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Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε ε αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο κεζφδνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην αλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαηλνηφκνο εθπαηδεπηηθή δξάζε ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, ε 

νπνία πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

Αξρηθά, ην βηβιηνγξαθηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ απνζαθήληζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο είλαη ε επξχηεξε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά θαη απηή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ησλ εηδψλ ηεο. Αθφκε, ζε απηφ παξνπζηάδεηαη 

ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, πινπνίεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηηο πξνζπάζεηεο 

εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ε 

επφκελν θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πξνζεγγίδεηαη ν φξνο ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθψο νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπληεινχλ ζε απηή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, εθφζνλ δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνηα 

αληίζηνηρε κέζνδνο κέρξη ηψξα, θξίζεθε ζεκαληηθή ε παξνπζίαζε δχν 

παξφκνησλ εξγαιείσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ, απηή αλαπηχρζεθε γηα λα 

εθαξκνζηεί ζε ηδησηηθά ζρνιεία, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε 

δεκφζηα ζρνιεία. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο θάπνηαο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Αθφκε, ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη 

θάπνηα ζηάδηα εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ 

αλάιπζε ηνπο, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ζχληαμε κηαο αλαθνξάο κε ηα 

απνηειέζκαηα. Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηνλ δηεπζπληή, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε θαη ηνλ ππεχζπλν ηερλνινγίαο. Σα εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ είλαη ε ζπλέληεπμε γηα ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 
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θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο 

ηερλνινγίαο.  

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε δχν ζρνιηθέο κνλάδεο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο “EduComics”  απέθεξε πινχην απνηειεζκάησλ θαη 

επέηξεςε ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ απηήο. 
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Abstract 

 

In the following diploma thesis the development of a method for assessing the 

readiness of a school for the implementation of innovative educational actions by 

the use of technological means was attempted. The main objective of this method 

is to determine whether a particular innovative educational action, which involves 

the use of technological means, could be successfully implemented in a school 

unit.  

First of all, the bibliographic part of this thesis includes the clarification of basic 

concepts, such as the broader meaning of innovation, as well as that of 

educational innovation and its species. It also presents the process of introducing, 

implementing and institutionalizing educational innovations in school units.  

Moreover, emphasis is put on the efforts that have been made to introduce 

innovative actions in the educational system of Greece. The next chapter of the 

bibliographic review approaches the meaning of school units‟ readiness to 

implement innovative educational actions and analyzes the factors contributing to 

it. It is worth mentioning that, since no such method has been developed so far, it 

was considered important to present two similar tools as well. 

Regarding the characteristics of the method, it has been developed to be 

implemented to private schools, but it could also be applied to public schools. The 

implementation of the method precedes the introduction of an educational action 

in a school unit. Furthermore, this method includes some application steps· 

specifically, collecting data, analyzing them, drawing conclusions and composing 

a report with the results. The data collection derives from the owner of the school, 

the headmaster, the teachers who were involved in the implementation of an 

educational innovation and the technology manager of the school. The data 

collection tools are the interview of the owner and the headmaster of the school, 

as well as the questionnaire for the teachers and the technology manager. 

The application of the method to two schools in the context of the implementation 

of the educational action “EduComics” has yielded a number of results and 
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allowed its evaluation by the researcher and the detection of its advantages and 

disadvantages. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο απηνχο νη νπνίνη κε 

βνήζεζαλ θαη κε ππνζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αξρηθά, επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

πκεψλ Ρεηάιε, ν νπνίνο κνπ ππέδεημε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ, εμαζθάιηζε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζε δχν ζρνιεία θαη κε θαζνδεγνχζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

«Ζιεθηξνληθή Μάζεζε» γηα ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο κνπ πξνζέθεξαλ, θαζψο θαη 

φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα άςνγα θαη 

κνηξάζηεθα ηηο αλεζπρίεο κνπ. Δπηπιένλ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ηνπο θαινχο κνπ θίινπο γηα ηελ θαηαλφεζε ηελ νπνία έδεημαλ θαη 

ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ θίιν κνπ, Αληψλε, ν νπνίνο ήηαλ δίπια 

κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δλ θαηαθιείδη, ζα 

ήζεια λα αθηεξψζσ απηήλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, Γεκήηξε θαη 

Παλαγηψηα, θαη ζηελ αδεξθή κνπ, Διέλε, γηα ηελ πίζηε ηνπο ζε εκέλα, ηε 

ζηήξημε θαη ηελ αγάπε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο «δηαδξνκήο», αιιά θαη 

φιεο ηεο δσήο κνπ.   
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Οη πξνθιήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηεο βειηίσζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζπλερείο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο κε 

ζηφρν ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Χο εθ ηνχηνπ ε 

εηζαγσγή θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ε 

νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, 

απνηειεί αδήξηηε αλάγθε γηα ηα ζχγρξνλα ζρνιεία. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εηνηκφηεηαο απηήο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε θαηλνηφκνπ δξάζεο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ 

εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 

κεζφδνπ κειεηήζεθε πξνζεθηηθά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ππάξρνπζαο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ 

εηνηκφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθφηεξα 

ζεκεία ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη ζεσξεηηθέο βάζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε 

εξεπλήηξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ. 

Ζ κέζνδνο απηή αλαπηχρζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε ηδησηηθά ζρνιεία. Ζ 

εθαξκνγή ηεο πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Αθφκε, ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηάδηα, ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα δεδνκέλα 

ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ δηεπζπληή, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε θαη ηνλ 
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ππεχζπλν ηερλνινγίαο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο πεξηιακβάλεη εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία απηά είλαη ε ζπλέληεπμε ηνπ ηδηνθηήηε, ε ζπλέληεπμε 

ηνπ δηεπζπληή, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν νδεγφο θαηαγξαθήο 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλεη ν ππεχζπλνο ηερλνινγίαο. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ απηήο 

ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο. 

1.2 ηόρνο εξγαζίαο 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη 

ηεο εξγαζίαο, νη νπνίνη παξαηίζεληαη αθνινχζσο, ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κεζφδνπ ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

 Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι ηεο εθάζηνηε 

ζρνιηθήο κνλάδαο ην νπνίν ζα αθνξά ηνλ βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο απηήο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

 Ζ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ αδπλακηψλ. 

 Ζ απνθπγή ηεο εηζαγσγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία δελ ηαηξηάδεη κε ην φξακα απηήο ή δε δχλαηαη 

λα ππνζηεξηρζεί απφ απηή βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθάζηνηε θαηλνηφκνπ δξάζεο κε βάζε ην πξνθίι ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ή ε επηινγή θάπνηαο άιιεο παξφκνηαο δξάζεο, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο 

επηηπρνχο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ. 
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1.3 Γνκή εξγαζίαο  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη επηά θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην κε ηίηιν 

«Δηζαγσγή» παξνπζηάδεη ηε ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηε δνκή ηεο. 

Σν δεύηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

θαηλνηνκίαο» απνηειεί κέξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηεο εξγαζίαο. ε 

απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, ηεο αιιαγήο θαη 

ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο θαη πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ, 

θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο.  

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «ρνιηθή εηνηκφηεηα γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο-

Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο» απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. ε απηφ ην θεθάιαην εμεγείηαη ε έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη 

αλαιχεηαη ν ξφινο εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ δηεπζπληή, ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηελ 

εηζαγσγή θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σν θεθάιαην ηέζζεξα κε ηίηιν «Παξφκνηα εξγαιεία» πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνπζίαζε δχν εξγαιείσλ ηα νπνία έρνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο κε ηε κέζνδν ε 

νπνία αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν θεθάιαην πέληε κε ηίηιν «Ζ παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ» ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε αλαγθψλ νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

κεζφδνπ, ηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αμφλσλ δηεξεχλεζεο ηεο κεζφδνπ 

θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αθφκε, ζην ίδην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηεο 

αλάιπζεο απηψλ θαη ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν θεθάιαην έμη  κε ηίηιν «Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ» πεξηέρεη ηε ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο “EduComics” ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

εθαξκφζηεθε ε ελ ιφγσ κέζνδνο ζε δχν ζρνιεία, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο θαη ηηο αλαθνξέο κε ηα πνξίζκαηα γηα ην θάζε ζρνιείν. 



4 

 

Σν θεθάιαην επηά κε ηίηιν «Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ» ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηε γεληθή αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ θαη ηελ εηδηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο κεζφδνπ. ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

δηαηππψλνληαη νη  πξννπηηθέο ηεο αλάπηπμεο ηεο κεζφδνπ. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη ε βηβιηνγξαθία ε νπνία κειεηήζεθε γηα ηελ 

παξνχζα εξγαζία θαη ην παξάξηεκα. ην παξάξηεκα πεξηέρνληαη νη εξσηήζεηο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν νδεγφο θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο. 

 

2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΗ ΔΝΝΟΙΑ 

ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

2.2 Η έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

σζηφζν ζηαδηαθά ε ρξήζε ηεο επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν φξνο “θαηλνηνκία” πιένλ αμηνπνηείηαη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε βηνκεραλία, ε ηερλνινγία, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ε 

παξνρή ππεξεζηψλ. Ο Fenner (1984) δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη κηα εληαία 

ζεσξία γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, σζηφζν κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ δηάθνξνη 

ηχπνη θαη δηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη πνηθίινη νξηζκνί ηνπ φξνπ 

«θαηλνηνκία», γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

απηήο.  

Ζ θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε εθνχζηα αιιαγή ε νπνία απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηνπνξηαθή 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη βαζίδεηαη ζηελ επηζπκία απηνχ πνπ 
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θαηλνηνκεί λα βειηηψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε εηζάγνληαο θάηη λέν, πνπ δελ 

απνηειεί πξαθηηθή ηνπ παξειζφληνο, ιακβάλνληαο φκσο ζνβαξά ππφςε ηνπ ην 

ζχζηεκα αμηψλ κέζα ζην νπνίν θαηλνηνκεί (Johannessen et al.,2001). 

Αληηζηνίρσο, νη King & Anderson (2002) παξνπζηάδνπλ ηελ θαηλνηνκία σο κηα 

ζθφπηκε αιιαγή πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία νθέινπο γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

θνηλσλία θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ απηφλ, ελψ παξάιιεια 

απηή ε επίδξαζε απνθηά “δεκφζην” ραξαθηήξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

Schumpeter (1934) ππνζηήξημε φηη νη θαηλνηνκίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

απνηεινχλ λέεο εθαξκνγέο, ηερλνινγίεο θαη αλαθαιχςεηο, αιιά κπνξνχλ λα είλαη 

λένη ζπλδπαζκνί ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, 

ηζρπξίζηεθε φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ επηθέξνπλ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε 

απήρεζε απφ πνιινχο εξεπλεηέο.  

χκθσλα κε ηνπο Russell & Russell (1992), ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ηελ νπνία ηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ 

απνθαζίδνπλ λα πηνζεηήζνπλ κηα δηαδηθαζία, κηα νξγάλσζε ή δνκή, έλα πξντφλ, 

έλα πξφγξακκα, ην νπνίν είλαη λέν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, νη 

ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζε θαηλνηνκία είλαη κηα δηαδηθαζία αιιαγήο, ε νπνία 

πινπνηείηαη κε πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Αθφκε, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) νξίδεη 

ηελ θαηλνηνκία σο ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο κηαο λέαο ηδέαο ή κηαο πξσηνβνπιίαο 

ζε έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία ή αθφκε ζε κηα ιεηηνπξγηθή κέζνδν 

παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαη ζε κηα κέζνδν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή κηα θνηλσληθήο ππεξεζίαο (OECD, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Inbar (1996), σο θαηλνηνκία νξίδνληαη «…νη λένη κέζνδνη δξάζεο 

θαη νη λένη ηξόπνη αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλαζεώξεζε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ πξνεγνύκελσλ αληηιήςεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ 
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θαη πξνθαινύλ αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί». Βάζεη απηνχ ηνπ νξηζκνχ νη 

θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ελφο νξγαληζκνχ θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ππαξρνπζψλ 

αληηιήςεσλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Όπσο δειψλεη θαη ν Schweitzer (2004, 

αλαθ. ζην Κηνχζε & Κνληάθνο, 2006), «Καηλνηνκία δελ είλαη κόλν κηα ηερληθή 

δηαδηθαζία, αιιά θπξίσο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνπο 

αλζξώπνπο, από ηνλ απζνξκεηηζκό, από ηελ θπξίαξρε λννηξνπία γηα αιιαγή θαη 

από ηηο απαηηήζεηο ησλ αλζξώπσλ (πειαηώλ), νη νπνίεο επεξεάδνληαη από ηηο 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο (πξντόληα)». 

Οη θαηλνηνκίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο θχζεο ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ξηδηθή ή 

επαλαζηαηηθή θαηλνηνκία (radical/revolutionary innovation) αθνξά ηηο 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ελφο νξγαληζκνχ θαη παξνπζηάδεη κεγάιεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ θαζηεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα απηνχ. Αθφκε, ηέηνηνπ είδνπο 

θαηλνηνκίεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή 

ζε πεξηφδνπο θξίζεο ησλ νξγαληζκψλ. Αληηζέησο, ε απμεηηθή ή αζξνηζηηθή 

θαηλνηνκία (incremental/cumulative innovation) παξνπζηάδεη κηθξφηεξν βαζκφ 

απφθιηζεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν νξγαληζκφο δε βξίζθεηαη ζε θξίζε, αιιά επηδηψθεη λα 

βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Dewar & 

Dutton, 1986). 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ εληνπηζηεί ηέζζεξα επίπεδα θαηλνηνκίαο, ε αηνκηθή, ε 

νκαδηθή, ε νξγαλσηηθή θαη ε βηνκεραληθή (Ones, Anderson, Viswesvaran & 

Sinangil,, 2017). Καζψο ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε εηνηκφηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θξίζεθε πην ζπλαθήο ε κειέηε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν νκάδαο. Ζ νκαδηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη απφ ηνπο West 

and Wallace (1991) σο ε εθνχζηα εηζαγσγή θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ, πξντφλησλ 

ή δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα σθειήζνπλ ην άηνκν, ηελ νκάδα, ηελ 

νξγάλσζε ή ηελ επξχηεξε θνηλσλία. 
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Γηα ηνλ πιεξέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο θξίλεηαη 

αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο νξηζκέλσλ θξηηήξησλ ηα νπνία ηε δηέπνπλ. Σν πξψην 

θξηηήξην είλαη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνπο Russell & 

Russell (1992), ε εθαξκνγή κηαο λέαο ηδέαο γηα λα ζεσξεζεί θαηλνηφκνο, είλαη 

απαξαίηεην λα ηελ εκπλεπζηνχλ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κελ 

απνηειεί απφηνθν επηβνιήο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Έλα αθφκε θξηηήξην είλαη ε 

πξσηνπνξία ζηελ έκπλεπζε θαη πινπνίεζε ηεο λέαο ηδέαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη ε ηδέα λα κελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο γλσζηή, λα κελ είρε δηαδνζεί θαη λα 

κελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνηνλ άιιν νξγαληζκφ ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα πνπ 

ζα πινπνηεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξσηνηππία 

ηεο λέαο ηδέαο ή ηεο εθαξκνγήο ηεο. Αθφκε, θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

θαηλνηνκίαο ζπληζηά ε ζχλδεζε απηήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ πξνηνχ 

εηζαρζεί ζε απηφλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε λέα ηδέα ή 

κέζνδνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθαξκφδνληαλ 

ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο (Day et al.,1990).  

Δπηπξφζζεηα, βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπο 

νπνίνπο θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ε εθαξκνγή ηεο. Δηδηθφηεξα, κηα λέα ηδέα 

κπνξεί λα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ ελφο νξγαληζκνχ. Αθφκε, ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηε δηαηήξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ή ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εξγαδφκελσλ, ζην νηθνλνκηθφ φθεινο, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ή ζην ζπλδπαζκφ κεξηθψλ ή φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ (Μπειαδάθεο, 2007). 

2.2.1 Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζέκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη έρεη απνδεηρζεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηα νπνία, εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ, ζα κπνξνχζαλ λα 
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πξνθαιέζνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο φρη κφλν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη 

ζηε κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ επεκεξία 

(OECD, 2016). ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζπάζεηα 

απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ή ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα. 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη ζπρλά σο κηα έλλνηα ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε ρξήζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Καηά 

γεληθή νκνινγία ε ηερλνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο, σζηφζν ε θαηλνηνκία ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ή 

εθηέιεζε θάηη θαηλνχξηνπ κέζσ κηαο λέαο πνξείαο (Smith, Brand & Kinash, 

2013). 

 Χο εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία παξνπζηάδεηαη ε νπζηαζηηθή θαη ξηδηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πξνυπνζέηεη έζησ θαη κηα 

ελέξγεηα ή παξέκβαζε ή πξνγξακκαηηζκφ ή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη πηινηηθά θαη λα πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο-

κεηαβνιέο, ηηο νπνίεο δελ πξνέβιεπε ην ζεζκηθφ πιαίζην (Γαθνπνχινπ, 2008). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε Γηαλλαθάθε (2009), ε ζρνιηθή θαηλνηνκία 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα κε πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ηεο (δαζθάισλ, γνλέσλ, καζεηψλ, 

θιπ.), επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ 

(νξγάλσζε, εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζρνιηθφ θιίκα θιπ.) θαη απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Όπσο 

θαίλεηαη απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη λα απνηειεί απηφβνπιε απφθαζε θάπνηνπ 

κέινπο ή κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη λα κελ είλαη απφξξνηα επηβνιήο 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία δελ είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη ζεζκνζεηεκέλε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε ζρεηηθή ειεπζεξία ζε 

απηνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Αθφκε, ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

δηαθξίλεηαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εζηίαζεο 
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ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ηεο πξνυπνζέηεη 

ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δπλάκεσλ (Μαπξνζθνχθεο, 2002).  

χκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (2008) ε εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ ή επίδξαζεο 

ζε παξακέηξνπο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε πξνθχςεη θαη δηαπηζησζεί απφ 

ηελ εμνπζία. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη βέβαηα φηη ε εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο 

ελδέρεηαη λα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ 

θαη ησλ νξίσλ, ηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

Βέβαηα, ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εμεηάδεηαη θαηαλννχληαη θαη εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, εμαηηίαο ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ 

πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηεο θάζε ρψξαο 

(Iordanidis, 2006). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο λα 

παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή ζε ρψξεο ησλ νπνίσλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

δηαθξίλνληαη απφ απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, απηνλνκία θαη επειημία ζε 

ζρέζε κε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ρσξψλ ησλ νπνίσλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε, γξαθεηνθξαηία θαη δπζθακςία. Οη 

πνιηηηθέο απνθέληξσζεο θαη ε παξαρψξεζε απηνηέιεηαο ζηνπο ζρνιηθνχο 

νξγαληζκνχο επλννχλ ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ηνπνζέηεζε ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΟΟΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ νδεγεί ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ην νπνίν δελ είλαη 

ηφζν επέιηθην φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία (OECD, 1997). 

Αθφκε, ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο δηαθνξνπνηείηαη θαη κε βάζε ηνλ 

βαζκφ ελαζρφιεζεο κε ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. 
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2.2.2 Οη έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε εληνπίδνληαη 

ζπρλά θαη νη φξνη ηεο «αιιαγήο» θαη ηεο «κεηαξξχζκηζεο», νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο θνξέο σο ηζνδχλακνη. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία 

ε ζεκαζηνινγηθή δηεχξπλζε ησλ ελλνηψλ θαη ε εμήγεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε 

εθείλνλ ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Χο θξηηήξηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ εθιακβάλνληαη νη έλλνηεο ηνπ είδνπο, ηνπ εχξνπο, ηνπ 

βάζνπο ησλ αιιαγψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ην ζχζηεκα (Μαπξνζθνχθεο, 2002).  

χκθσλα κε ηνλ Johannessen (2001), θάζε αιιαγή δελ απνηειεί θαηλνηνκία, 

σζηφζν θάζε θαηλνηνκία εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο. Δηδηθφηεξα, ν φξνο 

«αιιαγή» αθνξά ηελ νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή πην πνιχ κηαο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ή κε δηαδηθαζίαο παξά ελφο πθηζηάκελνπ γεγνλφηνο, ε νπνία 

ζεκαηνδνηείηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο. 

Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιαγήο δε δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν θαη 

ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη κηα αιιαγή, ελψ παξάιιεια δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ή παηδαγσγηθφ ζθνπφ (Normore, 

2004· Glatter et al., 2005). 

 Δπίζεο, ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, θαζψο αθνξά ζε κηα δηαδηθαζία κεηαβνιήο ησλ 

ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Duke, 2004). Όια απηά βέβαηα είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο. Ζ δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην φηη ε αιιαγή κπνξεί λα είλαη είηε ζθφπηκε είηε απξνζρεδίαζηε, ελψ 

ε θαηλνηνκία είλαη κηα εθνχζηα αιιαγή, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Δπηπξφζζεηα, ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή δελ πξνυπνζέηεη 

απαξαίηεηα ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο ή βειηησκέλεο ηδέαο ή πξφηαζεο, αιιά 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηδέεο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζηεί μαλά 

ζην παξειζφλ. Αληηζέησο ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη ην λα κε 
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ζπληζηά πξαθηηθή ηνπ παξειζφληνο θαη λα πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο 

πξσηνπνξίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Dean (1993), ε αιιαγή κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, εθνχζηα ή 

αθνχζηα, κεγάιεο ή κηθξήο εκβέιεηαο, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αλαθνξηθά κε ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζνιηθή ή κεξηθή, εζεινληηθή ή επηβεβιεκέλε, απεηιεηηθή 

ή κε (Iordanidis, 2006).  

Αληηζέησο, ε έλλνηα ηεο κεηαξξχζκηζεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε αιιαγέο 

κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο, νη νπνίεο επηδξνχλ φρη κφλν ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αιιά 

ζε νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Vandenberghe, 1995). Ζ κεηαξξχζκηζε 

είλαη κηα δνκεκέλε θαη ζπλεηδεηή δηαδηθαζία ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε λνκνζεηηθή λνκηκνπνίεζή ηνπο απφ ην 

θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Inbar, 1996). Αθφκε, ε κεηαξξχζκηζε 

δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε. Σν έλα απφ απηά είλαη ε εμσηεξηθή κεηαξξχζκηζε, ε 

νπνία αθνξά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή 

ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο, ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ην ζρνιηθφ θιίκα θα. (Σεξδήο, 1988). Μηα απφ ηηο δηαθνξέο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο απφ ηελ θαηλνηνκία είλαη φηη ε πξψηε ζρεδηάδεηαη ζε θεληξηθφ 

επίπεδν θαη επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, ελψ ε δεχηεξε κπνξεί λα εηζαρζεί απφ 

νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ή ίδξπκα θαη εθαξκφδεηαη πξναηξεηηθά 

(Καβνχξε ,1999· Τθαληή, 2000).  

2.2.3 Δίδε εθπαηδεπηηθώλ/ζρνιηθώλ θαηλνηνκηώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί πιήξσο ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο/ζρνιηθήο 

θαηλνηνκίαο, είλαη αλαγθαία ε παξνπζίαζε ησλ εηδψλ ηεο. χκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Stoner & Freeman,1992· Griffin, 1987· φπσο αλαθ. ε 

Γηαλλαθάθε, 2005), ηα είδε ηεο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ Δθπαηδεπηηθή-Παηδαγσγηθή θαηλνηνκία 

 Ζ Γηνηθεηηθή-Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία 

 Καηλνηνκία ζην ζρνιηθφ θιίκα 
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Ζ Δθπαηδεπηηθή-Παηδαγσγηθή θαηλνηνκία (instructional innovation) αθνξά ηελ 

εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε λέσλ ηδεψλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε αιιαγέο ζηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη 

ζην πεξηερφκελν κάζεζεο θαη ζηα κέζα δηδαζθαιίαο (Γηαλλαθάθε, 2005). Απηφ 

ην είδνο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη θπξίσο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Δπίζεο, απηέο νη 

θαηλνηνκίεο είλαη πην εχθνιν λα πινπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν είδε. 

Χζηφζν, πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν ζα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Ζ Γηνηθεηηθή-Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία (administrative innovation) αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Αθφκε, ζε απηφ ην είδνο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πνιηηηθψλ εξγαζίαο, ησλ ηξφπσλ παξνρήο θηλήηξσλ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλα παξάδεηγκα Γηνηθεηηθήο-

Οξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ αμηφινγν έξγν (Γηαλλαθάθε, 2005). Απηνχ 

ηνπ είδνπο νη θαηλνηνκίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο, ηδίσο φηαλ πξνυπνζέηνπλ ηελ 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ή φηαλ απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. 

Ζ θαηλνηνκία ζην ζρνιηθφ θιίκα πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ απηψλ. Δηδηθφηεξα, αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεχζπλζεο ζρνιείνπ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(Γηαλλαθάθε, 2005). Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζρνιηθψλ 

θαηλνηνκηψλ είλαη αθφκε πην δχζθνιε, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία 
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ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ζαθέζηαηα απαηηεί πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν είδε θαηλνηνκίαο. Βέβαηα, ε επίηεπμε ηέηνησλ 

αιιαγψλ έρεη θαη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σα ηξία είδε εθπαηδεπηηθήο/ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ηα φξηα ηνπο δελ είλαη πάληα ζαθή (Γηαλλαθάθε, 2005). Αθφκε, θνηλφο ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λέσλ 

παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη κνξθψλ κάζεζεο, ηεο δηακφξθσζεο κηαο λέαο 

θνπιηνχξαο, ηεο αλάπηπμεο λέαο επαγγεικαηηθήο γλψζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο αλαθέξεη ν Fullan (2001), νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αξρέο ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ δαζθάισλ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίαο δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε κε βάζε ην 

αλ επηβάιιεηαη ε πινπνίεζε ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο ρψξαο ή αλ 

πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε είηε ηνπ Τπνπξγείνπ είηε θάπνηνπ κέινπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν πξψην είδνο είλαη νη ππνρξεσηηθέο θαηλνηνκίεο, νη 

νπνίεο επηβάιινληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη 

επηδηψθνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ. Σηο θαηλνηνκίεο απηέο ζπλνδεχνπλ 

νη απαξαίηεηεο νδεγίεο, βηβιία, ζεκηλάξηα ή επηκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, ε αλάπηπμε ηεο 

απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία θαη λα 

πεξηνξηζηεί ην εχξνο ησλ απνθιίζεσλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν (Καβνχξε, 1999· 

Τθαληή, 2000· Fullan,1991).  

Σν δεχηεξν είδνο είλαη νη πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο πινπνηνχληαη κε 

πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη θξνληίδνπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε θαη ησλ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ίδησλ. Απηφ ην 

είδνο ηεο θαηλνηνκίαο παξνπζηάδεηαη σο «θαηλνηνκία κε επίθεληξν ην ζρνιείν» 

(School-Centred Innovation), ελψ ζεσξήζεθε ηηο δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο σο 

ην απνηειεζκαηηθφηεξν είδνο θαηλνηνκίαο ιφγσ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο 
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ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ 

ηελ νπνία απαηηεί θαη ηεο άκεζεο εκπινθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ηνπ 

ζρνιείνπ (Hargreaves, 1982). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ηα δχν είδε ησλ ζρνιηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη 

ζεκαληηθφ λα είλαη ζπλαθή κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Μηα αθφκα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ κπνξεί λα γίλεη 

ζέηνληαο πεξηζζφηεξα απφ έλα θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, ηα 

επίπεδα εθαξκνγήο, ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ εκβέιεηα θαη ηνπο 

θνξείο πινπνίεζήο ηνπο, νη ζρνιηθέο θαηλνηνκίεο δηαθξίλνληαη ζε 

(Μαπξνζθνχθεο, 2002):  

 Καηλνηνκίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ησλ επίζεκσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (πρ. 

θξηηηθή ζθέςε-απνζηήζηζε). 

 Καηλνηνκίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

λέσλ πξνδηαγξαθψλ (πρ. κέζνδνο project). 

 Καηλνηνκίεο κηθξνεπηπέδνπ (πρ. νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο). 

 Καηλνηνκίεο καθξνεπηπέδνπ (πρ. λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα). 

 Καηλνηνκίεο πεξηερνκέλνπ (πρ. αλαλέσζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ). 

 Καηλνηνκίεο δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ (πρ. κέζνδνο αμηνιφγεζεο). 

 Καηλνηνκίεο εζληθήο εκβέιεηαο (πρ. αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο). 

