα στο 

σχολείο και ενθαρρύνω τις συνεργασίες µεταξύ των εκπαιδευτικών, παρέχω 

ηθική επιβράβευση και δίνω τη δυνατότητα για συνεργασία του εκπαιδευτικού 

µε τον Υπεύθυνο Καινοτόµων ∆ράσεων και ταυτόχρονα µε το Σχολικό 

Σύµβουλο και τους αρµόδιους φορείς. 

10. Ποια µέσα θα προτείνατε για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης; 

ΑΠ: Αρχικά την ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ένα σταθερό 

νοµοθετικό πλαίσιο για την ένταξη και εφαρµογή τους µέσα στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα και το αναλυτικό. Τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα 

θέµατα και µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των φορέων εκτός σχολείου αλλά 

και εντός σχολείου όπως των Σχολικών Συµβούλων, των Υπευθύνων 

Καινοτόµων ∆ράσεων, του ∆ιευθυντή του σχολείου, του ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης κ.λ.π. 

11. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για 

την εφαρµογή – υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 
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ΑΠ: Γενικά είναι θετική αλλά εκφράζουν και τον προβληµατισµός τους 

κυρίως για την εξεύρεση χρόνου, λόγου του µεγάλου φόρτου εργασίας, της 

µεγάλης ύλης, του ωρολογίου προγράµµατος. Παρόλα αυτά, εφαρµόζονται 

καινοτόµα προγράµµατα στο σχολείο.  

12. Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε εσάς και τους  

εκπαιδευτικούς ως προς την εισαγωγή και τη στήριξη των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων; Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

ΑΠ: Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία. Συγχρόνως προσπαθώ να τους 

στηρίξω µε την εξεύρεση υλικού και µέσων. Προάγω τη συνεργασία µε τους 

Υπεύθυνους καινοτόµων δράσεων και µε αρµόδιους φορείς. Προσπαθώ να 

τους αποαγχώνω  σχετικά µε την ύλη και για οτιδήποτε άλλο χρειάζονται. 

13.  Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Μέσω των προγραµµάτων επιτυγχάνεται το άνοιγµα του σχολείου 

στην κοινωνία. Κύριο όφελος αποτελεί η συνεργασία µεταξύ των µαθητών 

που επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µέσα από αυτά τα προγράµµατα. Ακόµα, 

µεγάλο όφελος προκύπτει και από τη συνεργασία µεταξύ αυτού που υλοποιεί 

ένα πρόγραµµα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και γενικά µεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου. Και φυσικά, η δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά 

να µάθουν µέσα από την εφαρµογή καινοτοµιών καθώς προβάλλεται ένας 

διαφορετικός τρόπος µάθησης µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

14. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς που δεν 

είναι έτοιµοι να δεχτούν τις αλλαγές, να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες 

και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για µεγαλύτερη ενηµέρωση, 

χρειάζονται ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση. Θα πρέπει να ξεπεράσουν το 

φόβο για το καινούργιο και διαφορετικό. Επίσης, να τους βοηθήσουµε να 

αλλάξουν την άποψη ότι δεν υπάρχει χρόνος για την εφαρµογή αυτών των 

προγραµµάτων. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι δε διαθέτουν τον 

απαιτούµενο χρόνο. Τέλος, να ξεπεράσουν την εµµονή τους σχετικά µε τα 

στεγανά του ωρολογίου προγράµµατος. Αυτό µπορεί να γίνει κυρίως µε την 

ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση είτε από την πλευρά των Υπευθύνων 
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είτε από την πλευρά του ∆ιευθυντή του σχολείου ή των Σχολικών Συµβούλων 

ή και από την πλευρά της σχολικής ηγεσίας και κυρίως µε την προσφορά 

έτοιµου εκπαιδευτικού υλικού. 

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και για το χρόνο που µου διαθέσατε. 
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4.3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Ποιο είναι το µαθητικό δυναµικό του σχολείου; 

Στο σχολείο φοιτούν 156 µαθητές. 

2. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου; 

• ∆άσκαλοι: Το σχολείο έχει 7 δασκάλους και µια δασκάλα 

παράλληλης στήριξης. Το σχολείο είναι 7/θέσιο. Έχει οργανικότητα 

8/θεσίου αλλά δεν µπορεί να λειτουργήσει σαν 8/θέσιο, παρ’ όλο 

που υπάρχει ο αριθµός των παιδιών – να φανταστείς συνήθως 

διώχνουµε παιδιά, λόγω του κτηριακού προβλήµατος που υπάρχει. 

Μην ξεχνάς ότι συστεγαζόµαστε µε άλλο σχολείο.  

Ειδικότητες: Έχουµε δύο εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων µε οργανική 

θέση: ένα γυµναστή και µία αγγλικών.  

3. Υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή: 

• αριθµός αιθουσών: Έχει µόνο 8 αίθουσες όπου τη µία την παίρνει 

το συστεγαζόµενο σχολείο οπότε εµείς περιοριζόµαστε σε 7 

αίθουσες. 

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: Υπάρχει κοινή αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων και µάλιστα πολύ καλή η οποία όµως είναι σε 

κοινή χρήση µε το συστεγαζόµενο σχολείο. 

• αίθουσες ειδικοτήτων: ΟΧΙ 

• εργαστήριο Η/Υ: Υπάρχει στο συγκρότηµα που το χρησιµοποιούν 

και τα δύο σχολεία αλλά δεν ανήκει στο δικό µας σχολείο. Εκεί ήταν 

πρώτα εργαστήρι Φυσικής και όλοι έκαναν παλιά εκεί το µάθηµα 

της Φυσικής. Αργότερα όµως, όταν άλλαξαν όλα αυτά τα βιβλία, 

σκεφτήκαµε ότι τα όργανα που χρειάζονται για τη Φυσική είναι πολύ 

περιορισµένα µε βάση τα καινούργια βιβλία έτσι, κάναµε µια 

καταγραφή των υλικών στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη, πήγαµε και 

αγοράσαµε ότι χρειαζόµασταν και έχουµε βάλει 2 βιβλιοθήκες στην 

Στ΄ τάξη κλειδωµένες όπου υπάρχει όλο το υλικό που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν για τις ανάγκες του µαθήµατος. Τα σηµερινά 
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βιβλία δεν έχουν ανάγκη από τόσα πολλά υλικά για να κάνεις 

πειράµατα. Είναι πολύ περιορισµένα τα πράγµατα.  

• άλλα εργαστήρια: ΟΧΙ 

• διαδραστικοί πίνακες: Υπάρχει ένας διαδραστικός πίνακας που 

είναι φορητός και µπορεί να µεταφερθεί σε όλους. 

• βιντεοπροτζέκτορας: Σε 6 από τις 7 τάξεις. 

• βοηθητικοί χώροι:  

• οπτικοακουστικά µέσα: Υπάρχει µια µικροφωνική εγκατάσταση. 

• βιβλιοθήκη: Σαν ξεχωριστή αίθουσα όχι αλλά υπάρχουν ατοµικές 

βιβλιοθήκες σε κάθε αίθουσα. Φροντίσαµε από την αρχή, επειδή 

υπάρχει το πρόβληµα των αιθουσών, κάθε τάξη να έχει τη δική της 

βιβλιοθήκη η οποία λειτουργεί και σαν δανειστική βιβλιοθήκη µέσα 

στην τάξη.  

 

Προφίλ διευθυντή 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 52 ετών 

3. Ειδικότητα: ∆ασκάλα ΠΕ70  

4. Επιπλέον σπουδές: Έχω ένα δεύτερο Πτυχίο, έχω κάνει τη 

Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο και τώρα κάνω ένα Μεταπτυχιακό στις 

Επιστήµες της Αγωγής, στο τµήµα εκπαιδευτική Ηγεσία και ∆ιοίκηση. 

5. Επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης: Έχω κάνει το επιµορφωτικό 

σεµινάριο των 70 ωρών σχετικά µε τη ∆ιοίκηση και άλλα επιµορφωτικά 

σεµινάρια στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης, επιµόρφωση 

στην Πληροφορική Α΄ και Β΄ επιπέδου. 

6. Επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµίας: ΟΧΙ 

7. Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 29 

8. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 7 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πώς 

θα το χαρακτηρίζατε ως προς τη δοµή και την ευελιξία του;  

ΑΠ: Είναι ένα γραφειοκρατικό σύστηµα µε δοµή από πάνω προς τα κάτω 

όπου οι δυνατότητες που υπάρχουν για ευελιξία είναι πάρα πολύ λίγες. Συχνά 

νοιώθεις σα διεκπεραιωτής. Αυτό είναι γεγονός. ∆εν µπορεί κανείς να το 

αρνηθεί, έτσι είναι. Προσωπικά, επειδή λόγω χαρακτήρα θέλω να βλέπω τα 

πράγµατα µε µια ευαίσθητη, από µια αισιόδοξη πλευρά, θεωρώ ότι ακόµα και 

µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο υπάρχουν οι δυνατότητες να ανασάνει κανείς. 

Μπορούν να γίνουν πράγµατα. Ότι το σύστηµα είναι γραφειοκρατικό, αυτό 

είναι γεγονός. 

2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζετε κατά την 

άσκηση του έργου σας;  

ΑΠ: Ένας διευθυντής αντιµετωπίζει πάρα πολλά προβλήµατα. Θεωρώ 

πως είναι ένα έργο πάρα πολύ πολύπλοκο γιατί έχεις να αντιµετωπίσεις τη 

µεγαλύτερη δυσκολία, που είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Αυτή είναι και η µεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει ένας 

διευθυντής. Και όταν λέµε ανθρώπινο δυναµικό εννοούµε όλους εδώ µέσα. 

Πρέπει να διαχειριστεί µαθητές, γονείς (ένα µεγάλο πρόβληµα τώρα στις 

µέρες µας), συναδέλφους, διάφορους φορείς και πρόσωπα που εµπλέκονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και αυτό για µένα είναι η 

µεγαλύτερη δυσκολία για το διευθυντή. Τα υπόλοιπα ζητήµατα σχετικά µε τη 

δοµή, υλικοτεχνική υποδοµή κ.λ.π. προσωπικά τα θεωρώ δευτερεύοντα. Εκεί 

που είσαι στην κόψη του ξυραφιού όλη την ώρα είναι η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Υπάρχουν προβλήµατα λόγω της έλλειψης 

κονδυλίων για την υλικοτεχνική υποδοµή αλλά θεωρώ πως είναι από τα 

πράγµατα που µπορεί κανείς να τα παλέψει.  

Σχετικά µε τη γραφειοκρατική δοµή του συστήµατος, νοιώθεις ότι σε 

αναγκάζουν να αναλάβεις πάρα πολλά πράγµατα αλλά χωρίς εσύ να µπορείς 

να επηρεάσεις κάτι. Αναλαµβάνεις πάρα πολλά. Είσαι τα πάντα. Από το να 

διαχειριστείς το πρόβληµα της µαµάς που νοιώθει ότι ο τάδε εκπαιδευτικός 

έχει αδικήσει το παιδί της και που έρχεται εδώ και κλαίει µπροστά σου µέχρι 

όλα τα υπόλοιπα που είναι επάνω σου. Και ταυτόχρονα σε βάζει να 
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διαχειρίζεσαι και τα οικονοµικά και άλλα χίλια δυο πράγµατα και στην ουσία 

τίποτα από αυτά δε διαχειρίζεσαι εσύ. Ούτε έχεις τον τελευταίο λόγο εσύ για 

κανένα από όλα αυτά. ∆ηλαδή, όλοι οι άλλοι αποφασίζουν για όλα αυτά που 

πρέπει να γίνουν και εσύ έχεις την ευθύνη να τα κάνεις. Αυτό για µένα είναι το 

φοβερότερο όλων. ∆ιεκπεραιώνεις κάποια πράγµατα και ταυτόχρονα έχεις 

την ευθύνη των πάντων. Και η ίδια η διοίκηση την ώρα που θα έρθει να κάνει 

ένα ερώτηµα, θα απευθυνθεί σε σένα και θα σου ζητήσει ευθύνες ενώ πολλά 

πράγµατα είναι έξω από εσένα. Αυτό σου δηµιουργεί ένταση. Νοµίζω πως οι 

διευθυντές στο ελληνικό σχολείο περνούν από τις χειρότερες φάσεις τους. 

Προσωπικά, από τα 7 χρόνια που είµαι διευθύντρια θεωρώ πως είµαι στη 

χειρότερη φάση.  

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι αρµοδιότητες ενός 

διευθυντή – ηγέτη;  

ΑΠ: ∆ιευθυντής πρέπει να είναι ο άνθρωπος που µπορεί να εµπνέει. 

∆ηλαδή, έχει κάτι στο µυαλό του, έτσι όπως φαντάζεται κάποια πράγµατα, και 

στην πορεία αυτό καταφέρνει να γίνει κτήµα και των υπόλοιπων. Το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του διευθυντή- ηγέτη είναι όταν καταφέρνει 

µαζί µε το σύλλογο να υλοποιήσουν κάτι που έχουν σκεφτεί. Όλη αυτή η 

διαδικασία, αυτή η συλλογική δουλειά µέχρι την επίτευξη αυτού είναι και η 

απόλυτη καταξίωση και ικανοποίησή του. Όταν αυτό που σκέφτηκε, αυτό που 

ονειρεύτηκε µπορεί να το µεταδώσει και στους άλλους και όλοι µαζί να 

σχεδιάζουν την υλοποίησή του, να προχωρήσουν και να το κάνουν, αυτό που 

βιώνει το διάστηµα, από την ώρα που το ονειρεύεται, µετά κατά το συλλογικό 

σχεδιασµό του µέχρι την ώρα της υλοποίησής του, αποτελεί και τη 

µεγαλύτερη καταξίωσή του. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα.  