 Καηλνηνκίεο ηνπηθήο εκβέιεηαο (πρ. αμηνιφγεζε ζρνιείνπ, ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε). 

 Καηλνηνκίεο εζσηεξηθέο (πρ. θνξέαο εθαξκνγήο ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην). 

 Καηλνηνκίεο εμσηεξηθέο (πρ. θνξέαο εθαξκνγήο έλα παλεπηζηήκην). 
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πκπεξαζκαηηθά, νη θαηλνηνκίεο θάζε είδνπο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, επηρεηξνχλ 

αιιαγέο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία δξάζεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα νπνία 

ρξήδνπλ αιιαγήο. Οη θαηλνηνκίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε 

ηνπ ζρνιείνπ, ελψ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο έξεπλεο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

(Weindling, 1986). Δηδηθφηεξα, σο απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν νξίδεηαη εθείλν ζην 

νπνίν ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ αλακέλεηαη, κε 

βάζε ηηο αξρηθέο εηζξνέο ζε απηφ (Mortimore, 1991). Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ απαηηείηαη ε αιιαγή ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθέο 

επηδηψμεηο. Ζ εηζαγσγή θαη ε πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε 

απηφ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη θαηλνηνκίεο κεηαηξέπνπλ ην ζρνιείν 

ζε έλαλ δεκηνπξγηθφ θαη δσληαλφ ρψξν, ν νπνίνο πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα 

ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

2.3 Σα ζηάδηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο/αιιαγήο 

2.3.1 Σξόπνη εηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ νη έλλνηεο ηεο «αιιαγήο», ηεο 

«θαηλνηνκίαο» θαη ηεο «κεηαξξχζκηζεο» κε ζηφρν λα θαηαδεηρζνχλ ηα θνηλά ηνπο 

ζεκεία θαη νη δηαθνξέο ηνπο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ινηπφλ, κηα αιιαγή ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαηλνηνκία 

κε πξνυπφζεζε ηε ζχλδεζε απηήο κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ή ζηφρν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ παξάιιεια νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε κηα πξσηνπφξν ηδέα ή 

πξφηαζε. Αθφκε, ε θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη είηε ζε αλαζρεκαηηζκφ 

ηεο ίδηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είηε ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ ε πινπνίεζε απηήο επεθηαζεί ζε κεγαιχηεξε 

εκβέιεηα. Απηφο ν ηξφπνο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ κε θαηεχζπλζε απφ θάησ πξνο 

ηα πάλσ (bottom-up orientation) (Cox et al., 1987), ν κε ηππνπνηεκέλνο, ε 

πξνψζεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε πηζαλφηεξε έθβαζε ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ 
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εθαξκνγήο θαη δηάρπζεο ηνπ θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην 

ειιεληθφ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη απφ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα δηνίθεζεο. 

ε ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νη αιιαγέο θαη νη αλακνξθψζεηο 

γίλνληαη ή επέξρνληαη σο απφξξνηα επηβνιήο, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) 

(Cox et al., 1987), θαζψο ζπλήζσο ζηεξίδνληαη ζε έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ πνπ 

αθνξά ηελ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, απνθηψληαο πνιιέο θνξέο 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη κε ηε δηάρπζή ηνπο 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (Cohen & Ball, 2006). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο θαη δηάρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

απνζθνπεί άιινηε ζε ιηγφηεξν θαη άιινηε ζε πεξηζζφηεξν ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο 

πξαθηηθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηε ζρνιηθή 

κνλάδα, ζηνρεχνληαο ζηε γεληθή ή κεξηθή αλακφξθσζή ηνπ. Χζηφζν, ηα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνσζνχληαη απφ ην θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ είλαη πάληνηε ππνρξεσηηθά, αιιά κπνξεί λα είλαη πξναηξεηηθά. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη νη θαηλνηνκίεο είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κε ηηο 

εηδηθφηεξεο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη αιιαγέο 

ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ζηνρεχνπλ ζηε ζπλνιηθή κεηαβνιή θάπνηαο 

θαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2.3.2 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ θαηλνηνκηώλ 

χκθσλα κε ηνπο Hall & Hord (2001), ε αιιαγή είλαη κηα δηαδηθαζία. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα κνξθή αιιαγήο, ζα 

αλαιχζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηα 

βήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε θάζε θαηλνηνκία. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πινπνηεζεί ε εθάζηνηε αιιαγή 

κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

χκθσλα κε ηνλ Fullan (2001), ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο αλαιχεηαη ζε ηξία 

πξσηαξρηθά ζηάδηα. Δηδηθφηεξα: 
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 Σν πξψην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο (initiation), θηλεηνπνίεζεο (mobilization) 

ή πηνζέηεζεο (adoption) αθνξά ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εηζαγσγή κηαο 

θαηλνηνκίαο. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο (implementation) ή αξρηθήο ρξήζεο 

(initial use) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο. Ζ αξρηθή ρξήζε αθνξά ηα πξψηα ρξφληα ηεο πινπνίεζεο απηήο. 

 Σν ηξίην ζηάδην ηεο ζπλέρηζεο (continuation), ελζσκάησζεο 

(incorporation) ή ζεζκνζέηεζεο (institutionalization) θαηά ην νπνίν ε 

θαηλνηνκία δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο, δε ζεσξείηαη πιένλ θάηη λέν, αιιά 

ελζσκαηψλεηαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηαρέεηαη ζε 

απηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο πξνζεγγίδεηαη κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε βάζε ηνλ θνξέα εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο. χκθσλα κε ηελ πξψηε 

πξνζέγγηζε, ηελ ηερλνινγηθή, ε θαηλνηνκία εηζάγεηαη σο ππνρξεσηηθή απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν, απφ ην νπνίν αζθείηαη ν έιεγρνο ζηα ζρνιεία (House, 1979). 

ηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη έκθαζε ζηε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα. Απηή ε πξνζέγγηζε εμππεξεηεί έλα 

ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δε ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη δε βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ (Παπαλανχκ, 2000). Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, ε πνιηηηθή, εζηηάδεη ζηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ηα κέιε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, 

πξνθεηκέλνπ είηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο ή λα ηελ 

απνθχγνπλ. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε, νη ζρεδηαζηέο ηεο 

θαηλνηνκίαο έρνπλ κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο δχλαηαη λα 

πξνθιεζνχλ απφ ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο. χκθσλα 

κε ηελ ηξίηε πξνζέγγηζε, ε νπνία νλνκάδεηαη πνιηηηζκηθή, ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ησλ νκάδσλ αλαθνξάο θαηά ηελ 
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πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο. Δπηπιένλ, ζηελ 

πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε δίλεηαη έκθαζε ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (House, 

1979).  

ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο επηιέγνληαη θαη εθαξκφδνληαη 

πξνζερηηθά νη δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, γίλεηαη ν 

θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, νξίδνληαη νη ζπληνληζηέο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, 

γίλεηαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο, αλαπηχζζνληαη πξαθηηθέο 

γηα λα δηαηεξεζεί ε αθνζίσζε ησλ εκπιεθφκελσλ, φπσο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο (Πνηακηάο, 2012). Αθφκε, ζην 

ζηάδην απηφ απνζαθελίδνληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ κε ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ ηξφπν ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο 

θνξέο θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίεο εκπιεθφκελνη ζε απηή ληψζνπλ 

ελζνπζηαζκφ. Χζηφζν, θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο παξαηεξείηαη ε κεηαβνιή 

απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε απνγνήηεπζε, θπξίσο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ην ζηάδην απηφ 

απαηηείηαη ππεπζπλφηεηα, πξνζνρή θαη επηκνλή (Hopkins et al., 1997).  

Καηά ην ζηάδην ηεο ζεζκνζέηεζεο ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί θάηη θαηλνχξην, 

αιιά ελζσκαηψλεηαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. ε απηή ηε 

θάζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιαγήο, ηε 

ζχλδεζή ηεο κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ ηελ εκπνδίδνπλ θαη ηελ εδξαίσζή ηεο σο κφληκνπ ζεζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηεο ζεζκνζέηεζεο παξεκβάιιεηαη ην ζηάδην ηεο ζπλέρηζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Απηή ε πξνζζήθε δε κεηαβάιιεη ηελ πξναλαθεξζείζα πνξεία ηεο θαηλνηνκίαο, 

απιψο παξνπζηάδεη απνκνλσκέλε ηε θάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο απηήο. 

χκθσλα κε ηνλ Fullan (1986), ηα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ ηελ ην 

ζηάδην ηεο εηζαγσγήο κηαο θαηλνηνκίαο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα κέρξη ηε 

ζεζκνζέηεζή ηεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή. 
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 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχιιεςε ηεο ζεσξίαο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Ο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Ζ επηινγή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή. 

 Ζ ςπρνινγηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπο. 

 Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επέθηαζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Ζ ηειηθή πινπνίεζε κε ηε ζπρλή αμηνιφγεζε. 

Βέβαηα, ηα πξναλαθεξζέληα βήκαηα δελ αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά γξακκηθή 

πνξεία, ελψ παξαηεξείηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Inbar (1996), ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηεο ηδέαο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζεηξά 

θάζεσλ. Απηή ε πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη απηέο ηηο θάζεηο φρη σο 

κηα αθνινπζία βεκάησλ, αιιά σο ζηνηρεία ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαη απνθαιχπηνπλ ηηο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη. Αθφκε, νη ελ ιφγσ 

θάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ απνζαθήληζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ απαξαηηήησο ηε γξακκηθή πνξεία πινπνίεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ αλαιχεηαη ζε 

πέληε θάζεηο. Δηδηθφηεξα: 

 ηε θάζε ηεο θαηαλόεζεο (understanding), ε νπνία εζηηάδεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαγθψλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ηνπ 

δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζχλζεζεο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο απηνχ. Ο εληνπηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο. 
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 ηε θάζε ηνπ νξάκαηνο (vision), ε νπνία εζηηάδεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξα γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία. Οη ζηφρνη θαη ην φξακα είλαη ζεκαληηθφ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ην πξφβιεκα πνπ έρεη ήδε εληνπηζηεί. Ζ 

δεκηνπξγία νξάκαηνο θηλεηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ. Βέβαηα απηφ πξνυπνζέηεη ν ζηφρνο λα είλαη εθηθηφο. 

 ηε θάζε ησλ πξνζδνθηώλ (expectations), θαηά ηελ νπνία ην φξακα 

κεηαηξέπεηαη ζε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φξακα 

απνηππψλεηαη ζε επηηεχμηκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν λα 

ζέηνληαη ζηφρνη νη νπνίνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο. 

 ηε θάζε ηεο ελδπλάκσζεο (empowerment), θαηά ηελ νπνία επηρεηξείηαη 

ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηε δέζκεπζε απηψλ ζηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ζα απμήζεη ηηο 

πηζαλφηεηεο ζεζκνζέηεζεο απηήο (Fullan, 1993· Cohen & Ball, 2006). 

 ηε θάζε ηεο ππνζηήξημεο (supportiveness), θαηά ηελ νπνία δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ θαηλνηνκία. 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, ην 

νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία θαη ηηο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν, ηα νπνία απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο. 

Οη πέληε απηέο θάζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ε εζσηεξηθή δνκή ησλ 

θιαζηθψλ δηαθξίζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα, 

«ηνπ ζρεδηαζκνχ - ηεο έξεπλαο - ηεο αλάπηπμεο - ηεο δηάρπζεο» ή «ηεο εθθίλεζεο 

- ηεο αλάπηπμεο – ηεο εθαξκνγήο – ηεο ζεζκνζέηεζεο» (Inbar, 1996· φπσο αλάθ. 

ζηo Σδνπλνπνχινπ, 2012).  
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πλνςίδνληαο, νη πεξηζζφηεξνη ηξφπνη αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πινπνίεζεο 

κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλα απφ απηά είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο 

ηεο θαηλνηνκίαο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπίζεο, ε επηκφξθσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή απνηειεί αθφκε έλα θνηλφ ζεκείν. Αθφκε, ε ππνζηήξημε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο παξνπζηάδεηαη αλαγθαία, γηα 

λα πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. 

2.4 Πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθώλ 

θαηλνηνκηώλ δηεζλώο 

Σν δηάζηεκα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 έσο ην 1970 έγηλαλ ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηα 

ζρνιεία ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο αλακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηά βάζε ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεξα, νη πξνζπάζεηεο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξακέηξσλ νη νπνίνη 

νδεγνχλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Οη δηεζλείο 

απηέο πξνζπάζεηεο εληάζεθαλ θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπο 1960. Χζηφζν, παξά ηελ 

αξρηθή επθνξία πνπ πξνθάιεζαλ ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ απηέο 

ζπλεπάγνληαλ (Inbar, 1996), ε εθαξκνγή ηνπο γηλφηαλ πξφρεηξα, αλνξγάλσηα θαη 

ρσξίο ηελ απαξαίηεηε αμηνιφγεζε, κε απνηέιεζκα ε δηάρπζε ηνπο λα είλαη 

πεξηνξηζκέλε (Glatter et al., 2005). Ζ Διιάδα εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ήηαλ 

αληηκέησπε κε πξνβιήκαηα πνιηηηθήο θχζεσο θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα αζρνιεζεί κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν εθείλε πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο κε αθεηεξία ηηο Ζ.Π.Α.. 

Οη έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί 
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ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή/θαηλνηνκία ζηελ πξάμε. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 άξρηζαλ νη έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη εξεπλεηέο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εζηίαζαλ ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ 

πξνζδηνξίδνληαο ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαθξίλνπλ ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία 

απφ εθείλα πνπ ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξεπλεηέο ηεο 

ζρνιηθήο βειηίσζεο επηθεληξψζεθαλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

εξεπλψλ θαηέδεημαλ κε ζαθήλεηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο απνηπγράλνπλ ή πεηπραίλνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 

ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 μεθίλεζε ε αλάπηπμε κνληέισλ ζρνιηθήο βειηίσζεο γηα λα 

θαζνδεγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα αιιαγή θαη 

κεηαξξχζκηζε. Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ κεηαθέξζεθε 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ζρνιηθή κνλάδα αληηκεησπίδεη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο 

(Normore, 2004).  

ηελ επνρή καο, ε αλάγθε ηεο εηζαγσγήο, εθαξκνγήο, δηάρπζεο θαη 

ζεζκνζέηεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη 

αδήξηηε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα βειηηψζεη ηηο θαιέο παξαδνζηαθέο 

πξαθηηθέο θαη λα αλαδείμεη λέεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο λα απαληνχλ ζηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Fullan (2009), ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα επαίζζεην 

ζχζηεκα, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ηεο πιαίζην θαη, σο εθ ηνχηνπ, νθείιεη λα αιιάδεη φηαλ αιιάδεη θαη 

ην πιαίζην απηφ. 

2.5 Καηλνηόκεο δξάζεηο ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εληαζεί νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο, κε ζηφρν ην ειιεληθφ ζρνιείν λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο, πνιηηηζκηθέο, 
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πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο. ηελ 

παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο δξάζεηο, θάπνηεο απφ ηηο 

ζεσξήζεθαλ θαηλνηφκεο ζηελ επνρή ηνπο ή εμαθνινπζνχλ λα ζπληζηνχλ 

θαηλνηνκίεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

2.5.1 Καηλνηόκα Γηεπηζηεκνληθά Πξνγξάκκαηα 

 Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη ηα θαηλνηόκα 

δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρεη εηζάγεη ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη εληάζζνληαη 

ζηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Φ.Δ.Κ 629/23-10-1992), ελψ καδί κε ηνλ ρνιηθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ ππάγνληαη ζηε Γ‟ Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ 

(ππξνπνχινπ θ.ά., 2007). Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ Καηλνηφκσλ 

Γηεπηζηεκνληθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηελ επξχηεξε εθαξκνγή. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην πξψην θαηλνηφκν 

δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα πνπ εληάρζεθε ζηα ειιεληθά ζρνιείν θαη 

δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνηάζεηο ηεο UNESCO (1980). 

Βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφ , ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Σν ελ 

ιφγσ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ θαη 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηαζαθελίζνπλ ζρεηηθέο έλλνηεο, λα αλαγλσξίζνπλ 

αμίεο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα δηακνξθψζνπλ έλαλ θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεζκνζέηεζε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο επήιζε ιφγσ ηεο δέζκεπζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα 

πξνσζήζνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ζρνιείν (ππξνπνχινπ 

θ.ά., 2007). 

  Ζ Αγσγή Υγείαο απνηειεί έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, θαζψο 

θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 
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 Σα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα θαη νη Παλειιήληνη Καιιηηερληθνί Αγώλεο 

εληάζζνληαη ζηηο πξναηξεηηθέο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. Σα πνιηηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο 

εθδειψζεηο, ζεαηξηθφ εξγαζηήξη, παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, εθδειψζεηο 

ινγνηερλίαο, νκάδεο θσηνγξαθίαο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, έθδνζε 

εθεκεξίδαο-πεξηνδηθνχ, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, νξγάλσζε βηβιηνζήθεο 

θιπ. Αθφκε, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

αηζζεηηθψλ θξηηεξίσλ, ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ, ελψ 

πξνσζνχλ ηδηαίηεξα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία Οη 

Καιιηηερληθνί Αγώλεο δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Παλειιήληα Δπηηξνπή 

Μαζεηηθψλ Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ έληεθα 

κέιε. Οη αγψλεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο, φπσο Αγψλεο 

Μνπζηθήο, Αγψλεο Αξραίνπ Γξάκαηνο ή χγρξνλνπ Θεάηξνπ, Αγψλεο 

Εσγξαθηθήο θαη Αγψλεο Υνξνχ. 

 Ζ Αγσγή Σηαδηνδξνκίαο απνηειεί κηα ρνιηθή Γξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεη ηνλ ρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ (.Δ.Π.). Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (ππξνπνχινπ 

θ.ά., 2007). 

Αθφκε, κέζσ ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο ή άηνκα ηα νπνία κπνξεί λα βηψλνπλ ηνλ Κνηλσληθφ 

Απνθιεηζκφ. 

2.5.2 Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Μηα άιιε θαηεγνξία θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα πινπνηεζνχλ 

θαη απφ ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο είλαη ηα Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

(Δ.Δ.Π). Ο ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έγηλε κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε 
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ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο θάζε ρψξαο. Σν πξφγξακκα «σθξάηεο» (1995-2006), ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα πξνγξάκκαηα, ην “Comenius”, ην “Erasmus”, 

“Leonardo Da Vinci” θαη ην “Grundvig”. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ θαη ζηηο 

ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Αθφκε, ην 

αλεμάξηεην πξφγξακκα “Jean Monnet”, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ ηνκέα θαη ππνζηήξημεο 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ελψζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζην πξφγξακκα «Comenius», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε 

άιια επξσπατθά θξάηε είλαη ρακειή (Κνχηξα & Βνχθαλνπ, 2005). 

2.5.2.1 Πξόγξακκα E-Learning 

Σν πξφγξακκα E-Learning (2004-2006) είλαη έλα επξσπατθφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν ζεζπίζηεθε γηα λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο λα εθκεηαιιεπζνχλ ηα νθέιε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο. 

Δπηπξφζζεηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Δπξψπε θαη λα 

ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα απηφλ (Κεξακηδά & 

Φηιιέιεο, 2005). 

2.5.2.2 Πξόγξακκα eTwinning 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο E-Learning απνηέιεζε ε δξάζε 

eTwinning, ε νπνία αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 

κε ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε 

παηδαγσγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νθειψλ. Ζ ελ ιφγσ δξάζε μεθίλεζε 

επίζεκα ην 2005 θαη ην 2007 εληάρζεθε ζην πξφγξακκα γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε 

σο ηκήκα ηνπ «Comenius». Απφ ην έηνο 2014 ε επξσπατθή δξάζε eTwinning 

απνηειεί κέξνο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ (2014-2020) 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ηχπσλ επξσπατθήο 
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ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα eTwinning 

ζηελ Διιάδα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Τπεξεζία eTwinning, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί απφ ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ. 

Σν eTwinning απνηειεί κηα θνηλφηεηα γηα ηα ζρνιεία ζηελ Δπξψπε θαη επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ λα ζπλεξγάδνληαη ζην 

πιαίζην δηεζλψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ηα ζρνιηθά ηδξχκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Αθφκε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλά παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα κε 

θάπνην ζρνιείν ηεο ίδηαο ή άιιεο επξσπατθήο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη, ψζηε λα 

ζπλαληεζνχλ εηθνληθά, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, λα κνηξαζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο, λα 

κάζνπλ καδί κέζσ ησλ εθδειψζεσλ Δθκάζεζεο, θαζψο θαη λα αλαιάβνπλ ηε 

δηεμαγσγή δηαδηθηπαθψλ έξγσλ. ηα έξγα eTwinning ηα νπνία θαηάθεξαλ λα 

θηάζνπλ ζε πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο πιεξψληαο νξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αληίζηνηρεο Δζληθέο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ηεο δξάζεο απνλέκεηαη ε Δζληθή 

Δηηθέηα Πνηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα ην πςειφ επίπεδν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Αληηζηνίρσο, ε Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο απνλέκεηαη 

ζε έξγα ζρνιείσλ, ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Δζληθέο 

Τπεξεζίεο ηήξημεο θαη ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλεξγάηεο έρνπλ ιάβεη ηελ Δζληθή 

Δηηθέηα Πνηφηεηαο.  

Βέβαηα, ε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην πιαίζην 

ηεο ίδηαο ρψξαο κέζσ ηνπ Δζληθνχ eTwinning (National eTwinning). Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη δχν ζρνιεία απφ ηελ ίδηα ρψξα κπνξνχλ ηδξπηέο ελφο έξγνπ. 

Χζηφζν, ηα Δζληθά έξγα δε είλαη δπλαηφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθφ 

Γηαγσληζκφ , νχηε λα ιάβνπλ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο, παξά κφλν Δζληθή 

Δηηθέηα Πνηφηεηαο. 
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Ζ δξάζε eTwinning πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ελψ παξάιιεια σθειεί κε πνιινχο ηξφπνπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή. Έλα απφ ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή ηε 

δξάζε είλαη φηη νη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία ζε πνιιά επίπεδα. Δπηπιένλ, ην eTwinning 

πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αθφκε, ζπληειεί 

ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηφζν ησλ καζεηψλ 

φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί απφ δηαθνξεηηθέο 

επξσπατθέο ρψξεο έξρνληαη ζε επαθή θαη ζπλεξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ.  

2.5.2.3 Πξόγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

Σν πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Lifelong Learning Programme (LLP)) είλαη 

έλα επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πινπνηήζεθε ην δηάζηεκα 

απφ ην 2007 έσο ην 2013. Σν πξφγξακκα απηφ ζρεδηάζηεθε γηα λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ηνπο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ελδηαθέξνπζεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. πλερίδεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ “Comenius”, “Erasmus”, 

“Leonardo Da Vinci”, “Grundtvig”, θαζψο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο “Jean Monnet”, 

ζηεξίδνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Δπξψπεο 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ην 

Δγθάξζην Πξφγξακκα (Transversal programme), ην νπνίν θαιχπηεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. πγθεθξηκέλα, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, ε αλάπηπμε 

πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ βαζηδφκελν ζηηο ΣΠΔ θαη ε δηάδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ην 2014 έσο ην 2020 ην πξφγξακκα Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο ππάγεηαη ζηε δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο “Erasmus+”.  
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2.5.3 Πεηξακαηηθά Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 

Σα Πεηξακαηηθά Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο (Π.Π.Δ) ζεζπίζηεθαλ κε ζηφρν ηελ 

αλακφξθσζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ 

πεγψλ. Σα βαζηθφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

είλαη ηα Σρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο 

(Σ.Δ.Π.Π.Δ), ην Οινήκεξν Σρνιείν θαη ε Δπέιηθηε Εώλε. Δηδηθφηεξα: 

 Σν έξγν κε ηίηιν «Σρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθώλ Πξνγξακκάησλ 

Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Π.Π.Δ)» πινπνηήζεθε απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 1997-2000. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ήηαλ 

επηιεγκέλα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Βαζκίδαο, ελψ αληηθείκελν ηνπ έξγν απνηέιεζε ν 

ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε πινπνίεζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε 

θαηλνηνκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε απηά ηα ζρνιεία. Σν έξγν 

απηφ απνζθνπνχζε θπξίσο ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηελ αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηε βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έμνδν πξνο 

ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο», ηε «ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε» θαη ηελ εληαία 

επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο (ΤΠ.Δ.Π.Θ-Π.Η., 2001). Σν ελ ιφγσ έξγν 

επηδίσμε λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ ζηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζηελ έληαμε ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ζηελ αλαδηάηαμε ησλ 

ζρνιηθψλ αηζνπζψλ θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ (πρ. 

εξγαζηεξίσλ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, ζηελ 

αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε 
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ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ πεγψλ, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε 

επίπεδν ηάμεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ ππνζηήξημε ελφο 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε 

ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ-Π.Η., 2001). 

 Σν πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ, ην νπνίν εθαξκφζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ην ζρνιηθφ έηνο 1998-99 θαη αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, απνηέιεζε κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία κε ζηφρν φρη κφλν 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, αιιά θαη λα εμππεξεηήζεη θνηλσληθνχο, γλσζηηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο ζπκβάιινληαο ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. ηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ δχν ηχπνη 

Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, απηά ηνπ «αλνηρηνχ ηχπνπ» θαη απηά 

ηνπ «θιεηζηνχ ηχπνπ». Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζηα «αλνηρηνχ 

ηχπνπ» Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ε κεζεκβξηλή θαη ε απνγεπκαηηλή 

δψλε είλαη πξναηξεηηθέο, ελψ ζηα «θιεηζηνχ ηχπνπ» ζρνιεία ηα καζήκαηα 

ηεο πξσηλήο θαη κεηακεζεκβξηλήο δψλεο απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν. 

ηα «θιεηζηνχ ηχπνπ» ζρνιεία ε θνίηεζε κέρξη ηηο 15:30΄ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα φινπο, ελψ κέρξη ηεο 17:00΄ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δηδαζθαιία πξφζζεησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία είλαη 

πξναηξεηηθή (Παιεγηάλλεο & Μήλαο, 2008). 

 Ζ Δπέιηθηε δώλε (Δ.Ε) ππήξμε θαηλνηνκία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ κέζσ ηνπ Π.Η., ε 

νπνία εληάρζεθε ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαηδεπηηθήο Βαζκίδαο 

(ππξνπνχινπ θ.ά., 2007). Σν πξφγξακκα απηφ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη πξνζθέξεη ην ρξνληθφ πιαίζην λα 

κειεηψληαη ζηελ ηάμε ζέκαηα πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθαηξφηεηα, θαζψο ε ζεκαηηθή ηεο 

επηιέγεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Δλδεηθηηθφ Πίλαθα Θεκάησλ απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Ε ζηνρεχεη ζηε δηαζεκαηηθή 
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πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο δσήο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο απαηηεί ε απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ε δηά βίνπ 

εθπαίδεπζε, ζηελ έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζηε καζεηηθή νκάδα 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηνπο πξνέιεπζε (Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

 

2.5.4 Γξάζε «Θεζκόο Αξηζηείαο θαη αλάδεημεο θαιώλ πξαθηηθώλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 

Ζ δξάζε «Θεζκόο Αξηζηείαο θαη αλάδεημεο θαιώλ πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» ζεζπίζηεθε ην 2010 απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. 

Κχξηνο ηφρνο απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε αλάδεημε θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ θαη πξαθηηθψλ, ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ρψξαο καο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν αξηζηείαο θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αθφκε, κέζσ 

απηήο ηεο δξάζεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αιιαγήο ζε 

ζρνιεία πνπ ηηο επηδίσθαλ. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ δξάζε ππνζηήξημε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ηελ νπνία παξείρε ζε απηνχο. 

Ζ πινπνίεζε ηεο δξάζεο αλαιχεηαη ζε νθηψ εηδηθφηεξεο δξάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

1. ηε δξάζε «Αξηζηεία θαη Καηλνηνκία ζηελ Δθπαίδεπζε 2010». 

2. ηε δξάζε «Θεζκφο Αξηζηείαο Δθπαηδεπηηθψλ». 

3. ηε δξάζε «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ». 
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4. ηε δξάζε «Απνζεηήξην Καιψλ Πξαθηηθψλ (Γεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ)». 

5. ηε δξάζε «Δλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο». 

6. ηε δξάζε «Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Πξάμεο». 

7. ηε δξάζε «Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο». 

8. ηε δξάζε «Απνηχπσζε θαη Αλάδεημε άιισλ θαηλνηφκσλ έξγσλ». 