4. Γνωρίζετε τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και τι εκπαιδευτική 

καινοτοµία;  

ΑΠ: Η αλλαγή είναι πολύ µεγαλύτερη από την καινοτοµία. Είναι µια 

διαδικασία µετασχηµατισµού από µια κατάσταση σε µια άλλη, η οποία δεν 

είναι απαραίτητα θεσµοθετηµένη και δε αποτελεί πάντα καινοτοµία Η 

καινοτοµία είναι µια αλλαγή προς κάτι καινούργιο, συγκεκριµένο, που δεν έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και έχει ως στόχο τη βελτίωση. ∆εν έχει το εύρος της 

µεταρρύθµισης και είναι ευέλικτη. 
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5. Μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές και καινοτοµίες που προέκυψαν 

στην επαγγελµατική σας πορεία; 

ΑΠ: Η µεγαλύτερη αλλαγή που έχω βιώσει σα διευθύντρια είναι αυτή που 

βιώνουµε τώρα µε τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στο σχολείο που είναι 

διευθύντρια εδώ και 7 χρόνια, είναι ένα µικρό σχολείο, ένα σχολείο κατά 

βάθος οικογενειακό, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων τελείωσε 

σχολείο εδώ, σ’ αυτό το συγκρότηµα, οι περισσότεροι είχαν και τους γονείς 

τους δασκάλους σ’ αυτό το συγκρότηµα και παίρνουν σύνταξη από εδώ, αφού 

υπηρετούν εδώ 30-35 χρόνια. Συχνά έχουµε µαθητές τα παιδιά δικών µας 

µαθητών. Είναι µικρό σχολείο χωρίς βοηθητικούς χώρους που πιθανόν να 

έχει ένα άλλο σχολείο. Είναι όµως όπως είπα, σχεδόν ένα οικογενειακό 

σχολείο, όπου οι δάσκαλοι το νοιώθουν σαν ένα δικό τους χώρο. Γι’ αυτό 

παρατηρούµε ότι δεν τελειώνει η εργασία τους στις 1.15 το µεσηµέρι. Με αυτά 

τα δεδοµένα θεωρήσαµε ότι κάτι πρέπει να κάνουµε ώστε η κάθε τάξη να έχει 

µια αυτονοµία από την άποψη των υλικών. Για αυτό από την αρχή, η 

φιλοσοφία βάση της οποίας κινηθήκαµε και ήταν µια καινοτοµία για το χώρο 

του σχολείου, ήταν ότι η κάθε τάξη θα έπρεπε να έχει δικό της εξοπλισµό: 

λευκό πίνακα, υπολογιστή, εκτυπωτή, βιντεοπροτζέκτορα, overhead, 

µαγνητόφωνο, µηχανή για slide και γενικά ότι χρειάζεται µια τάξη. Οπότε κάθε 

δάσκαλος θα µπορεί να έχει το εποπτικό υλικό άµεσα οποτεδήποτε το 

χρειαστεί χωρίς να είναι υποχρεωµένος να το µοιράζεται µε κάποιον άλλο και 

έτσι ο ίδιος θα µπορεί να προγραµµατίσει τη δουλειά του έτσι όπως την έχει 

φανταστεί. 

Άλλες καινοτοµίες που έχω βιώσει στην εκπαιδευτική µου πορεία γενικά είναι 

το ολοήµερο σχολείο και η ευέλικτη ζώνη. Έζησα πολύ έντονα την εισαγωγή 

της ευέλικτης ζώνης καθώς και όλη αυτή την αντίσταση που υπήρξε από 

µέρους των εκπαιδευτικών. Πιλοτικά, στην αρχή, φάνηκε να λειτουργεί καλά, 

όταν όµως αρχίσαµε εµείς οι εκπαιδευτικοί να κάνουµε τα πρακτικά την 

απορρίψαµε όλοι. Τελικά ήταν µια καινοτοµία που επιβλήθηκε.    

6. Πώς αξιολογείτε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών – καινοτοµιών 

που αναφέρατε, θετικά ή αρνητικά;  
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ΑΠ: Αυτές οι καινοτοµίες θεωρώ πως άξιζαν τον κόπο να εφαρµοστούν 

αλλά γενικά θεωρώ πως µια καινοτοµία δεν πρέπει να επιβάλλεται. Η 

καινοτοµία ή µια διάθεση για καινοτοµία, θα πρέπει να προετοιµάζεται από 

κάτω, να µπορεί να είναι απαίτηση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει 

εµείς οι ίδιοι να προετοιµάζουµε το έδαφος για κάτι που θα έρθει. Στη χώρα 

µας έχει αποδειχθεί πως ότι γίνεται έρχεται από πάνω. Είναι τυχαίο πως όλες 

οι µεταρρυθµιστικές αλλαγές έχουν όνοµα υπουργού; Του Αρσένη, της 

∆ιαµαντοπούλου κ.λ.π. Και εµείς, τα συνδικαλιστικά µας όργανα, ο 

επιστηµονικός µας κλάδος γενικότερα, δεν ήµασταν ποτέ έτοιµοι για να 

προετοιµάσουµε το έδαφος, να εισηγηθούµε τέτοια πράµατα. Όταν αυτές οι 

αλλαγές προσπαθούν να επιβάλλονται δηµιουργούν αντιστάσεις, κάτι που 

ζούµε και αυτές τις µέρες. Χωρίς να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς είναι αυτό που 

µας ζητάνε, αντιστέκεται. Για παράδειγµα, ρωτάς τώρα µε την αξιολόγηση, 

ποιος διάβασε τους 15 δείκτες και δεν απαντάει κανείς. Όµως όλοι είναι 

εναντίον. Εξαιρετικοί άνθρωποι και είναι εναντίον. Άρα κάτι έγινε λάθος.  

Τώρα, συγκεκριµένα, όσον αφορά την Ευέλικτη ζώνη, για µένα ήταν µια πολύ 

θετική καινοτοµία. Πάντα οι δάσκαλοι έλεγαν ότι ήθελαν κάποιες ώρες για να 

αναπνεύσουν, να µπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Όταν ήρθε η ώρα όµως να 

πραγµατοποιηθεί όλοι είχαν τις αντιρρήσεις τους. Στην αρχή τη 

χρησιµοποίησαν και µετά είπαν πως τους την επέβαλλαν και δεν την ήθελαν.  

7. Ποια είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή - 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Νοµίζω πως δεν είµαστε έτοιµοι και δεν έχουµε καταλάβει την 

αναγκαιότητα αυτών των προγραµµάτων και γενικά της καινοτοµίας. Συχνά, 

εµείς οι δάσκαλοι προβάλλουµε αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή. 