 

2.5.5 Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δλ ζπλερεία, ε εηζαγσγή ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, ε νπνία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απφ ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Δηδηθφηεξα, μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά-

Δπαγγεικαηηθά θαη ζηα Πνιπθιαδηθά Λχθεηα. Σν ζρνιηθφ έηνο 1993-1994 

εηζήρζε ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο σο ππνρξεσηηθφ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (Π,Γ, 446/95 ΦΔΚ 260) απφ κία δηδαθηηθή ψξα θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο. 

Αξγφηεξα, αθνινχζεζε ε επέθηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, αθνχ θαζηεξψζεθε έλα ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

εμνπιίζηεθαλ θάπνηα ζρνιεία κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Κφκεο, 2004). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ έληαμε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο κέζν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Βέβαηα, απηφ ζπλέβε θπξίσο ιφγσ ηεο επηξξνήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. Σελ πεξίνδν 

απηή πινπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Οδχζζεηα», ελψ παξάιιεια 

μεθίλεζε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη επηκνξθψζεθαλ πξψηα κε 

ζεκηλάξηα, αιιά θαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ επηκνξθσηψλ. 

Με ην πξφγξακκα «Οδχζζεηα» πξνσζήζεθε ε ηδέα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ σο εξγαιεία θαζεκεξηλήο ρξήζεο απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηξνπνπνηψληαο ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

θαη εζηηάδνληαο ζηνλ λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο θαζνδεγεηή ηεο 

δηαδηθαζίαο (Vavouraki, 2004). 
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Ζ κειέηε ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Διιάδαο έγηλε πην ζπζηεκαηηθή, αθνχ δηακνξθψζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Δ.Π.Π.., 1997), ην 

νπνίν εμειίρζεθε ζε Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π.., 2003). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) εληάρζεθαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αληηκεησπίζηεθαλ σο έλα ζεκειηψδεο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

(Μπξάηηηζεο, 2013).  

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηελεξγήζεθε ην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 2000-2006» σο κηα 

εληαηηθφηεξε πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σν πξφγξακκα απηφ εζηίαζε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ζηε δηακφξθσζε ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, εθπαηδεπηηθά ζελάξηα) θαη 

ππεξεζηψλ (π.ρ. εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε), ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Vavouraki, 2005·Vavouraki, 2007, φπσο αλαθ. ζην ππξνπνχινπ 

θ.ά., 2007). Αθφκε, απφ ην 2003 μεθίλεζε ε δηακφξθσζε ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζχκθσλα κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

«Δθπαηδεπηηθή Πχιε» πεξηειάκβαλε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη πιηθφ, θαζψο 

θαη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα. Σν 2010 εθδφζεθε ππνπξγηθή απφθαζε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νξίζηεθε ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζην πξσηλφ σξάξην λα δηεμάγεηαη κηα ψξα 

εβδνκαδηαίσο ζε φιεο ηηο ηάμεηο (ΤΠ.Δ.Π.Θ./Π.Η., 2010). 

Όζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηξία έξγα. Πξψηνλ, θαηά ηε 

δηεηία 2002-2003 μεθίλεζε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Σερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν 

ΔΠ.Δ.Α.Δ.Κ. «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ» απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
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Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην 

ηεο εθπαίδεπζεο. Αθνινχζεζε ε «Δπηκφξθσζε Β‟ επηπέδνπ ΣΠΔ» ε νπνία 

ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε επηκφξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. ηελ επηκφξθσζε απεπζχλεηαη ζε κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά ζρνιεία. ην δεχηεξν επίπεδν επηκφξθσζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη ππεξεζίεο, 

θαζψο θαη δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ην 2014 έσο ην 2020 

πινπνηείηαη ην έξγν «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

Δθαξκνγή ησλ Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε (Δπηκφξθσζε Β‟ 

επηπέδνπ Σ.Π.Δ.)», ην νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε ηεο επηκφξθσζεο Β‟ επηπέδνπ 

Σ.Π.Δ., ε νπνία απνζθνπεί θπξίσο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

επηκφξθσζεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, 

ζηελ επέθηαζε ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο ζε δχν επίπεδα 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν «Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα, Γηαδξαζηηθά Βηβιία 

θαη Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ» απνηειεί έξγν ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη 

πινπνηήζεθε ην δηάζηεκα 2010-15 απφ ην ΗΣΤΔ «Γηφθαληνο». Σν έξγν απηφ 

αθνξά ηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ θεληξηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, 

πξφθεηηαη γηα ηνλ ηζηφηνπν «Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία», ην ςεθηαθφ 

απνζεηήξην «Φσηφδεληξν», θαζψο θαη ηελ «Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα 

e-me». Αθφκε, απφ ην 2010 μεθίλεζε ε δηακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο «Φεθηαθά 

Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα», ε νπνία πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάπνηα 

καζήκαηα ηεο Γ‟ Λπθείνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πιηθφ ηεο ηζηνζειίδαο 

εμαθνινπζεί λα εκπινπηίδεηαη απφ εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, ε 
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δεκηνπξγία ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθψλ Γηδαθηηθψλ ελαξίσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο «Αίζσπνο» απνηειεί αθφκε έλα έξγν ην νπνίν 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη δελ έρνπλ αλαθεξζεί φιεο νη δξάζεηο θαη 

ηα έξγα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά ηα 

βαζηθφηεξα απφ απηά. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο νη 

νπνίνη έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία, ψζηε δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζηνλ κέγηζην βαζκφ ε ηερλνινγία ζην πιαίζην 

ηεο εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη απνθέξεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο (Βξαζίδαο, 2004). Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ε 

ειιηπήο θαη ππνηππψδεο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία έρεη νδεγήζεη 

ζηε ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ επηκνξθσηηθή 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ έρεη απνζπαζκαηηθή κνξθή θαη δελ αθνξά πάληα ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκε, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είζηζηαη λα 

αληηζηέθνληαη ζε θάζε κνξθήο κεηαβνιή. Χο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαζίζηαηαη δχζθνιε (Vrasidas &McIsaac, 2001). 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρνπλ 

πινπνηεζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα πινπνηνχληαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηφζσλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δε 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ ζε εζηία θαηλνηνκίαο θαη 

αλαλέσζεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ψζηε λα επδνθηκνχλ. Σν γεγνλφο φηη 

δελ απνηηκάηαη ζπζηεκαηηθά ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν, 

φζνλ αθνξά ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη, δπζρεξαίλεη ηε 

βειηίσζε απηήο (ππξνπνχινπ θ.ά., 2007). Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε 

ε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Αθφκε, ην φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηλνηνκίεο είλαη πξναηξεηηθέο θαη δελ εθαξκφδνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ βαζηθνχ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπεη ηε δηάρπζε ηνπο ζε 

επξεία θιίκαθα. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ηα ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

βαζκφ επηηπρίαο ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

επηβάιινληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ή έρνπλ επέιζεη 

σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Heck et al., 

2001· Slins et al., 2002). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα 

απηήο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη είηε ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ είηε αλαζηέιινπλ ηελ εηζαγσγή, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηε δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζα αλαιπζνχλ 

ζε επφκελεο ελφηεηεο. 

2.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή, πινπνίεζε θαη 

δηάρπζε ησλ θαηλνηνκηώλ 

Όηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο κηαο θαηλνηνκίαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

νπζηαζηηθά επηρεηξνχληαη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ δηαπηζησζεί απφ ηελ εμνπζία ή λα αλαλεσζνχλ νη 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). Ζ επηηπρία ηεο εηζαγσγήο, 

πινπνίεζεο θαη δηάρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε θαη εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο δξνπλ εληφο θαη θάπνηνη έμσ απφ απηή. 

χκθσλα κε ηνλ Kennedy (2013), νη παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζηελ πνξεία 

κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πνιηηηζηηθνχο, 

πνιηηηθνχο, δηνηθεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη νξγαλσζηαθνχο. Ζ ζεηξά κε ηελ 

νπνία παξνπζηάδεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγφλησλ δελ είλαη ηπραία, θαζψο 

μεθηλά απφ ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία θαη θαηαιήγεη ζηελ εθείλε κε ηε 

κηθξφηεξε επίδξαζε. Οη παξάγνληεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο, επεξεάδνπλ ηνπο πνιηηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο αζθνχλ επηξξνή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νξγαλσζηαθνχο 
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παξάγνληεο, απφ ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη πνηεο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ 

λα πινπνηεζνχλ επηηπρψο.  

Με βάζε θάπνηεο απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, σο 

βαζηθνί παξάγνληεο ηεο πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ είλαη νη αθφινπζνη (Cox et al., 1987· Fullan, 1993· Vandenberghe, 

1995· Inbar, 1996· Γηαλλαθάθε, 2005).  

 Ζ πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο εγεζίαο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη ε δηαρείξηζε απηψλ 

ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Σν εζσηεξηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

απηήο, ε ζπλεξγαζία απηψλ, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε κεηάδνζε 

εκπεηξηψλ απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο). 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Δηδηθφηεξα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ηα πξνζφληα, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο θαη 

ε εηνηκφηεηά ηνπ λα αληεπεμέιζεη ζε απηέο. 

 Οη δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. κέγεζνο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά). 

 Οη εμσηεξηθνί θνξείο, ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ν βαζκφο ππνζηήξημήο ηνπο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη νη αλάγθεο ηνπο.  

 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο, φπσο είλαη ε 

πνιππινθφηεηά ηεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

πινπνίεζήο ηεο, ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη, ε εκβέιεηά ηεο, ε πεγή 

ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ν βαζκφο απφθιηζεο ηεο απφ ηελ παξαδνζηαθή 

πξαθηηθή θ. ά.. 
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 Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κάζε ζρνιηθή 

κνλάδα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο πνπ πηνζεηεί, θαζνξίδεη ηα πεξηζψξηα 

απηνλνκίαο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

(Sergiovanni, 2001).  

πκπεξαζκαηηθά, νη παξάγνληεο απηνί αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεμαξηψληαη 

δεκηνπξγψληαο ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδεηαη ε εθάζηνηε θαηλνηνκία, κε απνηέιεζκα λα θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε θαη ηε δηάρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη νη παξάγνληεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηφζν νη εμσηεξηθνί (γνλείο, πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη 

νηθνλνκηθνί θνξείο) φζν θαη νη εζσηεξηθνί (δηνηθεηηθή νκάδα ζρνιείνπ, 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ), λα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο. Ζ ππνζηήξημε απηή απαηηεί ηελ επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο απνδνρήο 

ηεο αιιαγήο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα θαηλνηνκία, θαζψο θαη ηε 

δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο αιιαγήο απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

2.7 Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο εηζαγσγήο θαη πινπνίεζεο ησλ 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ κπνξνχλ είηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο είηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα λα αλαζηείινπλ ή αθφκα θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Σν ζρνιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλζεην ζχλνιν 

αιιειεμαξηήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ή εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο θαη ηα εκπφδηα 

θαη νη αληηζηάζεηο πνπ απηή επηθέξεη, πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα (Thomson, 2007).  

 Σα θχξηα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε ε θαηλνηνκία κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Carless, 2012).  
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1. Σα εκπφδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δηδηθφηεξα, ην 

λα κελ θαηαλννχλ ηελ θαηλνηνκία ή απηή λα κελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηνχλ κηα αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζε απηή. Αθφκε, νη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζηνλ πξφζζεην θφξην εξγαζίαο, ηνλ νπνίν 

ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ε εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, ε εθάζηνηε 

θαηλνηνκία κπνξεί λα θαληάδεη απεηιεηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο κπνξεί λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηηο ππάξρνπζεο 

πξαθηηθέο. 

2. Σα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ απηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιαγή θαη απηψλ πνπ 

ηελ εθαξκφδνπλ. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο παξά ζηνλ ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ εθαξκνγήο ηεο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ε 

αλεπαξθήο επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

αδπλακία γεθχξσζεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο, ν θπληζκφο πνπ κπνξεί 

λα έρεη πξνθιεζεί απφ πξνεγνχκελεο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο 

θαηλνηνκίαο, ε απνηπρία ηεο επζπγξάκκηζεο κηαο θαηλνηνκίαο 

παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ εμεηάζεσλ 

χςηζηεο ζεκαζίαο. 

3. Σα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ έιιεηςε 

ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο γηα αιιαγή αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηνπ ζρνιείνπ, ε έιιεηςε 

θαηαλφεζεο απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, νη αλεπαξθείο πφξνη ηνπ 

ζρνιείνπ, νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε αιιαγέο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ηνπο έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 
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Αθφκε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε, ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δηδηθφηεξα:  

 Ζ έιιεηςε κεζνδηθήο ζρεδίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζρεηηθά κε ην 

ηη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηλνηνκία θαη ηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ δπζθνιία ηεο εθηίκεζεο ηεο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Σν γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία 

απνθαζίδεηαη είηε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο είηε απφ ζπληειεζηέο νη 

νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη έμσ απφ ην πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο απηψλ θαη ρσξίο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε ππνρξεσηηθή πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ηνπο (Gillborn, 1989). 

 Σν πςειφ θφζηνο ην νπνίν πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ (Γθφηνβνο θ.ά., 1996). 

 Σα αλειαζηηθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηα νπνία δελ 

πξνζθέξνπλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ έιιεηςε θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ε αδπλακία ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

αιιαγήο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δε 

βαζίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 

 Σν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξθνξηψλεηαη κε δηαδνρηθέο θαηλνηνκίεο κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, ηηο νπνίεο θαινχληαη θάπνηεο θνξέο λα 
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πινπνηνχλ ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Μπαξθαηζάο, 1998). 

 Ζ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ απφ ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ε αδπλακία θαηακεξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ, ε έιιεηςε 

δηάζεζεο γηα βειηίσζε θαη αλάπηπμε (Iordanidis, 2006).  

 

πκπεξαζκαηηθά, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αλαζηείινπλ ή αθφκα θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, αθνξνχλ θπξίσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

ζπκκεηέρεη ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εηζαγσγή φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηνκηψλ. Αθφκε, ζρεηίδνληαη θαη κε ην ππάξρνλ ζρνιηθφ θιίκα, αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα 

ηελ απνθπγή απηψλ ησλ εκπνδίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο φζν θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. Ο 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο εγεζίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηελ εηζαγσγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηάρπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

3. ΥΟΛΙΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ 

ΓΡΑΔΙ-ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

3.1 Η έλλνηα ηεο εηνηκόηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

αιιαγή/θαηλνηνκία 

Ζ έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή ή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία ζπλαληάηαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ, απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 
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δείθηε γηα ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο λέσλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ ή 

πξαθηηθψλ (Howley, 2012). Χο εηνηκφηεηα γηα αιιαγή νξίδεηαη ε ζπλνιηθή 

ζηάζε ε νπνία επεξεάδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην πεξηερφκελν (δειαδή ην είδνο ηεο 

αιιαγήο), ην πιαίζην (δειαδή ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζπκβαίλεη ε αιιαγή) 

θαη ηα άηνκα (δειαδή φζνη θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο), θαη ζπιινγηθά αληαλαθιά ηελ έθηαζε πνπ έλα άηνκν ή κηα νκάδα 

αηφκσλ ηείλνπλ λα δερηνχλ, λα αζπαζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, ψζηε ζθφπηκα λα αιιάμεη ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε (Holt et al., 2015). χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ε 

εηνηκφηεηα γηα αιιαγή επεξεάδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ παξαγφλησλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππαιιήισλ πνπ πξαγκαηψλνπλ ηελ 

εηνηκφηεηα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, ην 

εζσηεξηθφ πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ην θάζε κέινο 

ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έηνηκν γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο εηνηκφηεηαο κπνξεί λα νθείινληαη ζηε θχζε 

ηεο αιιαγήο, ζηηο ζηξαηεγηθέο δηεπθφιπλζεο νη νπνίεο πηνζεηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ζην πεξηβάιινλ φπνπ εθαξκφδεηαη, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ή ζε έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ παξαγφλησλ.  

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ αιιαγήο ζε δηάθνξα είδε νξγαληζκψλ είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη πξνσζνχλ ηελ εηνηκφηεηα 

γηα αιιαγή. χκθσλα κε ηνλ Holt θαη άιινπο (2007) βαζηθνί παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη ην πεξηερφκελν ηεο 

αιιαγήο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηεο, ην εζσηεξηθφ πιαίζην ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιιαγή. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ εγεζία ζεσξνχληαη επίζεο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, θαζψο απηέο 

νη ζρέζεηο δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχεη ην άηνκν ην 

εζσηεξηθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αιιαγήο (Bouckenooghe et al, 2009). Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έρνπλ θξίζηκν ξφιν, ε εκπηζηνζχλε είλαη αθφκε έλαο 

παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή. χκθσλα κε ηνλ 
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Martin (1998), ε εκπηζηνζχλε ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαιχηεο ζηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ ζε πεξηφδνπο πινπνίεζεο αιιαγψλ κεηψλνληαο ηελ αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή θαη ην άγρνο ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ. Γηάθνξεο πξννπηηθέο γηα 

ηελ εηνηκφηεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο λέαο πξαθηηθήο ή πνιηηηθήο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή γλψζε απηήο 

ηεο αιιαγήο γηα λα ηελ εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά. Ζ δέζκεπζε ηεο εγεζίαο 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία λέσλ πξαθηηθψλ ζεσξείηαη χςηζηεο ζεκαζίαο ζε πνιινχο 

ηνκείο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή. 

Ζ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε θάζε πξνζπάζεηα λα 

απμεζεί ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Όπσο 

ηφληζε ν Evans (1996), «ε αλάγθε θαη ε επηζπκία γηα αιιαγή είλαη έλα πξάγκα. Τν 

λα είζαη έηνηκνο γη’ απηή θαη ηθαλόο λα ηελ εθαξκόζεηο είλαη θάηη δηαθνξεηηθό». Ζ 

εηνηκφηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί κε κειεηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ γηα πιεξνθφξεζε 

θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ δεκηνπξγία εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή 

ηζρχεη ζε φια ηα επίπεδα, απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο έσο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ θαη φινπο φζνη εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο. Ζ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηψλ θαη ηνπ νξηζκνχ αμηφπηζησλ δεηθηψλ ηεο πξνφδνπ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηαδηθαζηψλ δελ έρνπλ επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

θξαηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ε έλλνηα ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα θάπνηα αιιαγή ή θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε 

χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, νη νπνίεο επλννχλ ηελ 

εηζαγσγή, πινπνίεζε θαη δηάρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ. Ζ 

εηνηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη 

γηα ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο εγεζίαο, ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο 
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ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ εηζαγσγή, 

εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

3.2 Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο 

θαηλνηνκηώλ 

ηε ζχγρξνλή επνρή νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά. Οη λέεο 

απαηηήζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο λέεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Οη εθπαηδεπηηθνί σο βαζηθνί θνξείο απηνχ ηνπ έξγνπ 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε δηθή ηνπο ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή θξίλεηαη ε 

επηηπρήο εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (ππξνπνχινπ θ.ά., 

2007).  

Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ζα επηθέξεη ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. χκθσλα κε ηνπο 

Doyle θαη Ponder (1977), ν φξνο «πξαθηηθφο» είλαη κηα έθθξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ζηελ 

ηάμε. Δηδηθφηεξα, νη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξαθηηθέο είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο είλαη πην πηζαλφ λα 

πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Όζεο ζεσξνχληαη κε πξαθηηθέο έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα 

πινπνηεζνχλ επηηπρψο. Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ «πξαθηηθφο» ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ 

ζαθή ηξφπν εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ φζν θαη κε ηα απηά 

απνηειέζκαηα απηψλ. χκθσλα κε ηνλ Vandenberghe (1984), έλαο εθπαηδεπηηθφο 

θξίλεη ηνλ βαζκφ πξαθηηθφηεηαο κηαο πξφηαζεο αιιαγήο βαζηδφκελνο ζε ηξία 

θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ε ρξεζηκφηεηα, ε ζπλάθεηα θαη ην θφζηνο. Σν 

θξηηήξην ηεο ρξεζηκφηεηαο αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αξρέο, νη ζηφρνη θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο κεηαθξάδνληαη ζε ζαθείο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο 
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θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σν θξηηήξην ηεο ζπλάθεηαο αθνξά 

ην θαηά πφζν ε αιιαγή ή θαηλνηνκία ηαηξηάδεη κε ηνλ ππάξρνληα ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο, πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη θάπνηα αλάγθε θαη λα 

νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε, ην θξηηήξην 

ηνπ θφζηνπο ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ επηβξάβεπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν, ηελ ελέξγεηα, ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηελ αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ πνπ απαηηεί ε εθάζηνηε αιιαγή εθ 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δθφζνλ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

θαη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ 

θη απηέο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο. Χο εθ ηνχηνπ, 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή αιιαγή ή θαηλνηνκία απαηηνχληαη νη 

βειηηψζεηο ζηελ εξγαζηαθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ην έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε απφ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Οη πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη 

δπζθνιέςεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο ίδηνπο, νδεγεί 

ζηελ αλάζεζε δχζθνισλ θαζεθφλησλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

αζαθείο ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο θνξέο νη 

θαηλνηνκίεο δπζρεξαίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπο. Αθφκε, γηα λα 

εληάμνπλ λέεο κεζνδνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, απαηηείηαη λα έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ νξζή αμηνπνίεζε 

ηνπο. Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνβεί ζε αλαλέσζε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, θαιείηαη ν ίδηνο λα αλαπηχμεη εηδηθέο δεμηφηεηεο (Γθξίηδηνο, 2006). 

Πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη λα επηζπκεί ν ίδηνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αθνξά ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε λέα ζέκαηα, ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηδαζθαιίαο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θχζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Fullan & Hargreaves, 1992).  
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Βέβαηα, ε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ επέξρεηαη κε ηελ παξνρή εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Χο θίλεηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

επηβξάβεπζε, είηε εζηθή είηε πιηθή, ε νπνία ζα ηνπο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε. 

Αθφκε, ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε ζπρλή ελεκέξσζε ηνπο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο απηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

παξνρή επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ θαηάξηηζεο κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο, εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλερνχο επηκφξθσζεο, ε νπνία είηε ζα 

ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δπηπιένλ, ε απμεκέλε επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εληζρχεη ηε 

δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνλ 

Fullan (1982), ε ζπιινγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε 

νπνία απνδίδεηαη κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ακνηβαίαο 

ππνζηήξημεο θαη ηεο παξνρήο βνήζεηαο, ππήξμε έλαο ηζρπξφο δείθηεο επηηπρίαο 

ηεο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ. 

Με βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί, θάζε εθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη βειηίσζε ηνπ 

έξγνπ πνπ πξνζθέξεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο αιιαγήο ή θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπλζεθψλ, θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα. ηελ επφκελε ελφηεηα αθνινπζεί 

ε αλάιπζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ηελ 

θαηλνηνκία, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη. 

3.2.1 Η ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ αιιαγή/θαηλνηνκία 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα επεμεγεζεί ε έλλνηα ηεο ζηάζεο. 

χκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, ε έλλνηα ηεο ζηάζεο νξίδεηαη σο έλα 

δηαξθέο ζχζηεκα κε γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη κε ηελ ηάζε γηα 

έθθξαζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο θάπνην πξφζσπν, αληηθείκελν ή ηδέα 

(Γεσξγάο, 1995). Οη πεξηζζφηεξνη ςπρνιφγνη ζεσξνχλ ηηο ζηάζεηο σο δηαλνεηηθέο 

πξνδηαζέζεηο, φπσο είλαη ε ηάζε ελφο αηφκνπ λα αληηδξάζεη κε έλαλ 
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ζπγθεθξηκέλν ηξφπν είηε επλντθφ είηε δπζκελή πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζηάζε εθδειψλεηαη απφ ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλέπεηα ηεο 

αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ε ζηάζε κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα δηάζηαζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία έξρεηαη ζην πξνζθήλην κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πεπνίζεζε 

ελφο αηφκνπ γηα έλα αληηθείκελν θαζνξίδεη ηε ζηάζε ηνπ γηα απηφ ην αληηθείκελν 

(Sabini, 1995).  

 Όζνλ αθνξά ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ αιιαγή, απηή είλαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηελ απνδνρή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ ή πνιηηηθψλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο (Duke, 2004· Zimmerman, 2006). Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ αιιαγή ή θαηλνηνκία πνηθίινπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί είηε λα 

απνδερηνχλ ηελ αιιαγή κε ελζνπζηαζκφ είηε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε 

απξνζπκία (Zembylas & Barker, 2007). Ζ πινπνίεζε κηαο αιιαγήο ζπρλά 

πξνθαιεί αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθελφο επηζπκνχλ λα 

βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, αθεηέξνπ ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

λέσλ πξαθηηθψλ ηνπο πξνθαιεί πνιιέο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο. Βέβαηα, εθφζνλ ε εηζαγσγή ηεο εθάζηνηε αιιαγήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αλαζθάιεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαηλνκέλσλ αληίζηαζεο (Zimmerman, 2006). Ζ αληίζηαζε κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε πνηθίινπο βαζκνχο. Μπνξεί λα πξφθεηηαη 

γηα έλαλ απιφ δηζηαγκφ ή αθφκα θαη γηα άξλεζε ή ερζξφηεηα, ε νπνία ελδέρεηαη 

λα νδεγήζεη ζε πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηνκίαο παξά ζηελ ίδηα ηελ θαηλνηνκία (Bittain-Friedlander et al., 2004). 

ην ζηάδην ηεο δνθηκήο ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ,ζχκθσλα κε ηε ζηάζε πνπ ηεξνχλ, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη απηή ησλ θαηλνηφκσλ (the innovators), νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα δνθηκάδνπλ λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. 

Αληηζέησο, ζηελ θαηεγνξία ησλ ακεηαθίλεησλ (the immovable) αλήθνπλ φζνη 

αξλνχληαη λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο. ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ε νπνία ζεσξείηαη 
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ελδηάκεζε θαη πνιππιεζέζηεξε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, ππάγνληαη φζνη 

πηνζεηνχλ κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε αλακνλήο πεξηκέλνληαο λα δνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο (wait and see). Σν ζχλεζεο είλαη κηα κεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηεί ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα (Cuban & Usban, 2003).  

Οη έξεπλεο γηα ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή δελ είλαη 

πνιιέο. χκθσλα κε αξθεηέο απφ απηέο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επλντθνί απέλαληη 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή γεληθφηεξα. Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, είλαη ζεηηθά πξνθείκελνη σο πξνο ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηηο αιιαγέο θαη δξνπλ αλαιφγσο, σζηφζν δε ζεσξνχλ επείγνπζα 

απηήλ ηελ αλάγθε (Sarafidou & Nikolaidis, 2009). Κάπνηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο 

αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αιιαγή θαηέδεημαλ φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο αιιαγέο, ην γεγνλφο απηφ ηνπο πξνθαιεί άγρνο θαη ζηξεο (Adams, 1999· 

Terry, 1997). Ζ αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηελ αιιαγή απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αξλεηηθή ζηάζε, ηελ νπνία κπνξεί λα ηεξνχλ, νθείινληαη ζε 

νξηζκέλνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. 

3.2.2 Λόγνη αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή/θαηλνηνκία 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ηφζν ζε επίπεδν αηφκνπ φζν 

θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ είλαη ε απνηπρία αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο γηα 

αιιαγή. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαηαλνήζνπλ θαη εθηηκήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα αιιαγή ζην ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδνληαη, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δηαηήξεζε 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζα ηεζεί αλακθίβνια ζε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο 

πξνζπκίαο ηνπο λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή (Greenberg & Baron, 2000). 

 Ζ ζπλήζεηα απνηειεί επίζεο έλα εκπφδην ηεο αιιαγήο ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο είλαη πην εχθνιν γηα απηνχο λα ζπλερίζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Αθφκε, ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο ησλ ζρνιείσλ γηα αιιαγή ζα 
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κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθνχο φζνλ 

αθνξά ηελ απνδνρή πεξαηηέξσ πξνζπαζεηψλ (Greenberg & Baron, 2000).  