Κοιτάζουµε πολύ διστακτικά κάθε τι που θα µας βγάλει από τη ρουτίνα, από 

τη συνήθεια. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται ποιο θα είναι το κέρδος του από 

την εφαρµογή µιας καινοτοµίας. Συχνά δεν έχουν κίνητρα για να κάνουν κάτι. 

Σκέφτονται: «έχω οικονοµικό κίνητρο;», «θα το κάνω στο εργασιακό µου 

ωράριο;», «στο διδακτικό µου ωράριο;». Μπαίνουν όλοι αυτοί οι παράγοντες 

στη µέση και γι’  αυτό το λόγο συχνά οι συνάδελφοι είναι διστακτικοί.  

Τον τελευταίο καιρό, όταν άρχισαν να βγαίνουν όλα αυτά περί αξιολόγησης 

και αυτοαξιολόγησης, παρατήρησα ότι όλοι ξαφνικά σκέφτηκαν να πάρουν 
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ένα Πολιτιστικό Πρόγραµµα. Όµως παράλληλα αναρωτήθηκαν « θα δοθεί 

βεβαίωση»; Το κίνητρο ήταν η βεβαίωση και όχι η εµπλοκή. Προσωπικά µε 

απασχόλησε πολύ το ζήτηµα των Πολιτιστικών προγραµµάτων φέτος και γι’ 

αυτό το λόγο προσπάθησα να τους περάσω την ιδέα να πάρουµε ένα 

πρόγραµµα µε κοινό θέµα που να εµπλακούµε όλοι και να έχει σχέση και µε 

την καλοκαιρινή µας γιορτή. Σε συνδυασµό µε ένα φεστιβάλ που κάνει ο 

∆ήµος και φέτος σα θέµα έχει τη θάλασσα, πρότεινα να πάρουµε Πολιτιστικό 

πρόγραµµα µε αντίστοιχο θέµα και να δουλέψουµε όλο το χρόνο πάνω σε 

αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εµπλάκηκαν περισσότεροι συνάδελφοι µε το θέµα 

αυτό. Άλλοι βέβαια έκαναν περισσότερα πράγµατα και άλλοι λιγότερα αλλά 

όλοι δούλεψαν πάνω σε ένα κοινό θέµα. 

Ένα εµπόδιο τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα χρηµατικό 

ποσό έστω και για τα υλικά που θα χρειαστεί κάποιος για την υλοποίηση του 

προγράµµατος. ∆εν ζητάει κάποιος κάτι περισσότερο αλλά έστω και αυτό το 

ελάχιστο όσον αφορά την αγορά των υλικών για να µπορέσεις να εργαστείς 

είναι απαραίτητο.  

8. Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί παράγοντες που διευκολύνουν την εισαγωγή 

– υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Πρώτα πρώτα να υπάρχει µια διάθεση και µια κουλτούρα στο 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ότι δεν είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

που απλά διεκπεραιώνουν κάποια πράγµατα. Πρέπει αν υπάρχει αυτή η 

λογική. Γιατί υπάρχει και η άλλη λογική που λέει ότι εγώ για τόσα που παίρνω 

πολλά δίνω. Είναι µια νοοτροπία που πάρα πολύ δύσκολα ξεριζώνεται γιατί 

περάσαµε πάρα πολλά χρόνια µε µια τέτοια λογική. Αν δεν νοιώσει ο 

δάσκαλος ότι έχει ένα κίνητρο, µια παρώθηση δεν µπορεί να ξεριζώσει εύκολα 

τέτοιες νοοτροπίες.  

9. Ποιες ενέργειες αναλαµβάνετε για την εξοµάλυνση των 

ανασταλτικών παραγόντων που αναφέρατε; 

ΑΠ: Από τη στιγµή που ήρθα στο σχολείο φρόντιζα να κάνουµε 

συζητήσεις πάνω σε τέτοιου είδους θέµατα. Πρώτα πρώτα και µε το δικό µου 

παράδειγµα και µε τη συµµετοχή µου σε όλα τα προγράµµατα που 

διοργανώνονταν από τη διεύθυνσή µας. Για όλα τα σεµινάρια που 
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διοργάνωνες στα Πολιτιστικά φρόντιζα να κάνω συζήτηση στο διάλειµµα, στην 

ώρα του καφέ. Τους ανέφερα το σεµινάριο, το υπογράφανε και µετά τους 

ρωτούσα «θα πάµε; ποιος άλλος θέλει; θα έρθεις; πάµε!». Με µια τέτοια 

διάθεση. Σιγά σιγά οι συνάδελφοι κατάλαβαν πως όταν πηγαίνεις στα 

σεµινάρια ενηµερώνεσαι, παίρνεις ιδέες και αυτό τους βοηθάει. Τα τελευταία 

χρόνια και ειδικά φέτος, όσο οι συνάδελφοι νοιώθουν πως αρχίζουν να 

πιέζονται, αρχίζουν πάλι και κλείνονται. Λένε ότι µας ζητάνε πάρα πολλά, µας 

κόβουν τους µισθούς, γιατί θα πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω; Όλα αυτά 

που βιώνουµε έχουν επίπτωση.  

10. Ποια µέσα θα προτείνατε για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης; 

ΑΠ: Μια ενέργεια θα ήταν να υπήρχε µεγαλύτερη επαφή των 

Υπευθύνων µε το χώρο του σχολείου. Να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια 

επίσκεψη όπου όχι µόνο να παρουσιάζετε τα προγράµµατα αλλά να µπορείτε 

να προτείνετε και κάποια θέµατα που απασχολούν την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα. Βέβαια, τα σχολεία είναι πολλά και εσείς είστε µόνο ένας σε κάθε 

δράση αλλά θα πρέπει να βρεθεί µια φόρµουλα, έστω και µε µαζικές 

συναντήσεις, να έχετε προσωπική επαφή µε όλους τους εκπαιδευτικούς.   

Τα Πολιτιστικά προγράµµατα είναι πολύ βοηθητικά για τον εκπαιδευτικό γιατί 

έχουν τόσο πλούσιο υλικό που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να µπορεί να 

δουλέψει στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Στα πλαίσια λοιπόν της Ευέλικτης 

Ζώνης µπορείς να αξιοποιήσεις όλα αυτά τα πράγµατα που µπορείς να κάνεις 

µέσα από τα Πολιτιστικά προγράµµατα. ∆εν έχεις το άγχος για το τι θα κάνεις 

και τι θα ετοιµάσεις. Έχεις έτοιµο υλικό. ∆εν είναι ανάγκη να αναλάβεις κάτι 

µεγάλο. Και µε ένα πολύ µικρό προγραµµατάκι και εσύ ανασαίνεις και τα 

παιδιά ασχολούνται µε κάτι άλλο. ∆εν είναι όλη την ώρα µάθηµα. Βέβαια, 

πολλοί συνάδελφοι, τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης τις χρησιµοποιούν για να 

κάνουν Μαθηµατικά και Γλώσσα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε και την παιδαγωγική 

διάσταση του θέµατος. ∆εν µπορεί να τρελαίνεις τα παιδιά όλη την ώρα µε 

Μαθηµατικά και Γλώσσα. Παιδαγωγικά δεν είναι σωστό. Αλλά και για τον 

εκπαιδευτικό δεν είναι το καλύτερο. Πάντα ζητούσαµε να έχουµε µια ευελιξία 

σαν εκπαιδευτικοί. Θέλαµε ώρες, ευέλικτες ώρες για να ανασάνουµε. Αυτό δεν 
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ήταν το επιχείρηµά µας πάντα; Ορίστε, πήραµε τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης 

ας κάνουµε κάτι άλλο, όχι πάλι Μαθηµατικά.   

Χρειάζονται όµως να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι, να δουν καλές πρακτικές 

και να τους δοθούν κάποια κίνητρα. 

11. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για την 

εφαρµογή – υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Θετική άποψη έχουν. Και τα προηγούµενα χρόνια έπαιρναν 

Πολιτιστικά προγράµµατα. Απλώς είναι οι καιροί δύσκολοι. Όλο αυτό το κλίµα 

διαπερνά τα πάντα. Οι εκπαιδευτικοί πάντως στηρίζουν τα προγράµµατα και 

θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν. Νοιώθουν ότι τους βοηθάνε όλα αυτά τα 

πράγµατα. 

12. Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε εσάς και τους  

εκπαιδευτικούς ως προς την εισαγωγή και τη στήριξη των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων; Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

ΑΠ: Σα σύλλογος δεν έχουµε µεγάλα προβλήµατα στην επικοινωνία. 

Θεωρώ ότι έχουµε κατακτήσει πολλά σκαλιά σ’ αυτό που λέµε συλλογικότητα, 

επικοινωνία κ.λ.π. Νοµίζω ότι είµαστε σε πολύ καλό στάδιο και όσες φορές 

συζητάµε δεν νοµίζω ότι υπάρχει πρόβληµα. ∆υσκολίες βέβαια υπάρχουν 

από χρόνιες νοοτροπίες που υπάρχουν και που πρέπει να λυθούν. 

13. Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Οποιοδήποτε όφελος που µπορεί να έχει κάποιος που εµπλέκεται µε 

τον Πολιτισµό. Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα κατά τη γνώµη µου είναι κάτι το 

διαφορετικό από όλα αυτά µε τα οποία ασχολούµαστε κάθε µέρα. Τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή µε χιλιάδες πράγµατα. Μέσα από το Πολιτιστικό 

πρόγραµµα που πήραµε φέτος µε θέµα τη «Θάλασσα» τα παιδιά εµπλάκηκαν 

µε το χορό. Έµαθαν νησιωτικούς χορούς µε τη Γυµνάστρια. Εµπλάκηκαν µε 

το θέατρο, µέσα από τα δρώµενα που ετοίµασαν µε βάση τη θάλασσα. Ένα 

κοµµάτι αυτού του προγράµµατος το παρουσιάσαµε και στο φεστιβάλ του 

∆ήµου µε τίτλο «Καράβι, καραβάκι πού πας γιαλό γιαλό». Τα παιδιά 

ασχολήθηκαν µε χίλια δυο πράγµατα, µε τη λογοτεχνία, µε τη ζωγραφική, µε 

µουσική, µε όλα αυτά. Υπάρχει πιο σηµαντικό πράγµα; 
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14. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς που δεν 

είναι έτοιµοι να δεχτούν τις αλλαγές, να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες 

και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα είναι καινοτοµία. Κάθε καινοτοµία όταν 

προσπαθεί να εδραιωθεί δηµιουργεί αντιστάσεις. Αυτές οι αντιστάσεις 

ξεκινούν συχνά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Παρατηρούµε επίσης 

εκπαιδευτικούς που λένε ότι συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα και στην 

πραγµατικότητα δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό µια µορφή αντίστασης είναι. 

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παίρνουν ένα Πολιτιστικό πρόγραµµα και κατά 

βάση δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό αντίσταση είναι µε την έννοια ότι ξεκινάς 

κάτι και το αφήνεις να νεκρωθεί. Οι εκπαιδευτικοί συχνά έχουν τέτοιες 

αντιστάσεις. Είναι µια αλλαγή. Νοιώθουν ότι όλα αυτά πάνε να τους βγάλουν 

από τη ρουτίνα τους και αγχώνονται. Σκέφτονται, «πότε θα κάνω τα 

κλάσµατα;», «θα πρέπει να αφιερώσω χρόνο και έξω από το διδακτικό µου 

ωράριο;», «ίσως και έξω από το εργασιακό µου;», «για ποιο λόγο να το κάνω 

αυτό;», «τι θα κερδίσω απ’ όλα αυτά;». Αυτές είναι οι αντιστάσεις που 

παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί. Παρόλο που αυτά τα προγράµµατα είναι 

προαιρετικά νοιώθουν ότι τώρα µε την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση 

είναι σαν υποχρεωτικά. Νοιώθουν ότι πρέπει να πάρουν ένα πρόγραµµα για 

να έχουν κάτι να παρουσιάσουν στο φάκελό τους. Ειδικά οι συνάδελφοι που 

είναι παλαιάς κοπής. Είναι άνθρωποι που ποτέ δεν προσπάθησαν για κάτι 

παραπάνω για την αυτοµόρφωσή τους, δεν παρακολούθησαν ποτέ ένα 

σεµινάριο, άνθρωποι που δεν πήγαν ούτε στην εξοµοίωση, όχι γιατί δεν τους 

πήραν αλλά από άποψη. Άνθρωποι που δεν προσπάθησαν ποτέ να 

εµπλακούν στην επιµορφωτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας 

τους. Ένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται κοντά στη σύνταξη και ακούει για 

αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, δεν ξέρει τι είναι αλλά κατά βάση δε θέλει και 

να µάθει τι είναι. Ούτε καν µπαίνει στη διαδικασία να κοιτάξει τι είναι. ∆εν το 

θέλει, το απωθεί. Νοιώθει ότι δεν υπάρχει κίνητρο για να το κάνει. Υπάρχει µια 

λογική χρόνων, µια διαµόρφωση συνειδήσεων, απόψεων, θέσεων χρόνια που 

έχει να κάνει µε το συνδικαλιστικό κίνηµα κ.λ.π. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν 

σκέφτεται ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι στο φάκελό του και στο Σύµβουλο 

άρα η λύση είναι να πάρει ένα Πολιτιστικό Πρόγραµµα. Μ’ αυτό το σκεπτικό 
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παύει η προαιρετικότητα του πράγµατος. Το βλέπει πλέον υποχρεωτικά. Και 

όταν φτάνει η ώρα για να το υλοποιήσει, στην πραγµατικότητα δεν το 

υλοποιεί, άρα αντιστέκεται και σ’ αυτό. ∆εν ξέρω αν αποδίδω τη νοοτροπία 

των συναδέλφων αλλά νοµίζω ότι είµαι πολύ κοντά. 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που µου αφιερώσατε. 