Δπηπιένλ, επεηδή πνιινί άλζξσπνη ληψζνπλ αζθάιεηα θάλνληαο πξάγκαηα κε 

νηθείνπο ηξφπνπο, ε δηαηάξαμε ησλ θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο πξνθαιέζεη ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ γηα ην άγλσζην (Fullan, 

2001). Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε ησλ 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αιιαγή ή θαηλνηνκία. Δπηπξφζζεηα, ε ειάρηζηε ππνζηήξημε θαη 

επηβξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εγεζίαο θαηά ηελ εθαξκνγή 

αιιαγψλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή πηνζέηεζεο απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη αζθαιέο γηα αιιαγή, 

φρη κφλν είλαη απίζαλν λα πηνζεηήζνπλ λέεο πξαθηηθέο, αιιά ελδέρεηαη επίζεο λα 

ηεξήζνπλ ακπληηθή ζηάζε θαη λα θαηαθχγνπλ ζηηο παιηέο ηνπο ζπλήζεηεο 

(Coleman et al., 2002). Ζ απνδνρή ηεο αιιαγήο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο 

απεηιέο πνπ δέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ζηεξνχληαη γλψζεηο ή δεμηφηεηεο γηα 

ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε αιιαγήο (Fullan, 2001· Greenberg & Baron, 

2002). Αληηζηνίρσο, ε πίεζε πνπ δέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ εγεζία γηα 

ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, ε πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία 

θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ν απμεκέλνο 

θφξηνο εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, ηα αλειαζηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

θαη ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ απνδνρή ησλ αιιαγψλ θαη 

ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε απηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θχξηνη ζπληειεζηέο απηψλ, θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αιιαγή είλαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ 
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ζρνιηθνχ θιίκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη ζα ηνπο 

πξνζθέξνληαη ηα θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

3.2.3 Η ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο/θαηλνηνκίαο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αιιαγή θαη ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο απνηειεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ε γλψζε, ε ηερλνγλσζία θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ (OECD, 2009). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Schlager & Fusco, 2003). χκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα 

(2005), ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξά «ηε ζηαδηαθή 

απόθηεζε, κέζσ θπζηθώλ εκπεηξηώλ θαη ζρεδηαζκέλσλ επηκνξθσηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ:  

1. εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

απνηειεζκαηηθώλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

2. πξνζσπηθώλ νρεκάησλ θαηαλόεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη 

3. ηθαλνηήησλ δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο, ώζηε λα πξνβαίλεη ζηε 

ζηνραζηηθή θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηαζηάζεσλ». 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο φζν θαη απφ εθείλα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν εξγάδνληαη. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

επηδηψθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη λα δνθηκάδνπλ λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Fullan, 1993). 
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Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πέξα απφ ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο (OECD, 1998 φπ. αλάθ. ζην OECD, 2009): 

 Να εκπινπηηζηνχλ νη γλψζεηο ελφο αηφκνπ ζρεηηθά κε έλα ζέκα ππφ ην 

πξίζκα ησλ πξφζθαησλ πξνφδσλ ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα. 

 Να αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο, νη ζηάζεηο θαη νη πξνζεγγίζεηο ελφο 

αηφκνπ ππφ ην πξίζκα ηεο δηακφξθσζεο λέσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο θαη 

ζηφρσλ, λέσλ ζπλζεθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ. 

 Να επηηξαπεί ζηα άηνκα λα εθαξκφδνπλ αιιαγέο είηε ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ είηε ζε άιιεο πηπρέο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

λέεο ζηξαηεγηθέο φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά θαη άιιεο 

πηπρέο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

 Να αληαιιάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο θαη λα 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο. 

 Να βνεζεζνχλ νη πην αδχλακνη εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα γίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθνί. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο δελ 

ηαπηίδεηαη κε εθείλε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

επηκφξθσζε απνηειεί έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Αληηζέησο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη επξχηεξε απφ ηηο ζπνπδέο ζε επίπεδν 

παλεπηζηεκίνπ ή ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηιακβάλεη 

θάζε ηππηθή ή άηππε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξνάγεη ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Παπαλανχκ, 2005). Χζηφζν, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο δε κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χο επηκφξθσζε νξίδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε κε 

ζηφρν λα ηειεηνπνηεζνχλ νη επαγγεικαηηθέο ηερληθέο κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ 

γλψζεσλ νη νπνίεο απνθηήζεθαλ απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 

2001 φπ. αλάθ. ζην Αλησλίνπ, 2009).  

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, νη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (Russell, 1975). Απηφ ζεκαίλεη 
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φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν πην 

ζεηηθή είλαη θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. Βέβαηα 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο ειιεληθήο έξεπλαο, φζνη εθπαηδεπηηθνί 

δηέζεηαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δελ παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθή ζηάζε απφ 

φζνπο δε δηέζεηαλ (Sarafidou &Nikolaidis, 2009). Αθφκε, θάπνηεο έξεπλεο γηα 

ηελ θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ ζρνιείσλ έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ζρνιείσλ πςειήο θαηλνηνκηθφηεηαο επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε απ‟ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζρνιείσλ ρακειήο 

θαηλνηνκηθφηεηαο (Μπειηθαΐδε, 2011). 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, θαζψο φζν πεξηζζφηεξν εμειίζζνληαη θαη 

βειηηψλνληαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. 

Αθφκε, κε ηε ζπλερή θαη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζή ηνπο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, θαζψο γηα 

ηελ πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο απαηηείηαη 

ε απφθηεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηεο 

ζρεηηθήο εκπεηξίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηεο απηφ-επάξθεηαο, ην νπνίν 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αιιαγή. Οη 

επηκνξθψζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε εληφο ηνπ ζρνιείνπ κε πξσηνβνπιία ησλ 

ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη 

εθηφο ζρνιείνπ κε πξσηνβνπιία είηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ είηε ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δηάξθεηα ησλ ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ πξέπεη λα είλαη 

αξθεηή, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαζέηνπλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα 

αθνκνηψζνπλ ηελ αιιαγή, δειαδή λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ 

πινπνηήζνπλ (Eylon & Bagno, 1997). 

πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα 

εκπιαθνχλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο ή εθαξκνγήο κηαο 

θαηλνηνκίαο νθείινπλ λα πεξάζνπλ νη ίδηνη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

εμέιημεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ζηάζεσλ ηνπο, 

Όπσο επεζήκαλε ν Μπνπξαληάο (2005), ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπληζηά 
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ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ νθειψλ 

ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε λέα θαηάζηαζε. 

3.3 Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηνκηώλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ε εηνηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ εθαξκνγή 

αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Έλαο απφ απηνχο 

είλαη θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε αιιαγψλ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο. 

Χο επηθεθαιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ν δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη έλαλ ξφιν 

πνιπδηάζηαην. Μέζα ζηηο επζχλεο ηνπ εληάζζνληαη ε νκαιή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο ζέηεη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία, ε 

επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο αλψηεξεο αξρέο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (αΐηεο, 

2000). 

 Αθφκε, ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη 

θαζνξηζηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, απηφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

γφληκνπ θαη δεκηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εζηθνχ θιίκαηνο, θνπιηνχξαο θαη 

νξάκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Vandenberghe, 1995· Παζηαξδή, 2001). Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο πξνζπάζεηαο, επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο, 

ζπλαδειθηθφηεηαο, επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη αιιαγήο. Δπηπιένλ, ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θπξίσο ιφγσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί 

ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Bredenson & Johanson, 2000). Δθφζνλ νη 

πεπνηζήζεηο απηέο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο, 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαηλνηνκηθνχ 
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θιίκαηνο θαη ηελ θαζηέξσζε κηαο θνπιηνχξαο αιιαγήο θαη βειηίσζεο ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ο δηεπζπληήο είλαη αλαγθαίν λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη λα επηιέμεη ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Ο βαζκφο επηηπρίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2008).  

Δθηφο απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ν δηεπζπληήο 

είλαη απαξαίηεην λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

γλσξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπ (Cohen & Ball, 2006). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα 

ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηηο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηπξφζζεηα, ν 

δηεπζπληήο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα δψζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα πξνηείλνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αιιαγέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

εθάζηνηε αιιαγήο είλαη ζεκαληηθή, αθνχ ν ίδηνο αλαιακβάλεη θπξίσο ηνλ ξφιν 

ηνπ θαζνδεγεηή θαη ζπληνληζηή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Καηά ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ν δηεπζπληήο νθείιεη λα 

δηαδξακαηίζεη δηηηφ ξφιν. Απφ ηε κία θαιείηαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνσζεί 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ 

ηελ άιιε λα είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ηδεψλ 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα 

εκπφδηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζεη ηελ πξφιεςή ηνπο ή λα ζρεδηάζεη ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ. Έλα απφ απηά ηα εκπφδηα κπνξεί λα είλαη νη αληηδξάζεηο απφ ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ρξένο ηνπ δηεπζπληή, 

ψζηε λα κε ιάβνπλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ζα πξέπεη 

λα ζέζεη ζε εθαξκνγή φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηε ζρνιηθή 
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κνλάδα ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη λα ππνηάζζεη ην αηνκηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ θαη λα πξνηάζζεη απηφ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ απνηειεί 

έξγν ηνπ δηεπζπληή λα αλαγλσξίδεη, λα εθηηκά θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε θαη πην δεκηνπξγηθή 

εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία (Γηαλλαθάθε, 2005). Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ ηαθηηθψλ ζε απηφ ην ζηάδην απφ ηνλ δηεπζπληή 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ππνζηήξημεο. Δηδηθφηεξα, 

ηέηνηνπ είδνπο ηαθηηθέο είλαη νη εμήο (Filby et al., 1990, φπ. αλάθ, ζην 

Σδνπλνπνχινπ, 2012): 

 Ζ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή λα είλαη πξνζηηφο θαη δηαζέζηκνο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζρνιείνπ, ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαηά 

ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. 

 Ζ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο. 

  Ζ δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο αιιεινζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθσλίεο. 

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αλάδξαζεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ παξνρή επθαηξηψλ επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε επξχηεξα ζρνιηθά δίθηπα. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, απφ 

εθείλν ηεο εηζαγσγήο κέρξη απηφ ηεο ζεζκνζέηεζεο, είλαη απνθαζηζηηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνλ Fullan (1988), ν δηεπζπληήο ν 

νπνίνο δηαηεξεί έλαλ ελεξγφ ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζε ζρέζε κε 
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απηφλ πνπ δηαηεξεί έλαλ πεξηζζφηεξν δηνηθεηηθφ ξφιν θαη αθήλεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Δλ θαηαθιείδη, θάζε ζρνιείν έρεη έλα κνλαδηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δπλακηθή ηελ νπνία θαηεπζχλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο επηδηψθεη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο είηε έρεη ζέζεη ν ίδηνο κφλνο ηνπ είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν δηνίθεζεο ην νπνίν 

αθνινπζεί (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008). Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ή λα 

εκπνδίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο κέζσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηνηθεί, 

επνπηεχεη, δηεμάγεη επηκνξθσηηθά θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξνγξάκκαηα, 

επηθνηλσλεί κε ηνπο ππαιιήινπο θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Αθφκε, κε ηηο αλάινγεο 

απνθάζεηο θαη δξάζεηο ηνπ κπνξεί λα επηηχρεη ηε ζχλδεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ζηφρσλ ηεο εθάζηνηε αιιαγήο ή θαηλνηνκίαο κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, 

νη νπνίνη ππεξεηνχλ ην φξακα πνπ ν ίδηνο έρεη εκπλεχζεη ζε φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία είλαη επηθεθαιήο. Βέβαηα ην έξγν ηνπ δηεπζπληή 

ππφ απηήλ ηελ νπηηθή μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο απιήο δηνίθεζεο θαη αθνξά 

πιένλ ηελ άζθεζε εγεζίαο. 

3.3.1 Η έλλνηα ηεο εγεζίαο 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθή ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο θαη 

ε δηάθξηζε ηεο απφ ηηο έλλνηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εμνπζίαο, θαζψο κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ν δηεπζπληήο «εγέηεο» είλαη απηφο ν νπνίνο δχλαηαη 

λα εθαξκφζεη κηα θαηλνηνκία απνηειεζκαηηθφηεξα απφ έλαλ δηεπζπληή απιφ 

δηεθπεξαησηή δηνηθεηηθνχ έξγνπ (Ηνξδαλίδεο, 2006). Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ 

δνζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη 

επξέσο απνδεθηφο (Brauckmann & Pashiardis, 2011). χκθσλα κε ηνλ 

McCleskey (2014), ε αλαδήηεζε ελφο κνλαδηθνχ νξηζκνχ ηεο εγεζίαο κπνξεί λα 

είλαη κάηαηε, θαζψο γηα λα νξηζηεί ζσζηά ε εγεζία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ην 

ζεκείν εζηίαζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξεπλεηή θαη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ή ηεο θαηάζηαζεο πνπ κειεηάηαη.  
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Χο εγεζία νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο πείζεη απηνχο πνπ ηνλ 

αθνινπζνχλ λα δξνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, κε ζηφρν λα επηηεπρζνχλ είηε νη 

ζθνπνί ηνπ εγέηε είηε νη θνηλνί ζθνπνί ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηεο εγεζίαο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα ζέηεη ζηφρνπο θαη λα 

βξίζθεη ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο (Sergiovanni, 1984). χκθσλα κε ηνπο 

Hoy θαη Miskel (2008), ε εγεζία απνηειεί κηα δηαδηθαζία εζθεκκέλεο θνηλσληθήο 

επηξξνήο κε ζηφρν λα πινπνηεζνχλ ζηφρνη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο ζην 

πιαίζηνελφο νξγαληζκνχ. 

Ο Bass (1990) επεζήκαλε φηη ε εγεζία δελ είλαη κφλν κηα δηαδηθαζία επηξξνήο 

ηνπ εγέηε πάλσ ζε άιινπο, αιιά κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη. Με βάζε απηή ηε 

ινγηθή ινηπφλ φξηζε ηελ εγεζία σο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κειψλ κηαο νκάδαο, ε νπνία ζπρλά πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ή 

αλακφξθσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ κειψλ. Ζ 

εγεζία αζθείηαη φηαλ έλα κέινο κηαο νκάδαο ηξνπνπνηεί ηα θίλεηξα ή ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππφινηπσλ κειψλ απηήο. 

 Ο Hallinger (2003) δηαηχπσζε έλαλ νξηζκφ ηεο εγεζίαο ππφ ην πξίζκα κηαο πην 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Δηδηθφηεξα, ηελ πξνζδηφξηζε σο κηα ακθίδξνκε 

δηαδηθαζία άζθεζεο επηξξνήο, θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο επεξεάδεη αιιά θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ εγείηαη. Αθφκε, ε εγεζία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε νξάκαηνο, ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηε δηαρείξηζε νκάδσλ, 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη γηα ηα θαζήθνληά ηνπο (Ηνξδαλίδεο, 

2003). Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη γηα λα γίλεη θάπνηνο εγέηεο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα νξακαηηζηεί ην κέιινλ (Kouzes & Posner, 2008). ην πιαίζην ηεο 

εγεζίαο, ε έλλνηα ηνπ νξάκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ην 

νπνίν εγείηαη κηαο νκάδαο, ή θαη φιεο ηεο νκάδαο λα έρεη κηα ζαθή αληίιεςε γηα 

ην πνχ πξέπεη λα θηάζεη, θαζψο θαη θη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ην πψο ζα θηάζεη 

εθεί. Πάλησο θνηλφ ζεκείν πνιιψλ νξηζκψλ ηεο εγεζίαο είλαη φηη απηή αθνξά ηελ 

άζθεζε επηξξνήο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ απφ ηνλ εγέηε 

ηνπ. 
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Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο αθνξά θπξίσο ηε δηνηθεηηθή δηεθπεξαίσζε 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη άιισλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, ε επηηέιεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Παζηαξδήο, 2004). Αθφκε, ε δηνίθεζε 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πφξσλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ 

(Κσλζηαληίλνπ, 2005). Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε επηδηψθεη ηελ θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ελψ ε εγεζία αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο, φηαλ ε θαηάζηαζε ην επηβάιιεη (αΐηεο, 2005). Ζ εμνπζία ηεο 

δηνίθεζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ δηνηθεηή (αΐηεο, 2002), 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο εγεζίαο κπνξεί θάπνην κέινο ηνπ νξγαληζκνχ λα αζθεί 

εμνπζία, ε νπνία ηνπ έρεη απνδνζεί απφ ηελ άηππε λνκηκνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ 

κειψλ, ηα νπνία ηνλ έρνπλ αλαδείμεη σο άηππν εγέηε ηνπο (Σδνπλνπνχινπ, 2012). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε εγεζία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηππηθή, ε νπνία απαηηεί ηε 

ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε, θαη ζε άηππε, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ηε ζεζκηθή 

λνκηκνπνίεζε (αΐηεο, 2002).  

Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο εμνπζίαο δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο εγεζίαο, θαζψο ε 

εμνπζία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη νκνίσο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ, αιιά κπνξεί λα απαηηεί θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ε εμνπζία δελ είλαη απαξαίηεην λα αζθείηαη 

απφ κφλν κία ηππηθή ζέζε ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ν θάζε 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα αζθεί έλα είδνο εμνπζίαο αλάινγε ηεο ζέζεο ηνπ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα (Sergiovanni, 1989). Αληηζέησο, ε εγεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εγέηε, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο. Ζ εμνπζία έρεη πην πξνζσπηθφ 

ραξαθηήξα θαη κεξηθέο θνξέο αζθείηαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηζπκίεο 

θαη νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη εγέηεο αζθνχλ έλα είδνο εμνπζίαο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη νη 

έρνληεο εμνπζία απνηεινχλ απαξαηηήησο εγέηεο (Lilly, 1989).  

Βέβαηα, ην λα είλαη θάπνηνο εγέηεο δε ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί ηαπηφρξνλα λα είλαη 

θαη δηνηθεηήο. Ζ έλλνηα ηνπ εγέηε είλαη επξχηεξε απφ εθείλε ηνπ απινχ δηνηθεηή, 
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ελψ ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη έλλνηα ηνπ δηνηθεηή ππάγεηαη ζε εθείλε ηνπ εγέηε, 

αθνχ γηα λα είλαη θάπνηνο επηηπρεκέλνο εγέηεο, νθείιεη λα είλαη θαη θαιφο 

δηνηθεηήο (Παζηαξδήο, 2004· Κσλζηαληίλνπ, 2005). Αθφκε, φζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε ησλ ελλνηψλ εγεζίαο θαη εμνπζίαο, εθείλεο απνηεινχλ δχν έλλνηεο νη 

νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγεζία απνηειεί κηα 

ιεηηνπξγία, ελψ ε εμνπζία απνηειεί ην κέζν άζθεζεο ηεο εγεζίαο (Μπνπξαληάο, 

2005).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ην νπνίν δηαρσξίδεη ηνλ 

εγέηε απφ ηνλ δηνηθεηή θαη απηφλ πνπ απιψο αζθεί εμνπζία είλαη ε έλλνηα ηεο 

αιιαγήο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ αιιαγή απνηειεί ζηνηρείν εθ ησλ σλ νπθ άλεπ 

γηα ηελ εγεζία, θαζψο ε εγεζία ρσξίο ηελ αιιαγή ζπληζηά απιψο ηε δηαρείξηζε 

ηνπ “status quo”, φπσο επηζεκαίλνπλ νη MacNeil et al. (2003). ε επίπεδν εγεζίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απηή ε δηαπίζησζε ζπλεπάγεηαη φηη γηα λα απνδνζεί ζηνλ 

δηεπζπληή ν ηίηινο ηνπ εγέηε, πξέπεη λα πξνσζεί ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο ε εθάζηνηε δηαδηθαζία αιιαγήο κπνξεί λα επηηχρεη. Ζ ηθαλφηεηα 

ελφο δηεπζπληή εγέηε λα εθθξάζεη ην φξακά ηνπ θαη λα νηθνδνκήζεη κηα ηζρπξή 

ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ απνηειεί βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αιιαγή. Σν 

φξακα απηφ βέβαηα, εάλ δελ είλαη θνηλφ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί επηηπρψο. Ζ δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο πξέπεη 

λα είλαη ζπιινγηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη άλζξσπνη δεζκεχνληαη ζε έλα θνηλφ 

φξακα, φηαλ πηζηεχνπλ φηη απηφ αληαλαθιά ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπο (Morrison, 2013). Δπνκέλσο, έλαο εγέηεο ν νπνίνο 

κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα θνηλφ φξακα ζα είλαη ζε ηζρπξφηεξε ζέζε λα πξνσζήζεη 

καθξνπξφζεζκα βηψζηκεο αιιαγέο ζε επίπεδν ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

3.3.2 Δίδε εγεζίαο 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο εγέηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη εμαξηάηαη θαη 

απφ είδνο ή ζηπι ή κνληέιν εγεζίαο ην νπνίν πηνζεηεί. Χο ζηπι εγεζίαο ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζπληέο κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηε 
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ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (Παζηαξδήο, 2004). Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

πεξηιακβάλεη αξθεηά είδε εγεζίαο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ηνκέα 

ζηνλ νπνίν εζηηάδεη ν εγέηεο, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εγέηε. 

Οη Leithwood & Duke (1999) δηέθξηλαλ ηα εμήο έμη είδε εγεζίαο. 

 Σελ θαζνδεγεηηθή εγεζία (instructional). 

 Σελ εζηθή εγεζία (moral). 

 Σε δηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή εγεζία (managerial). 

 Σε ζπκκεηνρηθή εγεζία (participative). 

 Σελ ελδερνκεληθή εγεζία (contingent). 

 Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (transformational). 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαζνδεγεηηθήο εγεζίαο (Instructional Leadership) ν εγέηεο 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζηνηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Οη Scheerens & 

Bosker (1997, φπ. αλάθ. ζην Hill, 2002) δηέθξηλαλ πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

θαζνδεγεηηθήο εγεζίαο. Αξρηθά, ν ρξφλνο ηνπ εγέηε αθηεξψλεηαη θπξίσο ζηηο 

εθπαηδεπηηθά παξά δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Ο δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί σο ειεγθηήο 

ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε. Αθφκε, ειέγρεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έξγνπ. Ο δηεπζπληήο 

δηεπθνιχλεη ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πξνσζεί θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ε απηφ ην είδνο εγεζίαο δίλεηαη 

έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

(Hallinger & Murphy, 1986). Έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο 

εγεζίαο είλαη φηη εζηηάδεη θπξίσο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη σο εθ ηνχηνπ δε 

δίλεηαη ε απαξαίηεηε ζεκαζία ζηελ θάιπςε άιισλ αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (Leithwood, 1994).  

Ζ εζηθή εγεζία (Moral Leadership) έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ελψ 

έξρεηαη αληηκέησπε κε ηα θπξίαξρα παξαδνζηαθά κνληέια εμνπζίαο (Leithwood 
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& Duke, 1999). ). Οη ίδηνη πξνζζέηνπλ φηη απηφ ην κνληέιν πεξηιακβάλεη 

θαλνληζηηθέο, πνιηηηθέο, δεκνθξαηηθέο θαη ζπκβνιηθέο έλλνηεο ηεο εγεζίαο. Ζ 

άζθεζε ηεο εγεζίαο ησλ εζηθψλ εγεηψλ βαζίδεηαη ζε έλαλ θψδηθα πςειψλ 

εζηθψλ αμηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο. Ο West-Burnham (1997) παξνπζηάδεη δχν πξνζεγγίζεηο ηεο εζηθήο 

εγεζίαο. Ζ πξψηε, ηελ νπνία πεξηγξάθεη σο «πλεπκαηηθή», ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαδνρή φηη πνιινί εγέηεο δηαζέηνπλ πξννπηηθέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πςειφηεξεο ηάμεο. Οη εγέηεο απηνί έρνπλ έλα ζχλνιν αξρψλ 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο απηνγλσζίαο. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε 

νλνκάδεηαη «εζηθή εκπηζηνζχλε» θαη απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα 

ελεξγεί κε ηξφπν ζχκθσλν κε έλα εζηθφ ζχζηεκα ην νπνίν παξακέλεη ζηαζεξφ 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ν εγέηεο είλαη 

θάπνηνο ν νπνίνο κπνξεί: 

 Να απνδείμεη ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ αξρήο θαη πξαθηηθήο. 

 Να εθαξκφζεη αξρέο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

 Να δεκηνπξγήζεη θνηλφ ηξφπν θαηαλφεζεο θαη θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηα 

κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Να εμεγήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη απνθάζεηο κε εζηθνχο φξνπο. 

 Να δηαηεξήζεη ηηο αξρέο ηνπ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Να επαλαπξνζδηνξίζεη θαη λα επαλαδηαηππψζεη ηηο αξρέο φηαλ είλαη 

απαξαίηεην. 

Ζ δηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή εγεζία (Managerial Leadership) βαζίδεηαη ζην φηη νη 

εγέηεο ζα έπξεπε λα εζηηάδνπλ ζε ιεηηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

θαη εάλ φια απηά ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά, ην έξγν ησλ ππφινηπσλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα δηεπθνιπλζεί (Leithwood et al., 1999). χκθσλα κε ηνλ 

Caldwell (1992), νη εγέηεο ζρνιείσλ νη νπνίνη αζθνχλ ηέηνηνπ είδνπο εγεζία 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κηα θπθιηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο επηά δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Καζνξηζκφο ζηφρνπ 

 Σαπηνπνίεζε αλαγθψλ 
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 Οξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ 

 ρεδηαζκφο 

 Πξνυπνινγηζκφο 

 Δθαξκνγή  

 Αμηνιφγεζε 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηφο ν ηχπνο εγεζίαο δελ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

νξάκαηνο, ε νπνία είλαη βαζηθή γηα ηα πεξηζζφηεξα κνληέια εγεζίαο. Ζ 

δηνηθεηηθή εγεζία επηθεληξψλεηαη ζηε επηηπρή δηαρείξηζε ησλ ππαξρνπζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξά ζηελ αλάπηπμε νξάκαηνο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν κνληέιν απηφ πεξηγξάθεη ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ηνξδαλίδεο, 2002).  

Ζ ζπκκεηνρηθή εγεζία (Participative Leadership) πξνυπνζέηεη φηη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν κνληέιν 

απηφ ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο παξαδνρέο (Leithwood et al., 1992). 

 Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ζα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Ζ ζπκκεηνρή απηή βαζίδεηαη ζε δεκνθξαηηθέο αξρέο. 

 Ζ εγεζία είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε θάζε λφκηκν ελδηαθεξφκελν. 

Απηφ ην κνληέιν εγεζίαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πίεζε ηελ νπνία πθίζηαληαη νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ (Sergiovanni, 1984). 

Ζ ελδερνκεληθή εγεζία (Contingent Leadership) πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο εγεζίαο κε βάζε ηελ 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε (Bush, 2007). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν εγεζίαο, ν 

εγέηεο θαιείηαη λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν εγεζίαο ηνπ βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδεη. Ο εγέηεο, ν νπνίνο αζθεί ηέηνηνπ είδνπο εγεζία, ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πνιιέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο (Leithwood & Duke, 1999). 
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Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Transformational Leadership) απνηειεί έλα κνληέιν 

εγεζίαο ην νπνίν πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηελ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ πξνζσπηθή δέζκεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ εγεηψλ ζηνπο νξγαλσηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο θαη ε δέζκεπζε 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα θαη κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα (Bass, 1985). Σν κνληέιν απηφ είρε κεγάιε απήρεζε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο απνηέιεζε κέξνο κηαο επξχηεξεο αληίδξαζεο ζηνλ 

ξφιν πνπ είραλ απνθηήζεη νη δηεπζπληέο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο σο θχξηεο 

πεγέο εμνπζίαο θαη γλψζεο, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή εηζαγσγήο αιιαγψλ απφ 

ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο πξνο ηα θάησ (top-down) (Hallinger, 2003). Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ εγεζίαο είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ εγεηψλ 

κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, ε νπνία εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα θίλεηξα 

ηνπο (Burns, 1978). Οη Leithwood & Jantzi (2000) ηζρπξίδνληαη φηη ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζην πιαίζηνηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλεη επηά 

ζηνηρεία, ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζρνιηθνχ νξάκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

ππνζηήξημε ησλ πθηζηακέλσλ, ηε κνληεινπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ αμηψλ, ηελ χπαξμε κεγάισλ πξνζδνθηψλ γηα πςειά αθαδεκατθά 

πξφηππα, ηε δηακφξθσζε ελφο παξαγσγηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ Ο εγέηεο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο επηδηψθεη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, ηελ αθχπληζε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, ηελ νπζηαζηηθή 

δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Bass, 1985a, 

φπ. αλάθ. ζην Hoy & Miskel, 2005). 

 Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Αξρηθά, νη 

κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο εμππεξεηνχλ κε εηιηθξίλεηα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, 

ελδπλακψλνπλ θαη εκπλένπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο λα επηηχρνπλ. Δπηπιένλ, 

θαζνδεγνχλ ραξηζκαηηθά, ζέηνπλ έλα φξακα, ηνπο ελζηαιάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε, 

ηελ πίζηε θαη ηελ ππεξεθάλεηα ελφζσ εξγάδνληαη καδί ηνπο. Σέινο, απμάλνπλ ηνλ 

βαζκφ δέζκεπζεο ηνπ θάζε νπαδνχ γηα ην θνηλφ φξακα εληζρχνληαο ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ελψ κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο ηνπο θηλεηνπνηνχλ, ψζηε λα γίλνπλ 
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θαηλνηφκνη θαη δεκηνπξγηθνί (Castanheira & Costa, 2011). Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη απηφ ην είδνο εγεζίαο έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

θαηλνηφκνπ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία (Moolenaar et al., 2010). 

O ξφινο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, 

παξνπζηάδεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ θαη θπξίσο ησλ 

δεπηεξνγελψλ (second-order) ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Χο δεπηεξνγελείο αιιαγέο 

νξίδνληαη εθείλεο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί ε αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία 

έλα ελζσκαησκέλν κέξνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Fullan & Stiegelbauer, 1991). Ο 

κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε αλεθηηθφηεηαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

(Jackson, 2000, φπ. αλάθ. ζην Hallinger, 2003). Αθφκε, δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζηε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε απηήο κέζσ ηεο δφκεζεο ελφο θνηλνχ νξάκαηνο, 

ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο έγθαηξεο 

αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο 

αλαδήηεζεο λέσλ ηδεψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, ηεο 

ζχλδεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ κε 

ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Hallinger, 2003). H 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειε θνπιηνχξα γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Inbar, 1996). 

Βέβαηα, κε βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ κνληέισλ εγεζίαο, θαζψο θαη έλα κέξνο ηεο ππάξρνπζαο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ είδνο 

εγεζίαο, ην νπνίν λα κπνξεί λα επλνήζεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο θαη 

εθαξκνγήο αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην είδνο ηεο εγεζίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ.  



64 

 

3.3.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή ηεο θαηλνηνκηθόηεηαο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζρνιηθή εγεζία δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ 

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ (Fullan, 2001· 

Vandenberghe, 1995). Ο δηεπζπληήο σο εθπξφζσπνο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο 

ηελ εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ή θαηλνηνκίαο (Ηνξδαλίδεο, 2006). 

Ο δηεπζπληήο ν νπνίνο πξνάγεη ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη φηη ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ κάζεζεο, ν 

νπνίνο βειηηψλεηαη ζπλερψο κέζσ ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηδεψλ. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ δηεπζπληή είλαη ην λα κπνξεί λα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο θαη λα είλαη ν θχξηνο ζπληειεζηήο ηεο δεκηνπξγίαο νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ εγείηαη. Δπηπιένλ, νη ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ δηεπζπληή. Ζ ηειεπηαία πξνυπνζέηεη ηε βαζηά 

θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή (Fullan, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Beckhard & Harris, (1987), νξηζκέλεο θαηεγνξίεο γλψζεο ηηο 

νπνίεο νθείιεη λα δηαζέηεη ν δηεπζπληήο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο 

είλαη ε γλψζε ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ, 

θαζψο ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

πεξηιακβάλεη ηε δηεχζπλζε, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, ηελ 

ηνπνζεζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα κέζα 

δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ δηαθξίλεηαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ην γεληθφ θαη ην εηδηθφ. Σν γεληθφ πεξηβάιινλ αθνξά ηνπο 

θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο, ελψ ην εηδηθφ αθνξά ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (αΐηεο, 2002).  
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Δπηπξφζζεηα, νη δηεπζπληέο νθείινπλ λα έρνπλ ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε αλάιπζε 

ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ, ε επεμεξγαζία φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ε ηθαλφηεηα ιήςεο 

ζπλαηλεηηθψλ απνθάζεσλ, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξάο , νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ (Ράπηεο, 

2006). χκθσλα κε ηνλ Κακπνπξίδε (2002, φπ. αλάθ ζην Βαζηιάθε, 2012), νη 

βαζηθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη αλαπηχμεη ν δηεπζπληήο, 

ψζηε λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, είλαη νη αθφινπζεο. 

 Τν θξηηηθό πλεύκα, ην νπνίν ζα ηνλ νδεγήζεη ζην λα εμάγεη ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα, ψζηε λα βαζίδεη ζε απηά ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη. 

 Ζ αλάιπζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ηθαλόηεηα επίιπζήο ηνπο. Ζ 

δεμηφηεηα απηή ζα ηνλ βνεζήζεη λα δηαγηγλψζθεη ηα αίηηα ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα ζρεδηάδεη ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 Οξγαλσηηθή ηθαλόηεηα. πλεπάγεηαη ηελ ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

δεκηνπξγίαο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. 

 Ζ απνθαζηζηηθόηεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα άκεζεο θαη έγθαηξεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. 

 Ζ αλάιεςε εγεηηθνύ ξόινπ. Σν λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγεί ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ, αιιά θαη λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ σο 

επηθεθαιήο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Οη δηεπζπληέο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ σο εγέηεο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπο θαη λα ηνπο εκπλένπλ νδεγψληαο ηνπο ζηελ πξφνδν. 

 Ζ εξγαζία ππό πίεζε. Σν λα κπνξεί λα απνδψζεη ζηελ εξγαζία ηνπ φηαλ 

ππάξρεη είηε πίεζε ηνπ ρξφλνπ είηε άιισλ παξαγφλησλ. Ζ πίεζε κπνξεί λα 

πξνθιεζεί θαη απφ ηηο αληηηηζέκελεο απφςεηο άιισλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

 Ζ επαηζζεζία. Σν λα θαηαλνεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, θαζψο θαη λα επηθνηλσλεί καδί 

ηνπο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν. 

 Πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία. Ζ ηθαλφηεηα έθθξαζεο πξνθνξηθά 

θαη γξαπηά κε ζαθήλεηα. 
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 Τν εύξνο ελδηαθεξόλησλ. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πάζεο 

θχζεσο. 

Δπίζεο, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα θαηαιαβαίλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα ζπδεηά θαη λα πξνζθέξεη 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα 

ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα γηα ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, λα 

δεκηνπξγεί πςειέο πξνζδνθίεο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο, λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, λα δηακνξθψλεη έλα ζρνιηθφ 

θιίκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο δεκνζηνπνηνχληαη, 

ππνζηεξίδεηαη ε θαηλνηνκία κε ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

πεξηιακβάλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

εηιηθξίλεηα, ε αθεξαηφηεηα, ε αηζηνδνμία γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ εθάζηνηε 

πξνζπαζεηψλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επζηξνθία, ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

θαη ην λα είλαη πξνζεγγίζηκνο είλαη θάπνηα απφ απηά ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ 

πξαγκαηηθφ εγέηε. Αθφκε, θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη αλνηρηφκπαινο θαη 

δεθηηθφο ζε λέεο ηδέεο, κεζφδνπο θαη ζηάζεηο, ψζηε λα αθήλεη πεξηζψξηα ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ λα πξνηείλνπλ λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο (Fullan, 2002· 

Vandenberghe, 1995). Δπηπιένλ, νη θαηλνηφκνη εγέηεο δελ πξέπεη λα θνβνχληαη 

λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο εηζάγνληαο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζηα ζρνιεία 

ηνπο (Παζηαξδήο, 2004). 

3.4 Η ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη ην ζρνιηθό θιίκα 

Ζ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο απνηεινχλ θξίζηκνπο 

παξάγνληεο ηεο εηνηκφηεηαο απηήο γηα ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη 
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θαηλνηνκηψλ. Οη έλλνηεο απηέο ζπλδένληαη κε έλα ζχλνιν εζσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Χο θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ κπνξεί λα νξηζηεί ην ζχλνιν ησλ παξαδφζεσλ, ησλ 

πεπνηζήζεσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ελφο ζρνιείνπ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα δηακνξθσζνχλ, λα εληζρπζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ κέζσ ηνπ δηεπζπληή θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Short & Greer, 1997). Αληηζηνίρσο, νη 

Hoy & Miskel (2013) παξνπζηάδνπλ ηελ θνπιηνχξα σο έλα ζχζηεκα θνηλψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ αμίεο, πηζηεχσ, λφξκεο θαη ζησπεξέο 

παξαδνρέο, νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ελσκέλν θαη ηνπ πξνζδίδνπλ κηα 

κνλαδηθή ηαπηφηεηα. Σν ζχλνιν απηφ ησλ παξαδνρψλ έρεη δνθηκαζηεί ζηελ 

πξάμε θαη κεηαβηβάδεηαη ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη φηη αζθεί επίδξαζε ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδα, ελψ 

παξάιιεια θαη ε ίδηα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε αηφκνπ 

ην νπνίν κεηέρεη ζηνλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο ε θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ δελ είλαη 

ζηαηηθή, αιιά κεηαβάιιεηαη, θαζψο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο ε 

νπνία αιιάδεη ζπλερψο. 

Ζ ζεκαζία ηεο θνπιηνχξαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρεη επηζεκαλζεί απφ 

πνιινχο κειεηεηέο. Ζ Κηνχζε θαη ν Κνληάθνο (2006) ππνζηήξημαλ φηη ε 

θνπιηνχξα ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ δελ απνηειεί απιψο έλα ζχλνιν 

επηθαλεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά αληαλαθιά ηηο βαζχηεξεο θαη βαζηθφηεξεο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ζεκέιην γηα ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο 

ηνπο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ θνπιηνχξα είλαη παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, επηδξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (Kowalski & Reitzug, 1993). ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πνιιέο θνξέο ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηεο 

έλλνηαο ηνπ θιίκαηνο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα 

αληαλαθιάηαη κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν ηεο 

νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο. Σν ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιηθφ θιίκα είλαη κηα 
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ζρεηηθά ζηαζεξή πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ, ε νπνία 

βηψλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ, παξνπζηάδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν (Hoy & Miskel, 

2005).Οπζηαζηηθά ην θιίκα γηα ην ζρνιείν έρεη ηνλ ίδην ξφιν κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα γηα ηνλ άλζξσπν (Παζηαξδή, 2001).  

To ζρνιηθφ θιίκα αθνξά ηελ αηκφζθαηξα (π.ρ. θηιηθή, επράξηζηε, δπζάξεζηε, 

αληαγσληζηηθή), ε νπνία επηθξαηεί ζην ζρνιείν θαη δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ φζν θαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Αθφκε, δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή 

θαη θαηλνκελνινγηθή κνλαδηθφηεηα κηαο θνηλφηεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεη 

θάπνηα κε νξαηά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη αμίεο θαη νη ηδενινγίεο, αιιά θαη νξαηά, 

φπσο είλαη νη ζθνπνί, νη ζηφρνη θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (Παζηαξδή, 

2001). Απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά 

ζεκεία. χκθσλα κε ηνλ Van Houtte (2004), ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν ελλνηψλ 

έγθεηηαη ζην φηη ην θιίκα απνηειεί κηα επηθαλεηαθή έθθξαζε ηεο θνπιηνχξαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ κεηξάηαη πην εχθνια απφ απηή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί ππνζχλνιν ηεο θνπιηνχξαο, ε νπνία επεξεάδεη ην θιίκα (Παζηαξδή, 

2001). 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επίδξαζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ έξγνπ ηνπο είλαη ζεκαληηθή 

(Παζηαξδήο, 2004). Έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ έλα αξλεηηθφ θιίκα 

κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (αΐηεο, 2002). Αθφκε, ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα έρεη 

ζπλδεζεί κε ηε κεησκέλε παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

(Kupermine et al., 1997).Σν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο πγηνχο θαη ζεηηθήο ζρνιηθήο αηκφζθαηξαο. 

Σν ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα αληηθείκελν εξεπλψλ ιφγσ ηεο 

θαζνξηζηηθήο επίδξαζήο ηνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηε 
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ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά (Collie, 2010): 

 Σνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σσλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Σεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ην ζχζηεκα αμηψλ 

θαη πεπνηζήζεσλ πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθφ πιαίζην. 

Δηδηθφηεξα, απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ πξνθχςεη νη 

βαζηθφηεξνη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, νη νπνίνη είλαη νη 

αθφινπζνη. 

 Ζ κνξθή εγεζία ε νπνία αζθείηαη ζην ζρνιείν. 

 Ζ δνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σν κέγεζνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (π.ρ. ην θηίξην, νη ζρνιηθέο αίζνπζεο, ν 

εμνπιηζκφο). 

 Σν φξακα θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ. 

 Οη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ο βαζκφο θαη ε πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ. 

 Ζ αληίιεςε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ή ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ χπαξμε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ γηα ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Marshall, 2004). 

 Σα αηνκηθά θαη ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη ηα θίλεηξα εξγαζίαο, ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καβνχξε, 1998). 
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Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο 

ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο αιιαγψλ ή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αιιαγήο ή εηζαγσγήο θάπνηαο 

θαηλνηνκίαο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ε θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, θαζψο γηα λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα 

ηεο αιιαγήο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Gordon, 2004). Δπηπξφζζεηα, ε 

εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αλαηξνπή 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ, ιφγσ ηεο πηζαλήο ακθηζβήηεζεο παγησκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ηεο ζχγθξνπζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη λννηξνπηψλ θαη ηεο 

αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Κσηηνχια, 2000). Ζ 

αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί 

ρξφλν, σζηφζν είλαη απαξαίηεηε γηα λα επδνθηκήζεη ε εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο 

(Miles, 1998). Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ηελ αλαηξνπή ησλ εδξαησκέλσλ αληηιήςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ λέεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηνχληαη 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ άκεζα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία κηαο ππνδνκήο γηα ζπλερή βειηίσζε (Μαπξνζθνχθεο, 2002). Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο 

ηνπ ππάξρνληνο ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

3.4.1 Οη ηύπνη ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο 

Έρνληαο αλαθεξζεί ήδε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ή θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ζηε 

γεληθφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζα 

επηρεηξεζεί ε πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ ηχπσλ ή εηδψλ ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε ζεκαζία ηνπ. 

Οη Halpin & Croft (1963) δηέθξηλαλ έμη ηχπνπο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο βάζεη ησλ 

εξεπλψλ ηηο νπνίεο δηεμήγαγαλ κε ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ελλνηνινγηθά ην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη λα κεηξήζνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Πξνο επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κειέηεζαλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη ίδηνη δηακφξθσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 
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θαηεγνξίαο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν επηθξαηεί ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή 

κνλάδα (Organizational Climate Descriptive Questionnaire- OCDQ). Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ έμη θαηεγνξηψλ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Τν αλνηρηό θιίκα. Απηφο ν ηχπνο ζρνιηθνχ θιίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ επηθξάηεζε ελφο νκαδηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ηνπ 

δηεπζπληή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε, ζην πιαίζην απηνχ 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη πεξηζζφηεξν 

ππνζηεξηθηηθφο θαη ιηγφηεξν θαηεπζπληήξηνο θαη πεξηνξηζηηθφο. Σν 

βαζηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ θιίκαηνο είλαη ε απζεληηθφηεηα ησλ κειψλ 

ηνπ (Καβνχξε, 1998).  

 Τν απηόλνκν θιίκα. ε απηφλ ηνλ ηχπν θιίκαηνο επηθξαηεί ην πλεχκα ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ην νπνίν απνξξέεη θπξίσο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σν απηφλνκν θιίκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλν έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ 

δηεπζπληή. 

 Τν ειεγρόκελν θιίκα. χκθσλα κε απηήλ ηελ θαηεγνξία θιίκαηνο, ε 

δξάζε ηελ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο απιήο εθηέιεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ελψ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη θνηλσληθέο ηνπο 

αλάγθεο. Δπίζεο, ν δηεπζπληήο αζθεί απμεκέλν έιεγρν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 Τν νηθείν θιίκα. ην πιαίζην απηνχ ηνπ θιίκαηνο δηακνξθψλνληαη θηιηθέο 

ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αθφκε, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Τν παηεξλαιηζηηθό θιίκα. ε απηφ ην θιίκα δελ επηθξαηεί ην νκαδηθφ 

πλεχκα. Αληηζέησο, ν δηεπζπληήο δηαηεξεί κηα εγσθεληξηθή ζηάζε 

θαηαξγψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ 

νπνηαδήπνηε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα σο δηθή ηνπ ππφζεζε. ε απηφ ην 

θιίκα δελ αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπ δηεπζπληή. 
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 Τν θιεηζηό θιίκα. Απηφο ν ηχπνο ζρνιηθνχ θιίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηε δηαηήξεζε ηππηθψλ θαη ςπρξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δλ ζπλερεία, νη Hoy & Clover (1986) πξνρψξεζαλ ζε αλαζεψξεζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ πεξηνξίδνληαο απηέο απφ έμη ζε ηέζζεξηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κηα θαηεγνξία είλαη ην αλνηρηό θιίκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε απηψλ εθ 

κέξνπο ηνπ δηεπζπληή. Αθφκα, κηα επφκελε θαηεγνξία είλαη ην θιεηζηό θιίκα, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε 

θαηεπζπληήξηα ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ηνπο. Δπίζεο, δηέθξηλαλ ην θιίκα ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν δηεπζπληήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ απιψο ζπλππάξρνπλ ρσξίο λα ζπλεξγάδνληαη. Σέινο, ην θιίκα ηεο 

ελεξγνύο εκπινθήο , ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα δξάζε κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θιεηζηή ζηάζε ηνπ 

δηεπζπληή. 

Αθνινχζσο, ε Καβνχξε (1998) παξνπζίαζε ηα αθφινπζα ηέζζεξα είδε ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο. 

 Τν αλνηρηό θιίκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη ν δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη 

παξέρεη απηνλνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Τν θιεηζηό θιίκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ 

ην αλνηρηφ θιίκα. 

 Τν θιίκα απνρήο/απνθπγήο, θαηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ νπνίνπ ν δηεπζπληήο 

παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηζψξηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεξνχλ ζηάζε απάζεηαο θαη δελ 

επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Τν θιίκα ζπκκεηνρήο/αθνζίσζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ ν 

δηεπζπληήο εθδειψλεη απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 

επηδηψθνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, δείρλνπλ 

ππεπζπλφηεηα θαη δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή. 
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Ο Παζηαξδήο (2004) ζέηνληαο ην ίδην θξηηήξην, δειαδή ηηο ζρέζεηο ηνπ δηεπζπληή 

κε ην πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πξνζδηφξηζε ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο 

ηχπνπο ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Σν ηππηθό-απξόζσπν θιίκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηππηθέο ζρέζεηο 

θαη γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, νη νπνίεο ππνλνκεχνπλ ηελ νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Σν άηνλν θιίκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ δελ γίλεηαη μεθάζαξε 

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξακέιεζε ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

Σν θιίκα απηφ ππνλνκεχεη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο ην νπνίν 

απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ καζεηψλ, θαζψο ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 Σν ηππηθό-πξνζσπηθό θιίκα, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή, ηε δεκνθξαηηθή 

νξγάλσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ην ζρνιηθφ 

θιίκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

χκθσλα κε ηα είδε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζρνιηθφ θιίκα σο ζεηηθφ, είλαη 

απαξαίηεην λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο 

εμαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ. ην πιαίζην ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ν δηεπζπληήο 

αλαιακβάλεη εγεηηθφ ξφιν ζε νηηδήπνηε αθνξά ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αθήλνληαο φκσο πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο ππνζηεξίδνληαο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. Δπίζεο, 

ην ζρνιείν επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο ζπκκεηέρνληαο ζε 
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θνηλέο εθδειψζεηο θαη έξγα (Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2010). Βέβαηα, φζνλ 

αθνξά ηελ επηηπρή εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη δηάρπζε εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ή 

θαηλνηνκηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ απαηηείηαη απιψο έλα ζεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα, αιιά έλα θαηλνηνκηθφ ζρνιηθφ θιίκα. 

3.4.2 Καηλνηνκηθό ζρνιηθό θιίκα 

Ζ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο φζν θαη γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, νη νξγαληζκνί κε θιίκαηα επλντθά πξνο ηελ θαηλνηνκία, ησλ 

νπνίσλ ηα κέιε είλαη πξφζπκα λα αλαιάβνπλ ξίζθα θαη λα καζαίλνπλ ζπλερψο 

λένπο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ, επηηπγράλνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ απφ νξγαληζκνχο κε ιηγφηεξν θαηλνηφκα 

θιίκαηα (Geijsel, 2001). 

Χο θαηλνηνκηθφ θιίκα ελφο νξγαληζκνχ νξίδνληαη νη θνηλέο αληηιήςεηο ησλ κειψλ 

ηνπ ζρεηηθά κε πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Van der Vegt et al., 2005). Βαζηθφ 

ζηνηρείν απηνχ ηνπ νξηζκνχ είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηε ζπιινγηθή πξνζπκία λα πηνζεηήζνπλ έλαλ αλνηρηφ πξνζαλαηνιηζκφ 

πξνο ηηο λέεο πξαθηηθέο, λα αιιάμνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο γλψζεηο, πξαθηηθέο 

θαη βειηηψζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Moolenaar et al., 

2009). 

Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο 

θιίκαηνο ην νπνίν λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ. Σν θαηλνηνκηθφ θιίκα 

επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο (Mumford et 

al., 2002). Έλα ηέηνην θιίκα κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ (Isaksen & Lauer, 2002), θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

θαζελφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθάζηνηε θαηλνηνκίαο. Σα δεκηνπξγηθά κέιε 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ (Groth & Peters, 

1999). Αθφκε, νη Scott θαη Bruce (1994) ππνζηήξημαλ φηη ην θαηλνηνκηθφ θιίκα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ. Δπίζεο, 
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ην θαηλνηνκηθφ θιίκα ππνζηεξίδεη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηνπο παξέρεη απηνλνκία, ελψ δελ ηνπ ηηκσξεί ζε πεξίπησζε 

αλεπηηπρψλ απνηειεζκάησλ (Jung et al., 2003). ην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ 

θιίκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ελφο θαηλνηνκηθνχ θιίκαηνο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε εγεζία (Siegel & 

Kaemmerer, 1978). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αληηκεησπίδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί. Έλαο εγέηεο κε 

φξακα θαη ξεαιηζκφ, ν νπνίνο κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

θαη λα ζρεδηάζεη ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ζρνιείνπ, δχλαηαη λα απνηειέζεη 

έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηεο δηακφξθσζεο ελφο θαηλνηνκηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε κηαο θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο (Everard & 

Morris, 1999). Ο δηεπζπληήο ινηπφλ σο εθπξφζσπνο ηεο εγεζίαο είλαη ζε ζέζε λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ αλάπηπμε κηαο αηκφζθαηξαο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

πξσηνβνπιίαο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο, θνηλψλ 

πεπνηζήζεσλ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ γφληκν έδαθνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνηνκηθνχ θιίκαηνο (Bredenson & Johanson, 2000· Fullan, 2002).  

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε δηακφξθσζε ελφο θαηλνηνκηθνχ θιίκαηνο ζην 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ κειψλ ησλ εθάζηνηε νξγαληζκψλ θαη ηελ επηηπρή 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Ellis et al., 2005). 

3.5 Ο ξόινο ησλ καζεηώλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηνηκφηεηαο απηήο γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ 

θαη θαηλνηνκηψλ. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ή θαηλνηνκίαο, ε νπνία 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί απφ ηνπο καζεηέο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, θαζψο εθείλνη απνηεινχλ ηνπο 

ηειηθνχο απνδέθηεο απηήο (Fullan, 1988). Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

θαηλνηνκία δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε πξνζαξκνγή ηεο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαηαιήγνπλ 

ζε ζρεδφλ βέβαηε απνηπρία (Riley, 2000). 

Δπηπιένλ, ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη 

θαηλνηνκίεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηνπο. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε ζρνιεία ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ εηζαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη έρνπλ λα επηδείμνπλ έλαλ αμηφινγν αξηζκφ 

δξάζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ επηηπρψο, νη γνλείο δηαηεξνχλ κηα ζεηηθή 

ζηάζε. Γηα λα πηνζεηήζνπλ νη γνλείο κηα ζεηηθή ζηάζε θαη λα εληζρχζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, ην ζρνιείν νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

επαθή κε απηνχο, ψζηε λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο αιιαγέο θαη ηηο δξάζεηο νη 

νπνίεο πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ. Ζ επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη αιιαγψλ νθείιεηαη ζην φηη κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ή 

λα απνζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θαηλνηνκίεο 

θαη θαη‟ επέθηαζε λα επεξεάζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ζηάζε. ε πεξίπησζε πνπ νη 

γνλείο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο ή 

θαηλνηνκίαο ελδέρεηαη λα νδεγεζνχλ ζε πξνζηξηβέο είηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είηε κε ηνλ δηεπζπληή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλεη ή αθφκα θαη λα 

αθπξψζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο (Fullan, 1988). Χο εθ ηνχηνπ ε επηθνηλσλία 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπο θαη ηεο επλντθήο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. 

 Ζ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ζπληζηά απιψο ηελ 

εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ αλεμάξηεηνπ απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ ζρνιείνπ. Αληηζέησο, 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζπλδέεηαη βαζηά κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ 
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νπνία εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα (Miles, 1998). Οη ηνπηθνί θνξείο θαη νη 

νκάδεο αλαθνξάο κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θαη 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ αλάινγα κε ηε ζηάζε ηελ νπνία ηεξνχλ. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε απμεκέλε δεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απνηεινχλ 

παξάγνληεο νη νπνίνη επλννχλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

ζηα ζρνιεία (Καβνχξε, 1999). 

 

4. ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 

4.1 Πιαίζην απηναμηνιόγεζεο (Self-review framework (SRF)) 

Σν Πιαίζην Απηναμηνιφγεζεο είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζρνιεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα λα εθηηκήζνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία λα αλαγλσξίζνπλ ην 

ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

παξνπζηάδεη θαη θάπνηα πξαθηηθά βήκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Αθφκε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ηεθκήξην γηα ην πιαίζην 

απηναμηνιφγεζεο ελφο ζρνιείνπ (Self Evaluation Framework (SEF)). Αξρηθά 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ “Becta” θαη έρεη πιένλ κεηαθεξζεί πιήξσο ζηε “Naace”, 

ηελ Δζληθή Έλσζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Σν Πιαίζην Απηναμηνιφγεζεο πξνζθέξεη κηα δνκή γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ελφο ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηε 

βειηίσζε ηνπ. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πιαηζίνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηε βειηίσζε 

ησλ ζρνιείσλ κέζσ κηαο ζηνραζηηθήο πξαθηηθήο ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα 

κεηξήζνπλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην φξακά ηνπο ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν 

ειεγκέλσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ θξηηεξίσλ, νχησο ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα γίλνπλ 

ςεθηαθά εγγξάκκαηνη θαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα εθθξάδνληαη θαη λα 
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αλαπηχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κέζσ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Σν Πιαίζην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίδεη φια ηα 

ζρνιεία θαη φιεο ηηο πηπρέο νη νπνίεο είλαη εμίζνπ ζρεηηθέο κε ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, ην Πιαίζην Απηναμηνιφγεζεο (Self-review framework (SRF)) 

αλαζεσξείηαη αλά πεξηφδνπο έπεηηα απφ ζπκβνχιηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο θαη φινη νη θχξηνη ελδηαθεξφκελνη. Μηα εζληθή 

επηηξνπή επνπηεχεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πιαηζίνπ. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ην 

Πιαίζην παξακέλεη ελεκεξσκέλν θαη ζπλαθέο κε ηηο αιιαγέο ησλ πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο, ησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο 

ηηο αλάγθεο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιείσλ ηα νπνία ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

βειηηψζνπλ ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Σα ζρνιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην Πιαίζην ζε ηαθηηθή βάζε επσθεινχληαη 

ζεκαληηθά απφ ηε δηαδηθαζία, ελψ πνιιά απφ απηά θξίλνληαη σο εμαηξεηηθά ή 

θαιά ζηελ επηζεψξεζε. Με ηε ρξήζε ηνπ Πιαηζίνπ ην θάζε ζρνιείν απνθηά ηηο 

αθφινπζεο δπλαηφηεηεο. 

 Να πξνβεί ζε αλαζθφπεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο κε έλαλ 

δνκεκέλν ηξφπν. 

 Να θαηαγξάςεη ηηο εμειίμεηο θαη ηηο βειηηψζεηο, θαζψο θαη λα ζπληνλίζεη 

ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Να απνθηήζεη αδηακθηζβήηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Έλαο ή πνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην εξγαιείν. 

 Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα δνπλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο άιια ζρνιεία έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Πιαηζίνπ. 