Και εγώ ευχαριστώ.  

Καλή συνέχεια. 
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4.4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1. Ποιο είναι το µαθητικό δυναµικό του σχολείου; 

Το σχολείο έχει 230 µαθητές.  

2. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου; 

• ∆άσκαλοι: 13 δάσκαλοι, ένας στο τµήµα ένταξης και ένας εγώ, σύνολο 

15 δάσκαλοι. 

• Ειδικότητες: Όλες οι προσφερόµενες: Εικαστικά, Πληροφορική Θεατρική 

Αγωγή, Μουσική, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Γυµναστική, οτιδήποτε 

πρέπει να έχει ένα σχολείο ενταγµένο στο ΕΑΕΠ. 

3. Υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή: 

• αριθµός αιθουσών: 13 

• αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: ΝΑΙ 

• αίθουσες ειδικοτήτων: ΟΧΙ 

• εργαστήριο Η/Υ: ΝΑΙ 

• άλλα εργαστήρια: ΟΧΙ 

• διαδραστικοί πίνακες: 1 

• βιντεοπροτζέκτορας: 2 

• βοηθητικοί χώροι: Έχουµε µια αίθουσα άδεια που µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε. 

• οπτικοακουστικά µέσα: έχουµε τηλεοράσεις, βίντεο, µικροφωνική 

εγκατάσταση, οτιδήποτε χρειαζόµαστε για να κάνουµε τη δουλειά µας. 

• βιβλιοθήκη: µία µικρή µε παλαιούς τίτλους, όχι ιδιαίτερα ανανεωµένη.  

 

ΠΡΟΦΙΛ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1. Φύλο: Άντρας 

2. Ηλικία: 51 

3. Ειδικότητα: ∆άσκαλος  

4. Επιπλέον σπουδές: Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο και 

Μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση. 



238 

 

5. Επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης: Έχω εξειδίκευση ετήσια από το ΕΑΠ 

στην ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων.  

6. Επιµόρφωση σε θέµατα καινοτοµίας: ΟΧΙ 

7. Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 30 

8. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 6 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ποια είναι η άποψή σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πώς 

θα το χαρακτηρίζατε ως προς τη δοµή και την ευελιξία του;  

ΑΠ: Είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό. ∆εν είναι ευέλικτο. Θα χρειαζότανε 

λίγη περισσότερη ευελιξία και λίγες περισσότερες αρµοδιότητες στο σύλλογο 

διδασκόντων. Όχι βέβαια να φύγουµε εντελώς από το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

και από τους στόχους της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, αλλά λίγη µεγαλύτερη 

ευελιξία θα χρειαζότανε. 

2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζετε κατά την 

άσκηση του έργου σας;  

ΑΠ: ∆εν υπάρχει γραµµατειακή υποστήριξη και πρέπει ο διευθυντής να 

κάνει τα πάντα. Από τη συµπλήρωση στοιχείων στον υπολογιστή, τη 

στελέχωση του σχολείου, την έννοια των τµηµάτων, τις εξωτερικές δουλειές, 

τα πάντα. ∆εν υπάρχει κάποιος στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση που θα 

βοηθήσει το διευθυντή.  

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι αρµοδιότητες ενός 

διευθυντή – ηγέτη;  

ΑΠ: Στο δηµόσιο σχολείο ο διευθυντής δεν µπορεί να είναι και πολύ 

ηγέτης. Περισσότερο υπηρέτης είναι, διεκπεραιωτής θεµάτων παρά ηγέτης. 

Επειδή θέλουµε να κρατήσουµε το δηµόσιο σχολείο, µε λιγότερη 

γραφειοκρατία αλλά µε κάποιον σχετικό έλεγχο κεντρικά, πιστεύω ότι θα 

µπορούσαµε να καθορίζουµε µερικά πράγµατα, όσον αφορά τον αριθµό των 

παιδιών, των τµηµάτων, κάποια προγράµµατα που δε θα ήταν υποχρεωτικά 

για όλα τα σχολεία. Θα µπορούσαµε να έχουµε ένα λόγο σχετικά µε τη 

συγκρότηση των οµάδων των ειδικοτήτων έτσι ώστε να µπορούµε να 

συνεργαστούµε καλύτερα και µε τα υπόλοιπα σχολεία, να µη βρισκόµαστε 

προ τετελεσµένων γεγονότων. Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να λειτουργήσεις 

όταν σου στέλνουν µια ειδικότητα η οποία πηγαίνει σε 5 σχολεία και θα 
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πρέπει µετά εσύ να βρεις τρόπο να λειτουργήσεις. ∆ηλαδή, η κεντρική 

διοίκηση θα µπορούσε να ασκηθεί λιγότερο σ’ αυτό το θέµα αν άφηνε κάποιες 

αρµοδιότητες στα σχολεία να καθορίσουν µερικά πράγµατα. Θα µπορούσαν 

κάποια πράγµατα να είναι από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς 

τα κάτω σε τέτοιο βαθµό. Βέβαια, δε θέλω να φτάσουµε στην άλλη άκρη και 

να αποφασίζουµε εµείς σα σχολείο. ∆εν µπορούµε να είµαστε αυτόνοµοι γιατί 

τότε υπάρχει ο κίνδυνος να µας αναγκάσουν να πρέπει να βρούµε τον τρόπο 

να λειτουργήσουµε µόνοι µας. ∆ε θα φτάσουµε εκεί άλλωστε αυτό θέλουµε να 

το αποφύγουµε. Το καλύτερο θα ήταν να είχαµε µια ηµιαυτόνοµη κατάσταση. 

4. Γνωρίζετε τι είναι εκπαιδευτική αλλαγή και τι εκπαιδευτική 

καινοτοµία;  

ΑΠ: Η εκπαιδευτική αλλαγή θεωρώ ότι είναι ταυτόσηµη µε τη µεταρρύθµιση 

και έχει σχέση µε το πολιτικό status µιας χώρας.  

Η εκπαιδευτική καινοτοµία είναι εσωτερική υπόθεση, κάτι που µπορεί να 

αναλάβει το σχολείο και δεν είναι υποχρεωµένοι και οι δίπλα να ακολουθούν. 

Θα πρέπει όµως να υπάρχει µια µέριµνα γι’  αυτό το πράγµα.    