Σν Πιαίζην Απηναμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έμη κέξε, ηα νπνία 

απνηεινχλ κηα πεξίιεςε ησλ ζεκεξηλψλ δπλαηνηήησλ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 
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Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζην ζρνιείν, ελψ παξάιιεια 

πξνηείλνπλ δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηεο ΣΠΔ.  

 Ζγεζία θαη δηαρείξηζε (Leadership and management) 

 ρεδίαζε (Planning) 

 Μάζεζε (Learning) 

 Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΣΠΔ (Assessment of ICT capability) 

 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Professional development) 

 Πφξνη (Resources) 

Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ηεο εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο (Leadership and 

management), ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην “National College for 

Leadership School”, ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 

 Να αλαπηχμνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ έλα θνηλφ φξακα γηα ηηο ΣΠΔ. 

 Να ζρεδηάζνπλ κηα βηψζηκε ζηξαηεγηθή γηα ηηο ΣΠΔ. 

 Να αλαπηχμνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ. 

Δπίζεο, ε θαηεγνξία ηεο ζρεδίαζεο (Planning), ε νπνία δηακνξθψζεθε ζην 

πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο κε ην πξφγξακκα “National Strategies”, ππνζηεξίδεη θαη 

πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 

 Να πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ απαξαίηεην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ ΣΠΔ ησλ καζεηψλ. 

 Να ζρεδηάζνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Να εμαζθαιίζνπλ φηη νη ζρεηηθέο κε ηηο ΣΠΔ εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ είλαη 

πξννδεπηηθέο, ζπλεθηηθέο, ηζνξξνπεκέλεο θαη ζηαζεξέο. 

Αληηζηνίρσο, ε θαηεγνξία ηεο κάζεζεο (Learning), ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ 

ηελ “Becta”, ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 
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 Να ζρεδηάδνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

 Να ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 Να εμεηάζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε. 

Δλ ζπλερεία, ε θαηεγνξία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΣΠΔ (Assessment 

of ICT capability), ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρή 

Πξνζφλησλ θαη Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Qualifications and Curriculum 

Authority), ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 

 Να αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ λα 

ππνζηεξίδνπλ νη ίδηνη ηε κάζεζε ηνπο. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα αμηνιφγεζεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε φιν ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. 

 Να αμηνινγνχλ ηε κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, φηαλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νη ΣΠΔ ζε απηά. 

Δπηπιένλ, ε θαηεγνξία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Professional 

development), ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 

Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο γηα ηα ρνιεία (Training and Development Agency 

for Schools), ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 

 Να εληνπίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά 

κε ηηο ΣΠΔ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Να παξέρνπλ πνηνηηθή ππνζηήξημε θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ζε φιν 

ην πξνζσπηθφ φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη λα κνηξάδνληαη ηηο 

αλαζεσξήζεηο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 Να παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηεγνξία ηνλ Πφξσλ (Resources), ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ 

ηελ “Becta”, ππνζηεξίδεη θαη πξνηξέπεη ηα ζρνιεία: 
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 Να εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία απνηειεζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάγθεο. 

 Να πξνζθέξνπλ, λα αμηνπνηνχλ θαη λα επαλεμεηάδνπλ ηελ θαηάιιειε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Να δηαρεηξίδνληαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε απνηειεζκαηηθά πξνο φθεινο 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (NAACE, (ρ.ε.)). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κφιηο ην ζρνιείν θζάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

θαη νινθιεξψζεη ηα ηκήκαηα ηεθκεξίσζεο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ Πιαηζίνπ, έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αίηεζε γηα ην “ICT Mark”, ην νπνίν απνηειεί κηα εζληθή 

δηαπίζηεπζε πνηφηεηαο απφ ηε “Naace”, ε νπνία ζπληζηά απφδεημε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πξαθηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 Σν Πιαίζην Απηναμηνιφγεζεο είλαη σθέιηκν θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ζρνιεία 

λα δηακνξθψζνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην είδνο ησλ ηερλνινγηψλ ην νπνίν ζα 

ήηαλ θαηάιιειν γηα ην θαζέλα απφ απηά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπο ηα ζρνιεία ζα κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα ζρέδην βειηίσζεο. Όζνλ αθνξά ηηο 

πεξηνρέο ηηο νπνίεο θαιχπηεη ην ελ ιφγσ Πιαίζην, δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή αζθάιεηα , ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο εγεζίαο θαη 

δηαρείξηζεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ νκνηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ κε ηε κέζνδν ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην απηήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηνπ ζρνιείνπ εμεηάδνληαο θάπνηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ. Παξνκνίσο ε κέζνδνο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζε απηήλ ηελ εξγαζία αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα θαηλνηφκεο 

δξάζεηο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ή ρσξίο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

εμέηαζεο νξηζκέλσλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ 

κειψλ ηεο, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 



82 

 

4.2 Δξγαιείν απηναμηνιόγεζεο ηεο ηερλνινγηθήο εηνηκόηεηαο ησλ 

ζρνιείσλ ζην Σέμαο (School Technology and readiness (STaR) 

Chart) 

Ζ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ Σέμαο «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο 

Σερλνινγίαο» (Educational Technology Advisory Committee (ETAC)) αλέπηπμε 

ην “Texas School Technology and Readiness (STaR) Chart”, ην νπνίν απνηειεί 

έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ αλά πεξηνρή λα ελζσκαηψζνπλ επηηπρψο 

ηελ ηερλνινγία ζε φιν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν εξγαιείν απηφ πεξηγξάθεηαη 

απφ απηνχο πνπ ην αλέπηπμαλ σο έλα εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο ζρεδηαζκέλν λα 

παξέρεη ζηα ζρνιεία ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία (CEO Forum on Education 

and Technology, 2001). Υξεζηκεχεη σο πξφηππν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Σέμαο (K-12). Απηφ 

αλαζεσξήζεθε ην 2006, ψζηε λα επζπγξακκηζηεί κε ην λέν ρέδην Μαθξάο 

Δκβέιεηαο γηα ηελ Σερλνινγία (Long-Range Plan for Technology, 2006-2020). Σν 

εξγαιείν αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο «θιεηδηά» ηνπ ρεδίνπ 

Μαθξάο Δκβέιεηαο γηα ηελ Σερλνινγία (Long-Range Plan for Technology, 2006-

2020). Απηφ ππνζηεξίδεη έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο ηνπ Σέμαο ην 

νπνίν ζα εζηηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο, πξνεηνηκάδνληαο θάζε καζεηή 

γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα σο έλαλ δηά βίνπ καζεηεπφκελν θαη σο 

έλα αθνζησκέλν θαη ζπλεηζθέξνλ κέινο ηεο αλαδπφκελεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο.  

Σν “Texas School Technology and Readiness (STaR) Chart” πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο πεξηνρέο: α) ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε (Teaching and Learning), 

β) ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Educator Preparation and 

Development), γ) ηελ Ζγεζία, ηε δηνίθεζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

(Leadership, Administration, and Instructional Support), δ) ηελ Τπνδνκή γηα ηελ 

Σερλνινγία (Infrastructure for Technology). Δπηπξφζζεηα, ην “STaR Chart” 

ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε.  
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 Σν “The Texas Campus STaR Chart”, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηερλνινγίαο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

πφξσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπηθψλ δξάζεσλ ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ην εξγαιείν απηφ δεκηνπξγεί έλα πξνθίι ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πιάλνπ “Long-

Range Plan for Technology” θαη ηεο δξάζεο “No Child Left Behind”. Ζ 

δξάζε “No Child Left Behind” δίλεη έκθαζε ζηα επηηεχγκαηα ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκειησδψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπο, ελψ απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη ηερλνινγηθά «εγγξάκκαηνη» 

κέρξη ην ηέινο ηεο φγδνεο ηάμεο. Σν “The Texas Campus STaR Chart” 

πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο «θιεηδηά» θαη έρεη ηε κνξθή 

ξνπκπξίθαο. Σα ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ ηνπ Σέμαο νθείινπλ λα 

ζπκπιεξψλνπλ ην “The Texas Campus STaR Chart” εηεζίσο. Ζ 

δηαδηθηπαθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε βάζε γηα ηνλ 

δηάινγν κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο δηνίθεζεο, ησλ ππεχζπλσλ 

ηερλνινγίαο αιιά θαη κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

κειινληηθήο αλάπηπμεο ησλ ζρνιείσλ. Μέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ην 

ζρνιείν ηνπνζεηείηαη ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα αθφινπζα επίπεδα πξνφδνπ 

κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπ ζηηο πεξηνρέο «θιεηδηά» ζχκθσλα κε ηνπο 

δείθηεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνθίι. 

 Πξψηκν επίπεδν ηερλνινγίαο “Early Tech”. 

 Αλαπηπζζφκελν επίπεδν ηερλνινγίαο “Developing Tech”. 

 Πξνεγκέλν επίπεδν ηερλνινγίαο “Advanced Tech”. 

 ηνρεπφκελν επίπεδν ηερλνινγίαο “Target Tech”. 

 Σν “The Texas Public STaR Chart”, έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν 

επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ 

ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πνιηηείαο ηνπ Σέμαο. 

 

 Σν “The Texas Teacher STaR Chart”, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη αηνκηθά 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην “The Texas Campus STaR 

Chart”. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαζηέξσζε έλα μεθάζαξν πιαίζην γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εθνδηάζνπλ ηνπο 
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καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη 

γηα λα επεκεξήζνπλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη ηηο ίδηεο πεξηνρέο 

«θιεηδηά» κε ην “The Texas Campus STaR Chart” θαη έρεη επίζεο ηε κνξθή 

ξνπκπξίθαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Σέμαο 

απαηηείηαη λα ζπκπιεξψλνπλ εηεζίσο ηε δηαδηθηπαθή εθδνρή ηνπ “The Texas 

Teacher STaR Chart”. 

Ζ νκνηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ κε ηε κέζνδν ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην απηήο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ εμεηάδνληαο 

θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία ηζρχνπλ ηελ πεξίνδν 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. Αθφκα, ην “Texas School Technology and Readiness 

(STaR) Chart” εζηηάδεη ζε δεδνκέλα ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ εγεζία θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

Παξνκνίσο ε κέζνδνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία αθνξά ηελ 

εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ή 

ρσξίο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο νξηζκέλσλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ κειψλ ηεο, εζηηάδνληαο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 

5. Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

5.1 Αλάιπζε αλαγθώλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, 

πινπνίεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο κηαο θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πεξηιακβάλεη θάπνηα βήκαηα, ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία πνπ επηρεηξνχλ ηέηνηεο αιιαγέο. Βέβαηα, ε θάζε ζρνιηθή 
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κνλάδα δηαζέηεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ηε δηαθξίλνπλ απφ ηηο 

ππφινηπεο. Κάπνηα απφ απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζνξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα 

απηήο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

επεξεάδεη ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε εθαξκνγή ησλ ίδησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ δξάζεσλ κπνξνχλ λα 

απνζαξξχλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Σα 

δεδνκέλα απηά δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηεο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ην αλ ζα κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί επηηπρψο κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα, ελψ παξάιιεια ζα δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ, 

εθφζνλ θπζηθά θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηφ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία απηή ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε δηάγλσζε νξηζκέλσλ αδπλακηψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, ψζηε λα πξνβεί ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ εμεηάδνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή νκάδα, ηε 

δηεχζπλζε, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο ζρεδηάζηεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζε ηδησηηθά 

ζρνιεία, αιιά ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη ζε δεκφζηα ζρνιεία. Αθφκε,  

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα απηψλ γηα δξάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο. 
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5.2 Οη ζηόρνη ηεο κεζόδνπ 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

είλαη νη αθφινπζνη. 

 Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ην νπνίν ζα αθνξά ηνλ βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο απηήο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη νπνίεο 

εκπνδίδνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

γεληθφηεξα. 

 Ζ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ αδπλακηψλ. 

 Ζ απνθπγή ηεο εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, νη νπνίεο δελ ηαηξηάδνπλ κε ην φξακα απηήο ή δε 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ απηή ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηεο εθάζηνηε θαηλνηφκνπ δξάζεο κε βάζε ην πξνθίι ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ή ε επηινγή θάπνηαο άιιεο παξφκνηαο δξάζεο, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

5.3 Οη άμνλεο δηεξεύλεζεο ηεο κεζόδνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

 Ζ κέζνδνο ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο 

δηεξεχλεζεο θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ νξηζκέλα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Οη άμνλεο δηεξεχλεζεο είλαη νη εμήο: 

 Οη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο. 
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 Ο βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηλνηνκία. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

 Ζ ζηάζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ ζρνιείν.  

 Ζ ζπκβνιή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ εηζαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. 

 Σν εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ θιίκα ην νπνίν επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ 

ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρή πινπνίεζή ηνπο, απηά ηα δεδνκέλα δελ εμεηάδνληαη κέζσ απηήο ηεο 

κεζφδνπ. 

5.3.1  Οη ζπκκεηέρνληεο 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αθφινπζσλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 

1. Σσλ εθπαηδεπηηθώλ , ησλ νπνίσλ νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζα απνηππσζνχλ κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, εθαξκνγήο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη θαζνξηζηηθφο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

2. Σνπ ππεύζπλνπ ηερλνινγίαο, ν νπνίνο ζα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππάξρνληα πιηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη 

γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. 

3. Σνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

πξνζδηνξηζηεί ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο εηζάγνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία 

δηνηθνχλ , ην επίπεδν ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο  ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο, ην ζρνιηθφ θιίκα, 

δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ. 

5.4 Η παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε κέζνδνο είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, νη ζπλεληεχμεηο θαη ν νδεγφο θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο. ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππάξρνπλ ηα εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο κεζφδνπ. Αθνινπζεί ε μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ 

εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο κεζφδνπ. 

5.4.1 Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, πεξηέρεη εβδνκήληα επηά εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη επηά είλαη αλνηρηνχ 

ηχπνπ, ελψ νη εβδνκήληα θιεηζηνχ ηχπνπ. Μέζσ απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επηδηψθεηαη ε έιεγρνο ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ θαζελφο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

θαηλνηφκεο δξάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Σν ελ 

ιφγσ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. 

 Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 
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 Σερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο 

 Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε 

 ηάζε απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο 

 ρνιηθφ θιίκα 

Ζ θαηεγνξία κε ηίηιν «Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο» πεξηιακβάλεη επηά εξσηήζεηο 

κε ζηφρν ηε ζπιινγή θάπνησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εθάζηνηε θαηλνηφκν δξάζε εθπαηδεπηηθψλ, φπσο είλαη ε ειηθία, ε εηδηθφηεηα, ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη ε ηάμε ή ηάμεηο ζηελ νπνία ή 

ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ, θαζψο θαη ηα ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ, 

ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη. 

Ζ θαηεγνξία κε ηίηιν «Σερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο» πεξηιακβάλεη είθνζη 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε δηάγλσζε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πξνγξακκάησλ, 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ.  Σηο δεμηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηαζέηνπλ 

ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί γεληθφηεξα, αιιά θπξίσο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ψζηε λα 

ζεσξνχληαη ςεθηαθά εγγξάκκαηνη. Δηδηθφηεξα, νη πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζε ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα γξαθείνπ, δειαδή εμεηάδνπλ θάπνηεο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο πξνγξάκκαηα γξαθείνπ ζεσξνχληαη 

ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ε δεμηφηεηα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνπνηνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηηο δηάθνξεο πεγέο θαη ηνπο πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν. Αθνινπζεί κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά, θαζψο θαη πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
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Μάζεζεο θαη Πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή, θαζψο θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

Αθφκε, ε ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηέρεη εξσηήζεηο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ρξήζεο εμειηγκέλσλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. ηάκπιεη, δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο κέζα δηδαζθαιίαο θαη κπνξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θαηνρή θάπνηαο 

πηζηνπνίεζεο ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ηα νπνία λα επηβεβαηψλνπλ ην 

επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ε ηειεπηαία εξψηεζε 

ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζε θάπνηα 

δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία λα ζπκβάιιεη ζην δηακνηξαζκφ 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ απηψλ.   

Αθνινπζεί ε θαηεγνξία κε ηίηιν «Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε» ε 

νπνία πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε δηαβαζκηζκέλεο 

ζε θιίκαθα απαληήζεηο. Με ηηο εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηεξεπλάηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ελζσκαηψζεη ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, νη πξψηεο δχν εξσηήζεηο 

εμεηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ρξήζεο έηνηκσλ 

πφξσλ απφ ην δηαδίθηπν ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Αθνινπζεί κηα 

εξψηεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ. 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

γξαθείνπ γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ 

θάπνηεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαιείσλ θαη ινγηζκηθψλ ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ φζν θαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, φπσο είλαη ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ηεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ αθηζψλ, ηεο 

παξαγσγήο θαη αλάιπζεο αμηνινγηθψλ θνπίδ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία δηεξεπλάηαη ε 
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ζπρλφηεηα ρξήζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ θαηά 

ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ. Αθφκε, πεξηιακβάλεηαη εξψηεζε ε νπνία αθνξά ηε 

ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο εμεηάδεη ηε 

ζπρλφηεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζηε δηδαθηηθή ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ε έληαμε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαθηηθή πξαθηηθή δείρλεη 

ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε απηή θαη απνηειεί παξάγνληαο ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Χζηφζν, ε εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε γλσζηηθή ηνπ 

επάξθεηα θαη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

πξαθηηθή, αιιά θαη κε ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

θαζψο θαη ζηελ επηζπκία ηνπ λα εκπιέθεηαη δεκηνπξγηθά ζε θαηλνηνκίεο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Ζ απνηχπσζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο 

κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηεγνξίαο κε ηίηιν «ηάζε 

απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο». Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηέρεη είθνζη 

πέληε εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη είθνζη ηξεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε 

απαληήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, ελψ νη δχν είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη 

εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηεξεπλνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία πξνθαιεί 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, δειαδή εάλ ηνπο επραξηζηεί ή εάλ απνηειεί γη‟ απηνχο κηα επηπιένλ 

πεγή άγρνπο. Αθφκε, εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ινγηζκηθψλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 
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Δπηπιένλ, κέζσ θάπνησλ εξσηήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο ειέγρεηαη ην θαηά πφζν 

κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα εθηηκήζνπλ ηα νθέιε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βειηηψλνληαο ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Αθφκε, κε θάπνηεο εξσηήζεηο επηδηψθεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί ή φρη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθνί παξάγνληεο ηεο θάζε 

θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Οη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θαζελφο, ζηνρεχνπλ αθελφο ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα θαη αθεηέξνπ ζηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ ηνπο, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί απνηειεζκαηηθά απηφ ην 

ιεπηφ ζέκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θάπνηεο εξσηήζεηο 

επαλαιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, πξνθείκελνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. Δπνκέλσο, κέζσ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θαζίζηαηαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο σο κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο 

δξάζεηο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία εξσηεκαηνινγίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία έρεη ηίηιν 

«ρνιηθφ θιίκα», απνηειείηαη απφ έληεθα εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ελλέα είλαη 

θιεηζηνχ ηχπνπ κε απαληήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο θαη ε κία είλαη 

δηρνηνκηθή εξψηεζε κε πηζαλέο απαληήζεηο «λαη» ή «φρη», ε νπνία, εθφζνλ 

απαληεζεί ζεηηθά, αθνινπζείηαη απφ κία δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ. 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

θαη επαγγεικαηηθνχ θιίκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ δξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα 

βέβαηα κε ηε δηθή ηνπο νπηηθή. 

Αξρηθά, εμεηάδεηαη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην θαηά πφζν 

απηφο ππνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνηείλνπλ αιιαγέο ή θαηλνηνκίεο κε 
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ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν παξέρνληαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην 

ζρνιείν, ψζηε λα κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, νη νπνίεο 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζηεί ε άπνςε 

ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επηξξνήο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ησλ ίδησλ κε ηνλ δηεπζπληή ζηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία εμεηάδεηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θιίκαηνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, θάπνηεο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ 

ζηελ απφδνζε ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αληαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλά “projects”. Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ δειψζνπλ φηη 

έρνπλ εκπιαθεί ζε θνηλά “projects” κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ, ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία. Δπηπξφζζεηα, ε ελ ιφγσ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εξψηεζε ε νπνία αθνξά ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν ζρνιηθφ θιίκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο, πινπνίεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν κέζσ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ 

επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ζπληεινχλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηα 

νπνία ζα πεξηζπιιερζνχλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ λα ζρεκαηηζηεί κηα επξχηεξε 

εηθφλα γηα απηφ. 

5.4.2 Οη ζπλεληεύμεηο 

Οη ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο είλαη δνκεκέλεο, θαζψο νη εξσηήζεηο ηνπο έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ πξηλ, απεπζχλνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ 
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ζρνιείνπ. Οη ζπλεληεχμεηο πεξηιακβάλνπλ ηξηάληα ελλέα εξσηήζεηο. Οη 

εξσηήζεηο ησλ δχν ζπλεληεχμεσλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία, ρνιηθφ θιίκα, 

Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηψλ, Λήςε απνθάζεσλ. Οη δχν ζπλεληεχμεηο 

παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο, νη νπνίεο ζα επηζεκαλζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ θαηεγνξία «Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο» ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηέρεη κφλν κία εξψηεζε γηα ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ εξσηψκελνπ. ηε ζπλέληεπμε ηνπ δηεπζπληή ε ίδηα 

θαηεγνξία πεξηέρεη πέληε εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ 

εηδηθφηεηα, ηε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηα ρξφληα εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζε δηεπζπληηθή ζέζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι γηα ηνλ 

δηεπζπληή, ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη.  

Ζ θαηεγνξία κε ηίηιν «ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία» απνηειείηαη 

απφ έληεθα εξσηήζεηο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ηδηνθηήηε θαη δέθα εξσηήζεηο ζηε 

ζπλέληεπμε ηνπ δηεπζπληή. Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη θνηλέο θαη γηα ηηο 

δχν ζπλεληεχμεηο. Αξρηθά, εμεηάδεηαη ν βαζκφο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαζψο ε 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζπρλά ην πξνυπνζέηεη  απηφ. Αθφκε, νη 

εξσηψκελνη θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηα κέιε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα νπνία ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξα γηα ηελ εκπινθή 

ηνπο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο. Δπίζεο, δεηείηαη απφ 

απηνχο λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ λα αληηκεηψπηδαλ αξλεηηθά ηελ εηζαγσγή 

κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. ε επφκελε εξψηεζε θαινχληαη λα αλαθέξνπλ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ πξνηαζεί πξφζθαηα θαη εθείλεο νη 

νπνίεο έρνπλ πινπνηεζεί. Δπηπξφζζεηα, δεηείηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 

νξίδνπλ ηελ επηηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο. 
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ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν χπαξμεο πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ δελ είρε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, 

πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία θαη κε πνην ηξφπν αληηκεησπίζηεθε 

απφ απηνχο. ε δχν επφκελεο εξσηήζεηο νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα θξίλνπλ 

ζχκθσλα κε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγίαο. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο θαηεγνξίαο αθνξά ηελ χπαξμε 

λνκηθψλ ή δηαδηθαζηηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ελδέρεηαη λα θαζπζηεξνχλ ή λα 

εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ζρνιείν. 

Οη δηαθνξέο ησλ δχν ζπλεληεχμεσλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ιίγεο. ηε 

ζπλέληεπμε ηνπ ηδηνθηήηε ε θαηεγνξία απηή μεθηλά κε κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηάξθεηα ησλ δχν 

επφκελσλ εηψλ, θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

ππεξεηήζνπλ απηφ ην φξακα. Μηα αθφκε δηαθνξά ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη φηη 

πεξηιακβάλεηαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ επέλδπζε 

ρξεκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο.  

Μέζσ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ επηδηψθεηαη ε απφδνζε ηεο ζηάζεο ηνπ 

ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία ππφ ην πξίζκα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

κε βάζε ην φξακα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηεπζπληή γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχνπλ ηελ επηηπρία κηαο θαηλνηνκίαο, ηηο δξάζεηο ηηο 

νπνίεο έρνπλ πινπνηήζεη ήδε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηελ 

απνηπρία κηαο δξάζεο, ην αλ θαηαλννχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, θαζψο θαη ην αλ νη ίδηνη θξίλνπλ φηη ην ζρνιείν βξίζθεηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ δξάζεσλ. 

Ζ θαηεγνξία κε ηίηιν «ρνιηθφ θιίκα» πεξηιακβάλεη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ 

ηδηνθηήηε δψδεθα εξσηήζεηο θαη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ δηεπζπληή δέθα εξσηήζεηο. 

Αξρηθά, δηεξεπλάηαη ε ζπρλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ, πνηνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, αλ μεπεξλνχλ ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα θαη γηα πνηνπο 

ιφγνπο. Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη εάλ πξνεγνχληαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ 
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δηεξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηεπζπληή ή θάπνησλ 

κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη 

θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα επηδηψθεηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ησλ 

ζρέζεσλ ηηο νπνίεο επηδηψθνπλ λα ζπλάπηνπλ νη πξντζηάκελνη κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο ραξαθηεξίδνληαο ηεο είηε σο θηιηθέο είηε σο ηππηθέο. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο ηνπ ηδηνθηήηε κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο θαη ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Δπηπξφζζεηα, ειέγρεηαη ε 

ζπρλφηεηα έθθξαζεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ή παξαπφλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηνλ δηεπζπληή θαη ζηνλ ηδηνθηήηε, θαζψο θαη ε άπνςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

γηα ην θιίκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη εξσηψκελνη 

πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη απηφ. Αθφκε, εμεηάδεηαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δηεπζπληήο θαη ν 

ηδηνθηήηεο ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηελ απφδνζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη ην είδνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ην αλ επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ην αλ 

ππάξρεη ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ παξαπφλσλ ησλ 

πθηζηάκελσλ ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζην θαηά 

πφζν ν δηεπζπληήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνηείλνπλ ηελ πηνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ζην βαζκφ ηεο 

ελζάξξπλζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο φζσλ ηηο πξνηείλνπλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο 

ηνπο. 

Ζ θαηεγνξία κε ηίηιν «Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηψλ» πεξηιακβάλεη 

νθηψ  ίδηεο εξσηήζεηο θαη ζηηο δχν ζπλεληεχμεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο 

θαηεγνξίαο δηεξεπλά ηελ αλάγθε θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ε αλάγθε απηή είλαη 

κεγαιχηεξε. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη αλ αθνινπζείηαη θάπνηα ζηξαηεγηθή ζηνλ 
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ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ ην ζρνιείν. 

Αθνινπζεί εξψηεζε ε νπνία αθνξά ην ελδερφκελν επαλάιεςεο ή επέθηαζεο 

θάπνηαο ή θάπνησλ επηηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ελψ ζε πεξίπησζε 

ζεηηθήο απάληεζεο δεηείηαη ε αλαθνξά απηψλ ησλ δξάζεσλ.  

Δλ ζπλερεία νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηεπθξηλίζνπλ αλ θξνληίδνπλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εκπιαθεί θάζε εθπαηδεπηηθφο 

ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη αλ ελζαξξχλνπλ ηνλ 

δηακνηξαζκφ ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε 

θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο.  ην ζεκείν απηφ καο 

ελδηαθέξεη εάλ νη εξσηψκελνη βαζίδνληαη ζηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φηαλ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηα 

αιιαγή ζην ζρνιείν. Αθφκε, ζηελ ίδηα θαηεγνξία πεξηέρεηαη θαη κηα εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξίπησζε 

απξνζπκίαο αλάιεςεο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, ελψ ζηελ 

ηειεπηαία εξψηεζε δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηβξαβεχνπλ νη 

εξσηψκελνη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηδηψθεηαη λα  πξνζδηνξηζηεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ηηο νπνίεο εηζάγνπλ. Δηδηθφηεξα, καο 

ελδηαθέξεη εάλ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο, εάλ 

αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, θαζψο θαη θαηά πφζν απηά ηα βήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα 

πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ηα 

νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σα βήκαηα ηα νπνία 

εμεηάδνληαη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο 

αλάγθεο γηα αιιαγή, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, ε 

επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε θαηάιιειε επηκφξθσζή ηνπο, ε ελζάξξπλζε 

ηεο κεηάδνζε ησλ εκπεηξηψλ ζε φζνπο δε ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

εθάζηνηε δξάζεο, ε επηβξάβεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ θαη ε επαλάιεςε ή 

επέθηαζε ηεο δξάζεο, εθφζνλ νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ.  
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Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ έρεη ηίηιν «Λήςε 

απνθάζεσλ» θαη πεξηιακβάλεη επηά εξσηήζεηο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ηδηνθηήηε θαη 

έμη εξσηήζεηο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη πξψηεο 

εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην ζρνιείν 

θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία απηή. Αθφκε, νη εξσηψκελνη θαινχληαη 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ην εάλ παξαθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ηα νπνία αθνξνχλ εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Αθνινπζεί ε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη κηα απφθαζε ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηε δηαδηθαζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απνθαζίδεηαη ε πηνζέηεζε κηαο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, θαζψο θαη κηα 

επηρεηξνχκελε ζεκαληηθή αιιαγή. Ζ ζπλέληεπμε ηνπ ηδηνθηήηε πεξηέρεη κηα 

επηπιένλ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ,  ε νπνία 

παξέρεηε ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηνλ εξσηψκελν.  

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζην λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, κέζσ απηψλ ησλ εξσηήζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. Αθφκε, καο απαζρνιεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ ή θαηλνηνκηψλ, θαζψο ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη 

θαζνξηζηηθή, φπσο έρεη εμεγεζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

5.4.3 Ο νδεγόο θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

Ο νδεγφο θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Σερλνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Πεξηιακβάλεη έληεθα εξσηήζεηο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

ζε απηήλ ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα εθπαηδεπηηθή 

δξάζε.  

Αξρηθά, εμεηάδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εξγαζηεξίνπ, αιιά 

θαη γεληθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο ρψξσλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίεο 
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πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Αθφκε, κέζσ θάπνησλ εξσηήζεσλ 

επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείν θαη ησλ 

ζρνιηθψλ αηζνπζψλ. Ζ χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαζνξίδεη ηελ 

εηνηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγίαο. Αθφκε, κε ηηο επφκελεο εξσηήζεηο δηεξεπλάηαη ε χπαξμε 

θάπνηαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ απφ ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη, εθφζνλ 

απαληεζεί ζεηηθά, αθνινπζείηαη απφ κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη ηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο απφ ηηο νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ. Αθνινπζεί εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ 

παξέρεηαη ζε θάζε καζεηή κηα ζπζθεπή “tablet” θαη, εθφζνλ απαληεζεί ζεηηθά, 

έπεηαη κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο ηάμεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη 

απηφ. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηνπο ρψξνπο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

Με βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ νδεγνχ θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απνζθνπεί θπξίσο ζηελ απνηχπσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

Ζ χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ, θαζψο θαη ε 

εμνηθείσζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

5.5 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο θαη πινπνίεζεο κηαο 

θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, αιιά έπεηαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο θαη 

ηεο επηινγήο απηήο απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα πξψηε επηθνηλσλία κε θάπνηνλ εθπξφζσπν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κε ζθνπφ λα γίλεη κηα ελεκέξσζε γηα ηα βήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη 
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ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο ζηφρνπο απηήο. ηε 

ζπλέρεηα, απνζηέιιεηαη έλαο νδεγφο παξνπζίαζεο ηεο κεζφδνπ ζηα κέιε ηεο 

δηνηθεηηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

νξηζηεί έλα άηνκν απφ ην ζρνιείν κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ε νκάδα 

πνπ ζα πινπνηήζεη ηε κέζνδν, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί εχξπζκα ε 

δηαδηθαζία. Σν άηνκν απηφ ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ νκάδα πινπνίεζεο ηεο 

κεζφδνπ ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (νλνκαηεπψλπκν, ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο), νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηλνηφκν δξάζε, θαζψο θαη ηνπ 

ππεχζπλνπ ηερλνινγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηε ζπλέρεηα, ζα νξηζηνχλ νη 

εκεξνκελίεο θαη ψξεο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Ζ δηάξθεηα ηεο 

θάζε ζπλέληεπμεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα ζαξάληα πέληε ιεπηά. Έπεηηα ζα 

αθνινπζήζεη ε απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αληίζηνηρα ηνπ νδεγνχ θαηαγξαθήο ζηνλ ππεχζπλν 

ηερλνινγίαο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο κία εβδνκάδα απφ ηε κέξα ηεο 

απνζηνιήο ηνπ ζπλδέζκνπ, γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζα 

δηελεξγεζνχλ απφ ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ.  

5.6 Αλάιπζε δεδνκέλσλ-εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Σελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε απηψλ, ε 

νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο θαη ε εμαγσγή ησλ απαληήζεσλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ζα 

επηρεηξεζεί ε εμνηθείσζε κε ην πιηθφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

Ζ εμνηθείσζε ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο, πξνζεθηηθήο 

αλάγλσζεο απηνχ ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηεο αλαδήηεζεο λνεκάησλ θαη κνηίβσλ 

ηα νπνία λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθε ε 

παξνχζα κέζνδνο. Αθνχ δηακνξθσζεί κηα πξψηε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηα 

δεδνκέλα, ζα αθνινπζήζεη ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ θσδηθνπνίεζε. Ζ θσδηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
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απφδνζε ζε θάζε απάληεζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή αιιηψο 

θσδηθνχ, ν νπνίνο λα εθθξάδεη ελ ζπληνκία ην λφεκα ηεο θάζε απάληεζεο ην 

νπνίν δίλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή. ε θάζε απάληεζε κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ θσδηθνί, θαζψο κπνξεί λα πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα λνήκαηα. ηε ζπλέρεηα, νη θσδηθνί απηνί ζα ζπγθξηζνχλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

φκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λνήκαηα.  

Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζηελ θάζε ζπλέληεπμε μερσξηζηά, 

φζν θαη κεηαμχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηνπ ηδηνθηήηε, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη θνηλέο. Δθφζνλ εληνπηζηνχλ νη φκνηνη θσδηθνί  ζα 

ζρεκαηηζηνχλ θάπνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζπκππθλσκέλεο 

νιηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο. Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

απαληήζεσλ ε εξεπλήηξηα θαιείηαη λα ζπλδέζεη, λα εξκελεχζεη, λα ζπκπεξάλεη 

θαη λα πεξηγξάςεη ην πιηθφ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ, 

θαζψο θαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε ε νπνία έρεη πξνεγεζεί, ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

αθνινπζεζεί παξφκνηα δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ζα γίλεη θσδηθνπνίεζε θαη 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ελψ ζηηο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ  ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα αλά θαηεγνξία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ. Αθφκε, αθνχ γίλεη 

ε εμαγσγή ησλ απαληήζεσλ ηνπ νδεγνχ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζε κνξθή 

θεηκέλνπ, ζα κειεηεζνχλ πξνζεθηηθά, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα εηθφλα γηα ηνλ 

ππάξρνληα ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνπο ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 

θαη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα εμαρζνχλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα 

θαηαγξαθνχλ ζε κηα αλαθνξά, ε νπνία ζα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηνλ 

εθπξφζσπν ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ελ ιφγσ αλαθνξά ζα 
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πεξηιακβάλεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία, θάπνηεο 

πξνηάζεηο πξνζαξκνγήο ηεο επηιερζείζαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζχκθσλα κε απηά 

ηα ζπκπεξάζκαηα, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

ζπκβνπιεπηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

εηνηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αλαθνξά ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κφλν απφ ηε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, κφιηο 

νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο θαη εμαρζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην λα 

ζρεδηαζηνχλ αιιαγέο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, εθφζνλ ηα δηνηθεηηθά κέιε 

ηεο ην θξίλνπλ απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ.  

6. Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθαξκφζηεθε ζε δχν ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα. Δηδηθφηεξα, ζε απηή ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ ην Γεκνηηθφ 

θαη ην Γπκλάζην ησλ δχν εθπαηδεπηεξίσλ, θαζψο θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο 

δηνηθεηηθήο νκάδαο θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη 

γεληθφηεξα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δε ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηελ νλνκαζία ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, 

θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν γηα ηα δχν 

εθπαηδεπηήξηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη νλνκαζίεο «ζρνιείν (Α)» θαη «ζρνιείν 

(Β)». Σα εθπαηδεπηήξηα απνθάζηζαλ λα πινπνηήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε 
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“EduComics”. ην πιαίζην απηήο ηεο δξάζεο εθαξκφζηεθε θαη ε ελ ιφγσ 

κέζνδνο, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξνεγήζεθε ηεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

“EduComics”. 

6.2 Η εθπαηδεπηηθή δξάζε “EduComics” 

Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν “EduComics” αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα ςεθηαθά θφκηθο απνηεινχλ πνιπκεζηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηθφλεο θαη θείκελα κε ηελ παξάιιειε 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ππεξκέζσλ (Ρεηάιεο θ.ά., 2011).  

 Ζ δξάζε απηή έρεη ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο δεκηνπξγνχο ζχληνκσλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζε κνξθή θφκηθο ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ, 

φπσο ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζε ζπκθσλία κε ηνπο γεληθνχο 

θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Αθφκε, κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ. Ζ δξάζε πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε καζεηέο 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ είηε κε καζεηέο ησλ δχν πξψησλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ δηαδξαζηηθψλ θφκηθο ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα ζπλζέζνπλ ηα δηθά ηνπο θφκηθο αθνινπζψληαο απιά βήκαηα. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο εθαξκφδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Σν 

ζελάξην πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηελ ελφηεηα ή ηηο ελφηεηεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ή ησλ νπνίσλ ζα εθαξκνζηεί ε 

δξάζε. Αθφκε, πεξηέρεη ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, ηε ζπκβαηφηεηα κε ην 

Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.., ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ πξναπαηηνχκελε 

γλψζε, ηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηελ 

εθηηκψκελε δηάξθεηα, ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηα θχιια 

εξγαζίαο. 
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 Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηηο αθφινπζεο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ελφο 

θχιινπ εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο ζην νπνίν θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηελ 

αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπο (ζέκα, ρψξνο, ρξφλνο, ραξαθηήξεο, πινθή, δξάζε, 

δηάινγνη). ηε δεχηεξε θάζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο, νη καζεηέο εξγάδνληαη σο εηθνλνγξάθνη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ελφο 

δεχηεξνπ θχιινπ εξγαζίαο. ηελ ηξίηε θάζε γίλεηαη πξνβνιή θαη αμηνιφγεζε 

ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο κε βάζε ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ησλ ξνπκπξηθψλ 

αμηνιφγεζεο. ηελ ηέηαξηε θάζε, αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο απφ ηηο 

νκάδεο ησλ καζεηψλ, ηα ςεθηαθά θφκηθο δεκνζηεχνληαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, απαξαίηεηε είλαη ε 

χπαξμε ελφο εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν λα δηαζέηεη ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο ζην δηαδίθηπν (Βαζηιηθνπνχινπ, θ. ά., (ρ.ε.)). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξνυπνζέηεη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχλ έλα εξγαζηήξην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ κέξνο. Δηδηθφηεξα, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία απαηηνχλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, 

πεξηγξάθνληαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο παξνπζίαζεο θαιψλ πξαθηηθψλ. Σν πξαθηηθφ 

κέξνο, ην νπνίν πινπνηείηαη ζε εξγαζηήξην κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

πεξηιακβάλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε θάπνηα απφ ηα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ επηκνξθσηψλ. Ζ 

επηκφξθσζε δηαξθεί ηεζζεξηζήκηζη ψξεο, ην ζεσξεηηθφ κέξνο κηάκηζε ψξα θαη ην 

πξαθηηθφ κέξνο ηξεηο ψξεο.  
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6.3 Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζην ζρνιείν (Α) 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

ζην ζρνιείν (Α). Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηήξηα πεξηιακβάλνπλ θαη Γεκνηηθφ 

θαη Γπκλάζην. ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, δχν θηιφινγνη, έλαο θπζηθφο, έλαο ρεκηθφο, ε 

εθπξφζσπνο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, νη δχν ππεχζπλνη 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη δχν δηεπζχληξηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί 

επηιέρζεθαλ απφ ηε δηεχζπλζε ησλ ζρνιείσλ, θαζψο νη ίδηνη επξφθεηην λα 

επηκνξθσζνχλ θαη πινπνηήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε “EduComics”. 

Ζ πξψηε επαθή κε ηελ εθπξφζσπν ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απηή πεξηειάκβαλε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο κεζφδνπ θαη ησλ ζηφρσλ απηήο, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ελφο νδεγνχ 

παξνπζίαζεο ηεο κεζφδνπ, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Αθφκε, δηαβεβαηψζεθε 

απφ ηελ εξεπλήηξηα φηη ζα ηεξεζεί ην απφξξεην θαη ε αλσλπκία κε ζηφρν λα 

θαιιηεξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο. Δθφζνλ ε εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο 

έθαλε απνδεθηή ηελ πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, δεηήζεθε απφ εθείλε λα 

νξηζηεί έλα άηνκν κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηθνηλσλεί ε εξεπλήηξηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαλνληζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ.   

Αθνινχζεζε ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ην άηνκν ην 

νπνίν νξίζηεθε απφ ηελ εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο, θαη θαλνλίζηεθε ε 

εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηελ εθπξφζσπν ηεο 

δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, θαζψο θαη κε ηηο δχν δηεπζχληξηεο. Δπίζεο, ην 

ίδην άηνκν παξέδσζε ζηελ εξεπλήηξηα ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 

ηνπο απνζηαιεί ν ζχλδεζκνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.  Έπεηηα, ε 

εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ ήδε ελεκεξσζεί 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απφ ηελ εθπξφζσπν ηεο 

δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην κήλπκα ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην 

ζπκπιήξσζεο ηνπ, ην νπνίν ήηαλ κηα εβδνκάδα απφ ηε κέξα ηεο απνζηνιήο ηνπ 

ζπλδέζκνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηνχ ηνπ 
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κελχκαηνο ε εξεπλήηξηα πξνέηξεςε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 

ηεο γηα ηελ επίιπζε ηνλ απνξηψλ ηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.  

Οη ζπλεληεχμεηο θαη κε ηα ηξία κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηελ ίδηα εκέξα ε κία κεηά ηελ άιιε. Σφζν ε εθπξφζσπνο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπηεξίσλ φζν θαη νη δηεπζχληξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα θαη πξφζπκα κε ηελ εξεπλήηξηα. Αθφκε, έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κέζνδν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, ελψ 

απάληεζαλ κε εηιηθξίλεηα ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκπιήξσζαλ ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

ρσξίο λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα δπζθνιία ή λα δεηήζνπλ θάπνηα δηεπθξίληζε 

απφ ηελ εξεπλήηξηα. Χζηφζν, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ (Α) 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην εθπξφζεζκα θαη κεηά απφ ππελζχκηζε ηεο 

εξεπλήηξηαο. Δπηπξφζζεηα, νη δχν ππεχζπλνη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Α) 

ζπκπιήξσζαλ ηνλ νδεγφ θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο εκπξφζεζκα 

θαη ρσξίο λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα δπζθνιία.  

6.4 Η αλαθνξά γηα ην ζρνιείν (Α) 

Ζ αλαθνξά ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ην ζρνιείν (Α) 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Υσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηα 

ζπκπεξάζκαηα αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ηξίην 

κέξνο πεξηιακβάλεη γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη απφ ηνλ νδεγφ θαηαγξαθήο 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ (Α). 

ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηεξεπλνχλ ηε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ (Α), ησλ 

δηεπζπληξηψλ θαη ηεο εθπξνζψπνπ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο απέλαληη ζηελ 

θαηλνηνκία. 
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Αξρηθά, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξίαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απνηειεί θνηλφο ζηφρνο ηφζν ηεο δηνηθεηηθήο 

νκάδαο φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην ζρνιείν λα απνηειεί έλα γφληκν έδαθνο γηα 

θάζε θαηλνηνκία θαη γεληθφηεξα γηα θάζε αιιαγή, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε, απφ ηηο απαληήζεηο θαη ησλ 

ηξηψλ είλαη πξνθαλέο φηη ην ζρνιείν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εθηφο 

ησλ νξίσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Αλαθνξηθά κε ην πνηνη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξνη θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

ειηθία θαη ε εηδηθφηεηα παίδνπλ ξφιν ζηελ αληαπφθξηζε θαη ηε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία, νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ειηθία 

δελ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο, ελψ ή εηδηθφηεηα κπνξεί λα ηνπο δηεπθνιχλεη ζε 

θάπνηα είδε δξάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην λα δηαπηζηψζνπλ φηη ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή 

δξάζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα απμήζεη ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ. Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ην είδνο ηεο δξάζεο, αιιά θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο,  θξνληίδνληαο βέβαηα πάληνηε λα 

αλαλεψλεηαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εκπιέθνληαη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί. Όζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο λα αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε θάπνηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο, νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ φηη βαζηθφο ιφγνο είλαη 

ε ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηηο θαηλνχξηεο κεζφδνπο πνπ θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ 

θαη ν θφξηνο εξγαζίαο, θαζψο ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο δξάζεηο απαηηεί ηελ 

αθηέξσζε ρξφλνπ θαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαγσληζκνχο θαη ζε αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο κε πνηθίιν πεξηερφκελν θαη ζηφρνπο θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη δηάζεζε 

θαη γίλνληαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπίζεο, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην πφηε κηα θαηλνηνκία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε,  είλαη ελδεηθηηθέο σο πξνο ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία. Όιεο ζπκπίπηνπλ θαζψο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ηφζν ζηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα παηδηά απφ 

ηε δηαδηθαζία φζν θαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Αθφκε, 
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θξίλνπλ σο απαξαίηεηε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο κηαο θαηλνηνκίαο απφ ηηο απαληήζεηο φισλ πξνθχπηεη φηη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο δξάζεο ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο ηεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη νη ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ην ζρνιείν έηνηκν 

γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη απφ 

πιεπξάο αξρψλ θαη απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ, σζηφζν επηζεκαίλνπλ φηη 

ππάξρνπλ αθφκα θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ελδέρεηαη λα είλαη 

επηθπιαθηηθνί αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θάπνησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Οη λνκηθνί ή δηαδηθαζηηθνί παξάγνληεο δελ αλαζηέιινπλ 

ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο είλαη εληειψο αλειαζηηθέο δπζθνιεχεη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζηνλ επηζπκεηφ ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο ησλ εξσηεζέλησλ βαζκφ. 

 

ρνιηθό θιίκα 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο δηεξεπλνχλ ηφζν ην επαγγεικαηηθφ 

θιίκα φζν θαη ην θιίκα κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαζψο 

θαη ηνλ βαζκφ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ην Γεκνηηθφ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξηάζεηο  θάζε εβδνκάδα, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε 

Γηεπζχληξηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ζπάληα κπνξεί λα παξεπξεζεί 

θάπνηνο απφ ηε δηνηθεηηθή νκάδα. Γηα ην Γπκλάζην πξαγκαηνπνηνχληαη 

αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζεηο θάζε δεθαπέληε εκέξεο. Βέβαηα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

θάπνηεο επίζεκεο ζπλεδξηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, αλά ηξίκελν, ζηηο 

νπνίεο παξεπξίζθεηαη ε δηνηθεηηθή νκάδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη 

δηεπζχληξηεο, ελψ δε ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ δελ μεπεξλνχλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα, ελψ ηνπ Γπκλαζίνπ 

θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ πεξεηαίξσ δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε. Ζ πξαγκαηνπνίεζε 
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δηεξεπλεηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε νξηζκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πξηλ απφ ηηο 

ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα ζπκβεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα 

ζπδεηεζνχλ δεηήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζηε 

ζπλεδξίαζε. Σν γεγνλφο φηη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ δελ μεπεξλνχλ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα δείρλεη φηη ηεινχληαη νξγαλσκέλα θαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηαιήγνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ επηθνηλσλψληαο 

απνηειεζκαηηθά. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γπκλαζίνπ, ην φηη θάπνηεο 

ζπλεδξηάζεηο μεπεξλνχλ ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δείρλεη είηε φηη δελ έρεη γίλεη 

ε απαξαίηεηε πξνεξγαζία πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλεδξηάζεηο είηε φηη ηα 

κέιε απηψλ δελ επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ κε 

δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηεπζπληξηψλ παξνπζηάδνληαη σο 

θηιηθέο θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ν αλάινγνο 

ζεβαζκφο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ. Αθφκε, νη 

δηδάζθνληεο απεπζχλνληαη ζπρλά πξψηα ζηηο δηεπζχληξηεο θαη αλ ρξεηαζηεί ζηε 

δηνίθεζε γηα λα κνηξαζηνχλ καδί ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη 

ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνληαη αξκνληθέο θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θηιηθέο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε 

βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αληηκεησπίδνπλ. Χζηφζν, 

παξνπζηάδνληαη θαη κεξηθέο δηαθσλίεο, νη νπνίεο επηιχνληαη κε ηνλ δηάινγν. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηζθέςεηο ζηηο ηάμεηο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπκβαίλνπλ ζπάληα απφ θάπνην ζηέιερνο ηνπ ζρνιείνπ θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηηο 

δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζα 

ιέγακε φηη ζπκβαίλεη ζε κηθξφ βαζκφ θαη θπξίσο ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη 

παξφηξπλζε ησλ δηεπζπληξηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο. Αληηζέησο, ηφζν νη 

δηεπζχληξηεο φζν θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνληαη πνιχ 

ζεηηθέο ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη πεηξακαηηζκνχο.  
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πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζχληξηεο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Κπξίαξρν ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα απηνχ ηνπ θιίκαηνο 

δηαδξακαηίδεη θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη κηα 

πιήξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα επίπεδα, ελψ παξάιιεια 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξέρεη θπξίσο ζηηο 

δηεπζχληξηεο δπλαηφηεηεο απηνλνκίαο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 

Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ 

Μέζσ απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ ην ζρνιείν (Α), θαζψο θαη ν βαζκφο 

θαηλνηνκηθφηεηαο απηνχ.  

Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο δηαηείλνληαη φηη ε αλάγθε ηεο θαηλνηνκίαο πάληνηε ζα 

ππάξρεη, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο νη αιιαγέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

απαηηνχλ ρξφλν. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

ζρνιείν θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο ησλ 

θαηλνηνκηψλ. Δηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πηινηηθφ ζηάδην πινπνίεζεο, ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο δξάζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επαλαιακβάλνληαη ή επεθηείλνληαη, εθφζνλ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά θαη ησλ καζεηψλ. 

Γεληθφηεξα νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη δίλνληαη επθαηξίεο 

απφ ην ζρνιείν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ δηάζεζε λα εκπιαθνχλ ζε 

θαηλνηφκεο δξάζεηο, εθφζνλ ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ θαη ν ζρεδηαζκφο ην 

επηηξέπνπλ. Όζνλ αθνξά ηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηέο γίλνληαη 

είηε εμσηεξηθά είηε εζσηεξηθά ζε θάζε πεξίπησζε πινπνίεζεο θάπνηαο 

θαηλνηνκίαο. Δπίζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα επί πιεξσκή επηκνξθψζεηο, ην ζρνιείν 

θαιχπηεη ηα έμνδα απηψλ. Αθφκε,  παξαηεξείηαη φηη επηθξαηεί θιίκα αλάδξαζεο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο κεηάδνζεο ησλ εκπεηξηψλ απφ θαηλνηφκεο 
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δξάζεηο απφ απηνχο πνπ εκπιέθνληαη πξνο ηνπο κε εκπιεθφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε ζε ζπλεδξηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο δξάζεο είηε 

κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δξάζεσλ απφ φζνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ έρνπλ 

εκπιαθεί ζε απηέο. ε πεξίπησζε πνπ είηε θάπνηα απφ ηηο δηεπζχληξηεο είηε 

θάπνηνο απφ ηε δηνίθεζε απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα αιιαγή πνπ 

αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απεπζχλεηαη πξψηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νη νπνίνη είλαη πην ζεηηθά πξνθείκελνη ζηηο αιιαγέο θαη έρνπλ εκπιαθεί ζε 

αληίζηνηρεο δξάζεηο ζην παξειζφλ. Ζ επηβξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γίλεηαη θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο, αιιά θαη κε ηελ αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ηνπο ζε αληίζηνηρεο 

παξνπζηάζεηο, δεκνζηεχζεηο θαη ελεκεξψζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, δελ έρνπλ 

ππάξμεη πεξηπηψζεηο απξνζπκίαο θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δξάζε ή λα εθαξκφζεη θάπνηα αιιαγή. Δπίζεο, δεηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο εηεζίσο. 

 

Λήςε απνθάζεσλ 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλίδνπλ φηη 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε δηδαθηηθά θαη 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο δηεπζπληέο. 

Χζηφζν, νη απφςεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζπλππνινγίδνληαη. Δπίζεο, 

ζε θακία πεξίπησζε δε ζα ιακβαλφηαλ θάπνηα απφθαζε εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ επηθεθαιήο ησλ βαζκίδσλ. ε ακηγψο 

δνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 
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δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ. Αθφκε, νη δηεπζχληξηεο ππνζηεξίδνπλ φηη  

παξνηξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. ε 

πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη 

ηεξαξρηθά. Αθφκε, ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γίλεηαη θπξίσο κε πξσηνβνπιία ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηνίθεζε παξέρεη ειεπζεξία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο δηεπζπληέο αλαθνξηθά κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηνλ θχξην ιφγν ζηε ιήςε απνθάζεσλ έρεη ε δηνηθεηηθή νκάδα, 

θαζψο θαη νη επηθεθαιήο ησλ βαζκίδσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δε ιακβάλεη 

απνθάζεηο, αιιά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απηψλ, εθθξάδνληαο 

ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν θπξίαξρνο ξφινο ησλ 

δηεπζπληξηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα 

αθνπγθξαζηνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

 

πκπεξάζκαηα από ην εξσηεκαηνιόγην ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Σερλνινγηθόο αιθαβεηηζκόο 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εμνηθείσζήο 

ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη γλσξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε, έρνπλ κηα ζπλνιηθή επνπηεία ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εηδηθψλ εξγαιείσλ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ. Όζνλ αθνξά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη φηη είλαη ζε ζέζε 

ηφζν λα εηζάγνπλ έηνηκν πιηθφ φζν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη λέν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμνηθεησκέλνη κε ηε 

ρξήζε ζπζθεπψλ ηάκπιεη, δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζθεπψλ. Δπηπξφζζεηα, φινη νη ζπκκεηέρνληεο  δηαζέηνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

ζεκηλάξην Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ. Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη κέιε θάπνηαο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ηηο 

βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

αληηπξνζσπεπηηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γεληθήο αιιά θαη εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη πφξνπο απφ ην 

δηαδίθηπν, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηνλ δηαζέζηκν ςεθηαθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί  δηαζέηνπλ 

θάπνηα πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο θαη έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα 

αληίζηνηρε επηκφξθσζε ή ζεκηλάξην πνπ λα αθνξά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

 

Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο δηεξεπλνχλ ηνλ βαζκφ 

ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Αξρηθά, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ηνπο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο θαη ην δηθφ ηνπο 
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ςεθηαθφ πιηθφ. Οη ηάμεηο ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ζπρλή ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εξγαιεία ηφζν γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ελψ ζπρλά δηαρεηξίδνληαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπξφζζεηα, ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζπάληα κέζσ δηαδηθηχνπ, 

αιιά πξνηηκάηαη θπξίσο ε επηθνηλσλία δηα δψζεο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ δειψλνπλ φηη ελεκεξψλνληαη ζπρλά γηα ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηφζν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ ηάκπιεη θαη 

ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα έρεη ελζσκαησζεί  επηηπρψο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

ηάζε εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο απνζθνπνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο. 

χκθσλα κε ηηο δνζείζεο απαληήζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, 

θαζψο ππνζηεξίδνπλ νκφθσλα φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 
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αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα απηψλ δηαθψλεζαλ 

κε ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνδπλακψλεη ηε ζρέζε 

καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ. Αθφκε, φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ζην ρεηξηζκφ πξνγξακκάησλ ησλ Ζ/Τ, ελψ 

παξάιιεια δειψλνπλ φηη ε εξγαζία κε ηνλ Ζ/Τ ηνπο είλαη επράξηζηε. Χζηφζν, δε 

ληψζνπλ ηελ ίδηα ζηγνπξηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα είραλ πνιχ θαιή 

επίδνζε ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηκφξθσζε γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαζψο πξνβάινπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο σο απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Αμηνκλεκφλεπην είλαη φηη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα γηα ηνπο ίδηνπο, ελψ παξάιιεια 

θάπνηνη ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο.  Χο 

πιενλεθηήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή αλέδεημαλ ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο. Χο 

κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ελζσκάησζεο αλέθεξαλ ηελ πξνζθφιιεζε ησλ 

καζεηψλ ζηα ηερλνινγηθά κέζα, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα θαη ηνλ 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα βησκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθχπηεη φηη ππνζηεξίδνπλ ζεξκά ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε 

ηεο. Δηδηθφηεξα, ππάξρεη κηα βαζηθή γλσζηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, θαζψο 

θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Αθφκε, εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία 

ηνπο γηα πεξεηαίξσ επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο ε εμέιημε απηψλ 

είλαη ξαγδαία θαη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν. 