5. Μπορείτε να αναφέρετε αλλαγές και καινοτοµίες που προέκυψαν 

στην επαγγελµατική σας πορεία; 

ΑΠ: Σηµαντική εκπαιδευτική αλλαγή ήταν η καθιέρωση των ΕΑΕΠ 

σχολείων που άλλαξε το πρόγραµµα και το πήγε µέχρι τις 2.00. Νωρίτερα 

µπορούµε να αναφέρουµε το ολοήµερο που ήταν και αυτό µια σηµαντική 

αλλαγή. Ο ρόλος του ολοήµερου σχολείου κατά τη γνώµη µου ήταν 

περισσότερο κοινωνικός παρά παιδαγωγικός. Και η ευέλικτη ζώνη θεωρείται 

µια καινοτοµία αλλά είναι µια πονεµένη ιστορία. Θεωρώ πως επί της ουσίας 

δεν έχει προσφέρει κάτι γιατί αναλώνεται στην καθηµερινότητα. Όλα αυτά θα 

είχαν νόηµα αν άλλαζε και το Αναλυτικό Πρόγραµµα. ∆ηλαδή αν γίνονταν 

λιγότερο το Αναλυτικό Πρόγραµµα θα σου έδινε τη δυνατότητα να ελιχθείς. 

Θα είχες το χρόνο να κάνεις και άλλα πράγµατα. Για να έχουν υπόσταση οι 

καινοτοµίες θα πρέπει να µετατραπεί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Άρα 

πηγαίνουµε στο πολιτικό κοµµάτι, στην πολιτική βούληση. ∆ε γίνεται µε αυτό 

τον βοµβαρδισµό γνώσεων και το κυνήγι της ύλης, να ζητάµε πολλά 

πράγµατα από τους µαθητές οι οποίοι σήµερα είναι οι σκληρότεροι εργάτες 

αυτού του τόπου. Και ο δάσκαλος πιέζεται και οι µαθητές επίσης. Έχουν και 

µια ανασφάλεια οι εκπαιδευτικοί. Πολύ περισσότερο τώρα. 
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6. Πώς αξιολογείτε την εφαρµογή αυτών των αλλαγών – καινοτοµιών 

που αναφέρατε, θετικά ή αρνητικά;   

ΑΠ: Εγώ τα πράγµατα τα βλέπω θετικά. Χωρίς να πω ότι περιµέναµε ότι 

θα πετύχουν αυτές οι καινοτοµίες, ήταν σε σωστή κατεύθυνση. ∆εν έγιναν 

όµως ολοκληρωµένα. ∆ηλαδή, σα σκέψη είναι σωστές αλλά δε µας δίνουν το 

δικαίωµα να λέµε ότι εφαρµόστηκαν µε τον καλύτερο τρόπο. Θα µπορούσαν 

να γίνουν καλύτερα αν υπήρχε και η θέληση. Μια σκέψη µου είναι ότι θα 

έπρεπε για παράδειγµα, το ολοήµερο να αφορά όλα τα παιδιά και όχι 

συγκεκριµένα. Τα πιλοτικά σχολεία αυτό ήθελαν να καταφέρουν αλλά στην 

πορεία είδαν ότι αυτό δεν γίνεται. Αν γίνονταν θα είχαν υπόσταση όλα και τα 

καινοτόµα προγράµµατα και τα πάντα θα µπορούσαν να είναι µέσα. Θα 

γίνονταν µια πολύ ωραία δουλειά έτσι ώστε οι µαθητές, φεύγοντας στις 4.00 

από το σχολείο να µην παίρνουν την τσάντα στο χέρι τους. Το ολοήµερο θα 

ξέφευγε πια από τον κοινωνικό του ρόλο και θα γίνονταν και παιδαγωγικός 

γιατί θα µπορούσαν οι µαθητές το απόγευµα να έχουν τις δραστηριότητές 

τους, να παίζουν, να πηγαίνουν σε άλλα προγράµµατα, να ευχαριστιούνται 

δηλαδή την ηµέρα. Αυτά τα πράγµατα όµως δεν έγιναν. Παρ’ όλα αυτά όµως 

δεν µπορούµε να πούµε πως ήταν αρνητικά σαν κατεύθυνση, σα σκέψη, σαν 

εφαρµογή. 

7. Ποια είναι τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εισαγωγή - 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Το βασικό πρόβληµα είναι η έλλειψη χρόνου και το άγχος που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί αν θα προλάβουν τα µαθήµατά τους έτσι ώστε να 

ασχοληθούν και µε κάτι άλλο. Το κυνήγι της ύλης είναι φοβερό. Είναι τροµερά 

µεγάλη η ύλη και πρέπει να περιοριστεί. Έχει κατέβει η γνώση από πάνω 

προς τα κάτω µε ένα ρυθµό και ένα βαθµό εξουθενωτικό και αυτό διαλύει τα 

παιδιά.  

8. Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί παράγοντες που διευκολύνουν την εισαγωγή – 

υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Ευνοϊκός παράγοντας είναι το µεράκι που έχει κάθε δάσκαλος. Αν 

ένας δάσκαλος έχει πάθος, κώλυµα για παράδειγµα µε την παράδοση 

σίγουρα θα επιδιώξει ένα Πολιτιστικό πρόγραµµα. Αν κάποιος άλλος έχει 

ενδιαφέρον για τη Υγεία θα ασχοληθεί µε ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας. 

Όλα αυτά ξεκινούν από το πάθος που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός. Είναι το 



241 

 

µεράκι που θα προσπαθήσει να το περάσει µέσα από ένα καινοτόµο 

πρόγραµµα. 

9. Ποιες ενέργειες αναλαµβάνετε για την εξοµάλυνση των ανασταλτικών 

παραγόντων που αναφέρατε; 

ΑΠ: ∆εν µπορούµε να κάνουµε και πολλά πράγµατα. Όσον αφορά την ύλη 

δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι. Σχετικά µε το άγχος των εκπαιδευτικών 

προσπαθούµε να τους καθησυχάσουµε λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα, τους 

προτρέπουµε να µη δίνουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα κεφάλαια των 

µαθηµάτων. Και οι Σύµβουλοι προς τα εκεί κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς. 

Τους λέµε ότι δεν είναι ανάγκη κάθε φορά να κάνουν όλες τις ασκήσεις και να 

τρέχουν σε όλες τις ενότητες. ∆ε χάθηκε και ο κόσµος αν µείνει και κάτι απ’ 

έξω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αισθανθούν πιο 

ελεύθεροι και χαλαροί στη δουλειά τους. Όµως αυτά που συµβαίνουν το 

τελευταίο διάστηµα τους οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. Αισθάνονται πιο 

πιεσµένοι, πιο αγχωµένοι. Έχουν συνδέσει τώρα και το θέµα των 

προγραµµάτων µε την αξιολόγηση. Νοµίζουν πως µπορούν µέσα από τα 

προγράµµατα να βάλουν κάτι στο φάκελό τους. Αυτό όµως γίνεται µε άγχος 

και ότι γίνεται µε άγχος δεν είναι και αποτελεσµατικό. Εντέλει, αυτή η 

προσέγγιση µάλλον κακό κάνει στην ύπαρξη των καινοτόµων προγραµµάτων 

παρά καλό.    

10. Ποια µέσα θα προτείνατε για τη βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης; 

ΑΠ: Αυτό έχει σχέση µε την ενηµέρωση. Τώρα η ενηµέρωση στα σχολεία 

έχει αφεθεί ως επί το πλείστον στους Συµβούλους και σε σας όσον αφορά τα 

προγράµµατα. Βέβαια γνωρίζουµε ότι και εσείς τρέχετε δεξιά και αριστερά και 

δεν προλαβαίνετε να έχετε την επαφή που θα θέλατε µε όλα τα σχολεία γιατί 

και τα προγράµµατα που σας έχουν υποβάλει ειδικά φέτος είναι πάρα πολλά. 

Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούµε όλο αυτό το πράγµα γιατί λίγο 

πολύ έχει χαθεί το παιχνίδι. Έχουµε χάσει τη µπάλα. 

11. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του σχολείου σας για την 

εφαρµογή – υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων; 

ΑΠ: Είναι κάποιοι που λένε ότι εµείς κάνουµε πάντα κάτι µέσα στην τάξη 

µας, άσχετα αν είναι ενταγµένο σε ένα πρόγραµµα ή όχι. Και λένε «αφού το 

κάνουµε τι νόηµα έχει να το δείξουµε και προς τα έξω;». Με την έννοια αυτή 
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λένε πως δεν έχουν ανάγκη να δείξουν τη δουλειά τους κάπου ούτε έχουν 

ανάγκη να συνεργαστούν µε κανένα. Συνηθίζεται στο χώρο µας οι 

εκπαιδευτικοί να είναι κάπως κλειστοί. Θέλουν αυτό που κάνουν µέσα στην 

τάξη, να µένει και µέσα στην τάξη και φοβούνται να ανοιχτούν προς τα έξω. 

∆ύσκολα αφήνονται σε συνεργασίες, ακόµη και στα παράλληλα τµήµατα. 

Ακόµη και όταν χρειάζεται για κάποιο λόγο να συµπορευτούν κάποια τµήµατα 

εκεί παρατηρούµε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των τµηµάτων. Γενικά, θέλουν 

να δουλεύουν µόνοι τους. Έτσι έχουν µάθει. Οπότε η συνεργασία σε 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο είναι δύσκολο πράγµα. 

12. Υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε εσάς και τους  

εκπαιδευτικούς ως προς την εισαγωγή και τη στήριξη των 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων; Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό;  

ΑΠ: Όποτε έχουν αναλάβει ένα πρόγραµµα και ότι έχουν χρειαστεί και 

όποτε έχουν ζητήσει βοήθεια τους έχει δοθεί από το σχολείο. Προσωπικά δεν 

έχω την απαίτηση να πάρουν προγράµµατα, δεν τους έχω πιέσει. Κάποιοι 

θέλουν, κάποιοι δε θέλουν. Επαφίεµαι στη δική τους βούληση. Όποτε όµως 

ανέλαβαν να κάνουν κάτι τους βοήθησα και στο πρόγραµµα και τους 

απάλλαξα από 1-2 ώρες, όταν υπήρχε δυνατότητα στο σχολείο και οικονοµική 

στήριξη τους παρείχα όσον αφορά τα υλικά που θα έπρεπε να 

χρησιµοποιήσουν. ∆εν υπήρχε δυσκολία σ’ αυτό.  

13. Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  

ΑΠ: Οφέλη πάντοτε υπάρχουν γιατί τα προγράµµατα συνδέονται µε ένα 

κοµµάτι µέσα από την ύλη τους που το επεξεργάζονται σε βάθος. Όταν 

επεξεργάζεσαι σε βάθος, κάτι µένει. ∆εν περνάει και φεύγει. Είναι µια γνώση 

και µια εµπειρία που µένει και κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τα 

εκπαιδευτικά και γνωστικά οφέλη που προκύπτουν. Είτε είναι πολιτισµός, 

µουσική, έθιµα, είναι µέσα στην ύλη τους τα οποία θα µείνουν στα παιδιά και 

θα τα θυµούνται σαν µια καλή εµπειρία µέσα στα σχολικά τους χρόνια. 

14. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς που δεν 

είναι έτοιµοι να δεχτούν τις αλλαγές, να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες 

και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από την εφαρµογή 

Πολιτιστικών Προγραµµάτων;  
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ΑΠ: Μέσα σε ένα σχολείο υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι µε ανοιχτά 

µυαλά και εκπαιδευτικοί που είναι διστακτικοί. Όλοι όµως κάνουν τη δουλειά 

που πρέπει να κάνουν στο σχολείο και όλοι είναι χρήσιµοι. ∆εν µπορούµε να 

τους βλέπουµε µε διαφορετικό µάτι. Το θέµα είναι να µπορέσουν όλοι να 

βρουν διεξόδους έτσι ώστε όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι να ξέρουν 

προς τα πού να πάνε. Κάποιος µπορεί να νοµίζει ότι κάνοντας το αναλυτικό 

του πρόγραµµα είναι επαρκέστατος. ∆ε θα του πει κανένας ότι δεν είναι 

επαρκέστατος αν το κάνει πολύ καλά. Άλλος µπορεί να θέλει εκτός από το 

Αναλυτικό πρόγραµµα να κάνει και κάτι άλλο, να ασχοληθεί µε κάποια 

καινοτόµα δραστηριότητα. Κάποιοι φεύγουν από το Αναλυτικό πρόγραµµα και 

πηγαίνουν µόνο εκεί. Και αυτό δεν είναι σωστό, λάθος είναι. Πηγαίνουµε από 

το ένα άκρο στο άλλο. Πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία αλλά είναι δύσκολο 

να κρατηθεί αυτή η ισορροπία. Είναι η πίεση µεγάλη, το άγχος µεγάλο, το 

κυνηγητό της ύλης µεγάλο και δεν αισθάνεται ο δάσκαλος άνετα και ελεύθερα 

στη δουλειά του. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι τελείως αρνητικοί. Κάποιοι 

από αυτούς είναι αρνητικοί γιατί έχουν µάθει πάντα να αρνούνται. Είναι 

αρνητικοί γιατί είναι καχύποπτοι και σκέφτονται ότι κάποιος άλλος µπορεί να 

ωφεληθεί τη δουλειά τους. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν το έχουν 

δουλέψει καθόλου µέσα τους και µάλλον από αφέλεια δεν έχουν ενδιαφερθεί, 

δεν γνωρίζουν τι είναι αυτά τα προγράµµατα, ποιος τα υλοποιεί, ποιος είναι 

υπεύθυνος ενός τέτοιου προγράµµατος, δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους 

δίνει ένα πρόγραµµα, δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και το χρόνο που µου αφιερώσατε.  

 

 

 

 

 