 

ρνιηθό θιίκα 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ζρνιηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θιίκαηνο ππφ ην πξίζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αξρηθά, θαηά γεληθή νκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηεπζχληξηεο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνχο ελζαξξχλνπλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή απηψλ ζην θιίκα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν. Αθφκε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ηφζν νη δηεπζχληξηεο φζν θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα 

ηνπ ζρνιείνπ ηνχο πξνηξέπεη λα πξνηείλνπλ αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην ζρνιείν ηνπο δίλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο λα εκπιαθνχλ ζηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ζεσξνχλ φηη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη ζεκαληηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην ζρνιείν, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο 

δηεπζχληξηεο ηνπ ζρνιείνπ. Όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βάζεη 

ησλ απαληήζεσλ ηνπο, πξνθχπηεη φηη αληαιιάζζνπλ ζπρλά εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

ζρεδηάδνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε θνηλά 

«πξφηδεθη» έρνπλ κηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία.  

πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα πεξηγξάθεηαη πνιχ 

θαιφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

ειεχζεξα ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Δπίζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθφ επίπεδν, θαζψο επηδηψθνπλ θαη ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία ηνπο ηφζν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ καζεκάησλ φζν θαη 

γηα ηελ επδφθηκε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο πξνέθπςαλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζρνιείν (Α). 

Αξρηθά, ε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία είλαη άθξσο ζεηηθή, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν ηνπ νπνίνπ ην φξακα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 

ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζε φιν ην 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαγφλησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. 

Αθφκε, φζνλ αθνξά ην ζρνιηθό θιίκα, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζχληξηεο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα απηνχ 

ηνπ θιίκαηνο δηαδξακαηίδεη θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία 

θαίλεηαη λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα επίπεδα, 

ελψ παξάιιεια ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξέρεη ζηηο 

δηεπζχληξηεο δπλαηφηεηεο απηνλνκίαο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν (Α), 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πξνηείλνληαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη απφ θάπνηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνηξχλνληαη λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σν 

ζρνιείν αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη αιιαγψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ θπξίαξρν ζε απηή ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη απφ ζηάζε ησλ ίδησλ θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, απηέο ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ηε δηνηθεηηθή 

νκάδα θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δε 

ιακβάλεη απνθάζεηο, σζηφζν παξνηξχλεηαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο 
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ηνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν θπξίαξρνο ξφινο ησλ δηεπζπληξηψλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Χζηφζν, ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζα 

βνεζνχζε ζηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ζηελ επηηπρή 

πινπνίεζή ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

παξαηεξείηαη φηη δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο 

αμηνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε, ην 

γεγνλφο φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο θαη  έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα αληίζηνηρε 

επηκφξθσζε πνπ λα αθνξά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εληζρπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο 

θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο δείρλεη φηη είλαη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο 

πινπνίεζεο απηψλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη νκφθσλα εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα πεξεηαίξσ επηκφξθσζε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαλεξψλεη φηη έρνπλ αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε απηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηνλ εμνπιηζκό, ην 

ζρνιείν (Α) δηαζέηεη εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο αηρκήο ηφζν ζην εηδηθά 

δηακνξθσκέλν εξγαζηήξην φζν θαη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, γεγνλφο ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο είηε ζην εξγαζηήξην είηε ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ ζρνιηθή κνλάδα 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πςειήο θαηλνηνκηθφηεηαο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ 
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πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε “EduComics”, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ δελ απαηηείηαη θάπνηα πξνζαξκνγή ηεο δξάζεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο απφ ην ζρνιείν (Α). Δηδηθφηεξα, ην ζρνιείν δηαζέηεη ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο δειαδή έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αλά καζεηή θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη μαλά 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ζρεηηθή επηκφξθσζε, ηελ νπνία πεξηιακβάλεη ε δξάζε. Δπνκέλσο, θξίλεηαη 

φηη ην ζρνιείν (Α) βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

 

6.5 Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζην ζρνιείν (Β) 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

ζην ζρνιείν (Β). Σα εθπαηδεπηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ θαη Γεκνηηθφ θαη 

Γπκλάζην. ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζπκκεηείραλ δχν εθπαηδεπηηθνί δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, δχν θηιφινγνη, δχν θαζεγήηξηεο αγγιηθψλ, ε εθπξφζσπνο ηεο 

δηνηθεηηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, ν ππεχζπλνο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη 

δχν δηεπζχληξηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί επηιέρζεθαλ απφ ηε δηεχζπλζε 

ησλ ζρνιείσλ, θαζψο νη ίδηνη επξφθεηην λα επηκνξθσζνχλ θαη πινπνηήζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε “EduComics”. 

Ζ πξψηε επαθή κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απηή πεξηειάκβαλε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο κεζφδνπ θαη ησλ ζηφρσλ απηήο, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ελφο νδεγνχ 

παξνπζίαζεο ηεο κεζφδνπ, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Αθφκε, δηαβεβαηψζεθε 

απφ ηελ εξεπλήηξηα φηη ζα ηεξεζεί ην απφξξεην θαη ε αλσλπκία κε ζηφρν λα 

θαιιηεξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο. Δθφζνλ ν εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο 
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έθαλε απνδεθηή ηεο πξφηαζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, δεηήζεθε απφ εθείλνλ λα 

νξηζηεί έλα άηνκν κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηθνηλσλεί ε εξεπλήηξηα 

πξνθεηκέλνπ λα θαλνληζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ.   

Αθνινχζεζε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην άηνκν ην νπνίν νξίζηεθε απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο, θαη θαλνλίζηεθε ε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, θαζψο θαη 

κε ηνπο δχν δηεπζπληέο. Δπίζεο, ν εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο παξέδσζε ζηελ 

εξεπλήηξηα ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ηνπο απνζηαιεί ν ζχλδεζκνο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ ήδε ελεκεξσζεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ζην κήλπκα ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην ζπκπιήξσζεο ηνπ, ην νπνίν ήηαλ 

κηα εβδνκάδα απφ ηε κέξα ηεο απνζηνιήο ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηνχ ηνπ κελχκαηνο ε εξεπλήηξηα 

πξνέηξεςε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο γηα ηελ επίιπζε ηνλ 

απνξηψλ ηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.  

Οη ζπλεληεχμεηο θαη κε ηα ηξία κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηελ ίδηα εκέξα ε κία κεηά ηελ άιιε. Σφζν ν εθπξφζσπνο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπηεξίσλ φζν θαη νη δηεπζπληέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ κε πξνζπκία κε ηελ εξεπλήηξηα. Ο εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο 

ησλ εθπαηδεπηεξίσλ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κέζνδν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνχ 

μεπέξαζε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο 

αλαιπηηθέο. Αληηζέησο, ε ζπλέληεπμε κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ δηήξθεζε 

ιηγφηεξν, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπ ήηαλ πην ζχληνκεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκπιήξσζαλ ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

ρσξίο λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα δπζθνιία ή λα δεηήζνπλ θάπνηα δηεπθξίληζε 

απφ ηελ εξεπλήηξηα. Χζηφζν, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ (Β) 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην εθπξφζεζκα θαη κεηά απφ ηε δεχηεξε 

ππελζχκηζε ηεο εξεπλήηξηαο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ ππεχζπλν ηερλνινγίαο 
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ηνπ ζρνιείνπ (Β), ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηνλ νδεγφ θαηαγξαθήο ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο έπεηηα απφ ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ππελζχκηζεο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα. 

6.5 Η αλαθνξά γηα ην ζρνιείν (Β) 

Ζ αλαθνξά ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ην ζρνιείν (Β) 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Υσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηα 

ζπκπεξάζκαηα αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ηα νπνία εμήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ηξίην 

κέξνο πεξηιακβάλεη γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη απφ ηνλ νδεγφ θαηαγξαθήο 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ (Β). 

 

ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

Αξρηθά, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξίαο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θηινζνθία θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ πξνζαξκνγή θαη ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη φηη ην ζρνιείν βξίζθεηαη 

ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην πινπνίεζεο απηνχ ηνπ νξάκαηνο. Αθφκε, απφ ηηο 

απαληήζεηο θαη ησλ ηξηψλ είλαη πξνθαλέο φηη ην ζρνιείν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Αλαθνξηθά κε ην πνηνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξνη θαη 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ειηθία θαη ε εηδηθφηεηα επεξεάδνπλ ηελ αληαπφθξηζε θαη 

ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ φηη ε ειηθία δελ επεξεάδεη 

ηε ζηάζε ηνπο, ελψ ή εηδηθφηεηα παίδεη ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο κε βάζε ην είδνο ηεο θαζεκίαο απφ απηέο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γίλεηαη 
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θαη κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο λα αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ηελ 

πινπνίεζε θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο, νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ φηη 

βαζηθφο ιφγνο είλαη ε αλαζθάιεηα κε ηελ ηερλνινγία θαη γεληθφηεξα ηελ 

θαηλνηνκία.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαγσληζκνχο θαη αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

κε πνηθίιν πεξηερφκελν θαη ζηφρνπο θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη δηάζεζε θαη 

γίλνληαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπίζεο, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην πφηε κηα θαηλνηνκία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε είλαη ελδεηθηηθέο σο πξνο ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία. Δηδηθφηεξα, θαη νη ηξεηο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα απνηειέζκαηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θξίλνληαη θπξίσο απφ ηε δηαηήξεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απφ ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ απηήο ηεο δξάζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο κηαο 

θαηλνηνκίαο απφ ηηο απαληήζεηο φισλ πξνθχπηεη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλίρλεπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνζαξκνγήο ηεο δξάζεο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. 

Αμηνκλεκφλεπην είλαη φηη θαη νη ηξεηο ζεσξνχλ ην ζρνιείν έηνηκν γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη απφ πιεπξάο 

αξρψλ θαη απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ, σζηφζν επηζεκαίλνπλ φηη έλα κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ είλαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Σέινο, νη 

λνκηθνί ή δηαδηθαζηηθνί παξάγνληεο δελ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

 

ρνιηθό θιίκα 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο 

ζπλεδξηάζεηο, αιιά φρη ζπζηεκαηηθά θαη κε βάζε θάπνην πξφγξακκα πέξαλ ησλ 

πνιχ βαζηθψλ (κία θνξά ηνλ κήλα). Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ δε δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν, ελψ ηνπ Γεκνηηθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

μεπεξλνχλ ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα. Απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη θαη ζην φηη ην 

δεκνηηθφ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη δπλακηθφ, ελψ ην Γπκλάζην 



123 

 

ιηγφηεξνπο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δηεξεπλεηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε νξηζκέλα κέιε 

ηνπ πξνζσπηθνχ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο απνζθνπεί θπξίσο ζηελ πξνεηνηκαζία 

γηα απηέο, ψζηε λα κελ μεπεξλνχλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηά θαη λα 

νδεγήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή ζηε δηεπζέηεζε θάπνηνπ δεηήκαηνο.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηεπζπληψλ παξνπζηάδνληαη σο θηιηθέο 

θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζε ζέκαηα ακηγψο εξγαζηαθά δηαηεξείηαη έλα 

πεξηζζφηεξν ηππηθφ θιίκα. Αθφκε, νη δηδάζθνληεο απεπζχλνληαη ζπρλά πξψηα 

ζηε δηεχζπλζε θαη κφλν εάλ ρξεηαζηεί ζηε δηνίθεζε γηα λα κνηξαζηνχλ καδί ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αξκνληθέο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη 

θηιηθέο θαηά πεξηπηψζεηο. Όζνλ αθνξά ηηο επηζθέςεηο ζηηο ηάμεηο ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβαίλνπλ ζπάληα θαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζα 

ιέγακε φηη ζπκβαίλεη ζε αμηφινγν βαζκφ, αιιά θπξίσο κε ηελ θαζνδήγεζε θαη 

παξφηξπλζε ησλ δηεπζπληψλ. Οη δηεπζπληέο θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ 

παξνπζηάδνληαη πνιχ ζεηηθνί ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη πεηξακαηηζκνχο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εξεπλήηξηα θαηέιεμε ζην φηη επηθξαηεί έλα ζεηηθφ θιίκα ζην 

ζρνιείν (Β) ην νπνίν πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ  ηνπ ζρνιείνπ. Καηαιχηεο ζηελ θαιιηέξγεηα απηνχ ηνπ θιίκαηνο είλαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο 

πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα επίπεδα, ελψ παξάιιεια δηαηεξψληαο έλα 

αλζξψπηλν πξφζσπν δίλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε θαη ηε δξάζε ησλ 

δηεπζπληψλ θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνην βαζκφ. 

Χζηφζν, νη ζπρλφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ 

Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ ζην φηη πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη αλάγθε 

θαηλνηνκίαο ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο 

θξίλνπλ φηη βξίζθεηαη ζε έλα αξθεηά θαιφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα.  χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην ζρνιείν 

δε θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ θαηλνηνκηψλ 

αιιά ηηο εληάζζεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαηεχζπλζεο θαη δξάζεο. Ο ηξφπνο 

πινπνίεζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δξάζεο θαη ζρεδηάδεηαη θάζε θνξά 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επαλαιακβάλνληαη ή επεθηείλνληαη, εθφζνλ 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά θαη ησλ καζεηψλ. Οη 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη πξνζθέξνληαη επθαηξίεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ δηάζεζε λα εκπιαθνχλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο.  

Όζνλ αθνξά ηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηέο γίλνληαη θπξίσο 

εζσηεξηθά θαη  φρη νξγαλσκέλα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη επηθξαηεί θιίκα αλάδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο φζνη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο κνηξάδνληαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο κε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο δε ζπκκεηέρνπλ. Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη 

θπξίσο ζε κεγάιεο αιιαγέο ή ζε εθηεηακέλεο δξάζεηο θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν 

απηνχο νη νπνίνη πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ κειινληηθά ζηελ ίδηα ή ζε παξφκνηα 

δξάζε. ε πεξίπησζε πνπ είηε θάπνηνο απφ ηνπο δηεπζπληέο είηε θάπνηνο απφ ηε 

δηνίθεζε απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα αιιαγή, ε νπνία αθνξά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απεπζχλεηαη ζε απηνχο ησλ νπνίσλ ε εηδηθφηεηα είλαη 

πην ζρεηηθή είηε ζε φζνπο είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηηο αιιαγέο. Ζ επηβξάβεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γίλεηαη 

θπξίσο ιεθηηθά θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. ε πεξίπησζε απξνζπκίαο 

θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα δξάζε ή λα εθαξκφζεη θάπνηα 

αιιαγή, είηε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμαηξεζεί απφ ηελ νκάδα είηε, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα θάπνηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν δηάινγνο θαη ε 

εζηθή παξφηξπλζε. 
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Λήςε απνθάζεσλ 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλίδνπλ φηη 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε δηδαθηηθά θαη 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο δηεπζπληέο. 

Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ εθθέξεη ηελ άπνςή ηνπ, σζηφζν δε ιακβάλεη 

απνθάζεηο. ε ακηγψο δνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε δηνηθεηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ. Αθφκε, νη δηεπζπληέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο θαηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη ηεξαξρηθά. Αθφκε, ε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γίλεηαη 

θπξίσο κε πξσηνβνπιία ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε δηνίθεζε παξέρεη ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο 

δηεπζπληέο αλαθνξηθά κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη κε ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, νη 

νπνίεο δελ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηνλ θχξην ιφγν ζηε ιήςε απνθάζεσλ έρεη ε δηνηθεηηθή νκάδα, 

ελψ αθνινπζνχλ νη δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δε 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, σζηφζν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ είηε ζηε δηνίθεζε είηε ζηε δηεχζπλζε. Ο κε ελεξγφο 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαη 

δηάρπζε νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

πκπεξάζκαηα από ην εξσηεκαηνιόγην ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Σερλνινγηθόο αιθαβεηηζκόο 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

σζηφζν δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο 
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θαη πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Αθφκε, έρνπλ κηα ζπλνιηθή επνπηεία ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη εηδηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. Όζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 

εξσηεζέλησλ θαίλεηαη φηη είηε δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάηη αληίζηνηρν 

ηνπιάρηζηνλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είηε δελ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζφινπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ ηάκπιεη, δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δε δηαζέηνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο νχηε 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ή ζεκηλάξην 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ, ελψ παξάιιεια δελ είλαη κέιε ζε θάπνηα 

δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ηηο 

βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, θαζψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

αληηπξνζσπεπηηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γεληθήο αιιά θαη εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη πφξνπο απφ ην 

δηαδίθηπν, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηνλ δηαζέζηκν ςεθηαθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη δε δηαζέηνπλ 

θάπνηα πηζηνπνίεζε θαη δελ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα αληίζηνηρε επηκφξθσζε 

πνπ λα αθνξά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο 

αλάζρεζεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 

 

Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε 

Αξρηθά, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο, 

ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχλ ζπρλά θαη ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ πιηθφ. Οη ηάμεηο 

ζηηο νπνίεο δηδάζθνπλ είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα 
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αμηνπνηήζνπλ ηνπο θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (ηάκπιεη) θαη ην 

δηαδίθηπν. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ζπρλή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ 

παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπάληα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εξγαιεία ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζπάληα κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ 

πξνηηκάηαη θπξίσο ε επηθνηλσλία δηα δψζεο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ δειψλνπλ φηη ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Νέεο ηερλνινγίεο ηφζν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Δπίζεο, ε 

ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ ηάκπιεη θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα έρεη ελζσκαησζεί  

επηηπρψο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη ε αλάζεζε 

εξγαζηψλ  ζηνπο καζεηέο πνπ απαηηεί ρξήζε Ζ/Τ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 

ηάζε εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο 

χκθσλα κε ηηο δνζείζεο απαληήζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, 

θαζψο ππνζηεξίδνπλ νκφθσλα φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία απηψλ δηαθψλεζαλ 

κε ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνδπλακψλεη ηε ζρέζε 

καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη κε ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Αθφκε, δε 

θαίλεηαη λα έρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ίδηα απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαζψο νη ηξεηο απφ ηνπο έμη δειψλνπλ φηη 
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ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε, ελψ νη ππφινηπνη είηε δε ληψζνπλ είηε απάληεζαλ 

νπδέηεξα. Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη δε ζα κπνξνχζαλ λα 

ηα αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο. 

 Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα είραλ πνιχ θαιή επίδνζε ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηκφξθσζε γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ελψ παξάιιεια 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαζψο πξνβάινπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο σο απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απμάλεη ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο θαη φηη είλαη 

ρξνλνβφξα, ελψ  παξάιιεια γηα θάπνηνπο ζεσξείηαη σο κηα επηπιένλ πεγή 

άγρνπο.  Χο πιενλεθηήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή εμέζεζαλ ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, 

ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χο κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ελζσκάησζεο αλέθεξαλ ηνλ 

ρξφλν εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα 

θαη ηελ πξνζήισζε ησλ καζεηψλ ζε κηα νζφλε. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθχπηεη φηη ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ππάξρεη κηα αξρηθή γλσζηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, θαζψο θαη 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. Χζηφζν, ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο απφ 

ηελ πιεπξά νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ πην 

νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή ελδνζρνιηθή ή εμσζρνιηθή επηκφξθσζή ηνπο. 
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ρνιηθό θιίκα 

Αξρηθά, θαηά γεληθή νκνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο ελζαξξχλνπλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή απηψλ ζην θιίκα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν. Αθφκε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ηφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη ε δηνηθεηηθή νκάδα 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πξνηξέπεη λα πξνηείλνπλ αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ζρνιείν ηνπο δίλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο λα εκπιαθνχλ ζηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ παξνπζηάδεηαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, ελψ ην ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ. Όζνλ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπο, πξνθχπηεη 

φηη αληαιιάζζνπλ αξθεηέο θνξέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζρεδηάδνπλ ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο, ελψ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε θνηλά «πξφηδεθη» έρνπλ κηα 

αξκνληθή ζπλεξγαζία.  

πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ζρνιηθφ θιίκα πεξηγξάθεηαη αξθεηά 

θαιφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

ειεχζεξα ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Δπίζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, θαζψο επηδηψθνπλ θαη ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία ηνπο ηφζν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ καζεκάησλ φζν θαη 

γηα ηελ ηειεζθφξν εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο πξνέθπςαλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζρνιείν (Β). 
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Αξρηθά, ε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία είλαη πνιχ ζεηηθή, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιείν ηνπ νπνίνπ ην φξακα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 

ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζε φιν ην 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαγφλησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. 

Αθφκε, φζνλ αθνξά ην ζρνιηθό θιίκα, απφ ηε κία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

δηεπζπληέο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Καηαιχηεο σζηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα απηνχ ηνπ θιίκαηνο είλαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο δηνίθεζεο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο 

πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα επίπεδα, ελψ παξάιιεια δηαηεξψληαο έλα 

αλζξψπηλν πξφζσπν δίλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε θαη ηε δξάζε ησλ 

δηεπζπληψλ θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνην βαζκφ. 

Αλαθνξηθά κε ηε εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη 

θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πξνηείλνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη απφ θάπνηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνηξχλνληαη λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σν ζρνιείν δελ 

αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη αιιαγψλ, αιιά επηιέγεη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ κε βάζε ην είδνο ηεο 

δξάζεο ή ηεο αιιαγήο. Ζ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη απφ ηηο 

θιίζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο απηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, απηέο ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ηε δηνηθεηηθή 

νκάδα θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δε 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, σζηφζν κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο θπξίσο γηα ηα παηδαγσγηθά ζέκαηα. ε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί. Ο κε ελεξγφο ξφινο ηνπο ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

παξαηεξείηαη φηη δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο 
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αμηνπνηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη δε δηαζέηνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε θαη δελ έρνπλ 

ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα αληίζηνηρε επηκφξθσζε πνπ λα αθνξά ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο αλάζρεζεο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή θαη δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε 

ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηηο 

θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο είλαη ζεηηθή, θαζψο ππνζηεξίδνπλ θαη 

ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Χζηφζν, ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

απφ ηελ πιεπξά νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πην νξγαλσκέλε 

ελδνζρνιηθή ή εμσζρνιηθή επηκφξθσζή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηνλ εμνπιηζκό, ην 

ζρνιείν  δηαζέηεη εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο αηρκήο ηφζν ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν 

εξγαζηήξην φζν θαη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ είηε ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ ζρνιηθή κνλάδα 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πςειήο θαηλνηνκηθφηεηαο θαη εηνηκφηεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε “EduComics”, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ δελ απαηηείηαη θάπνηα πξνζαξκνγή ηεο δξάζεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο απφ ην ζρνιείν (Β). Δηδηθφηεξα, ην ζρνιείν δηαζέηεη ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο δειαδή έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αλά καζεηή θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη μαλά 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ζρεηηθή επηκφξθσζε, ηελ νπνία πεξηιακβάλεη ε δξάζε. Δπνκέλσο, θξίλεηαη 
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φηη ην ζρνιείν (Α) βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

7. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

7.1 Αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ζα 

βαζηζηεί ζηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα δχν 

ζρνιεία, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

νπνίσλ αλαπηχρζεθε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο κεζφδνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πινχζηα, θαζψο νδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο ηεο κεζφδνπ. Όζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνζηκφηεηα ηεο κεζφδνπ, ε κηθξή δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηελ θαζηζηά 

εχθνιε. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη δελ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

εληζρχεη ηελ επθνιία ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαζψο αθελφο δελ απαηηείηαη ε 

ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ θαη αθεηέξνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα δηδαθηηθψλ σξψλ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία (Α) θαη (Β), ε άςνγε ζπλεξγαζία 

ησλ κειψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

δείρλεη φηη είραλ θαηαλνήζεη ηα νθέιε ηεο δηαδηθαζίαο θαη φηη επηζπκνχλ λα 

βειηηψζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαζηείινπλ ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Αληηζέησο, ην γεγνλφο 

φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί θαη απφ ηα δχν ζρνιεία δε ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην εκπξφζεζκα πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη δελ αληηιήθζεθαλ ηε 

ζεκαζία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνθεπρζεί κε ηε δηά δψζεο επηθνηλσλία απηψλ κε ηελ εξεπλήηξηα, ψζηε λα ηνπο 

παξνπζηάζεη ηε κέζνδν θαη λα επηιχζεη ηηο πηζαλέο απνξίεο ηνπο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, απηνί 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Αξρηθά, πξνζεγγίζηεθε ν 

βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αθφκε, έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ αδπλακηψλ ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Παξάιιεια, παξνπζηάζηεθαλ θαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ αδπλακηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο (“EduComics”) γηα ηελ νπνία 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ζηα δχν ζρνιεία, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ θξίζεθε 

απαξαίηεηε, θαζψο νη πιηθνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δξάζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

θαη αληηζηνίρσο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, γηα ηνλ αζθαιέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ δχν ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο, 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θάπνηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επέιεμαλ ηα ζρνιεία ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη αλ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ επέηξεςε ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηφρσλ ηεο κεζφδνπ. Ζ επθνιία, ε νπνία 

δηαθξίλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ, επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηεο θαη ζε άιια ζρνιεία, ηδησηηθά ή δεκφζηα, ηα νπνία έρνπλ απνθαζίζεη λα 

πηνζεηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

7.2 Αμηνιόγεζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ ελφηεηα απηή ζα επηρεηξεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε κέζνδνο πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ αληιήζεθαλ ηα 

πξνζδνθψκελα δεδνκέλα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ. Αθφκε, ζα 

επηζεκαλζνχλ εξσηήζεηο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη θάπνηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ή 

δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλεληεχμεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο νη νπνίεο δε 

ζπλέβαιαλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά, ε εξψηεζε «Τπάξρνπλ 

λνκηθνί ή δηαδηθαζηηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ζρνιείν ζαο;» ζα 

κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί, θαζψο δε ζπλέβαιε ζηελ εμαγσγή θάπνηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο. ηε ζέζε απηήο ηεο εξψηεζεο ζα κπνξνχζε λα επηιερζεί απφ 

ηελ εξεπλήηξηα θάπνηα άιιε κε ηελ νπνία ζα δεηνχληαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

λα αλαθέξνπλ πάζεο θχζεσο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ή λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ζρνιείν ηνπο. Με 

απηήλ ηελ εξψηεζε ζα αληινχληαλ ζηνηρεία γηα ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα, 

γηα ηα νπνία ζα ήηαλ εθηθηφ ε εξεπλήηξηα λα παξνπζηάζεη αλάινγεο πξνηάζεηο. 

Δπίζεο, ε εξψηεζε «Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

εθκπζηεξεχνληαη θάπνην πξνζσπηθφ ηνπο δήηεκα, ην νπνίν ελδερνκέλσο 

επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπο ζην ζρνιείν;» ζα κπνξνχζε λα κε ζπκπεξηιεθζεί, 

θαζψο έρεη παξφκνην πεξηερφκελν κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε «Πφζν ζπρλά νη 

δηδάζθνληεο απεπζχλνληαη ζε εζάο γηα λα εθθξάζνπλ θάπνην παξάπνλν ή 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο;».  

Δπίζεο, νη ζπλεληεχμεηο πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα έπξεπε 

λα ζπκπιεξσζνχλ απφ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα. Ζ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ είζηε ζχκθσλε/ζχκθσλνο κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;» ζα κπνξνχζε λα αθνινπζείηαη απφ κηα δηεπθξηληζηηθή 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκβαίλεη απηφ. Δπίζεο, ε 

εξψηεζε «Πνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζαο έρνπλ πξνηαζεί πξφζθαηα θαη πνηεο 

έρνπλ πινπνηεζεί;» δελ απέθεξε νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο, θαζψο νη 

εξσηψκελνη δε κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ φιεο ηηο δξάζεηο. Δπνκέλσο, ε 

εξεπλήηξηα δηαπίζησζε φηη ηέηνηνπ ηχπνπ πιεξνθνξίεο ζα έπξεπε λα έρνπλ 

αληιεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη φρη ζην πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο, ψζηε λα κελ 

παξαιεηθζεί θάπνηα απφ ηηο δξάζεηο. Έλαο θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο ζα ήηαλ λα 

ζπληαρζεί απφ θάπνην κέινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κηα αλαθνξά ε νπνία ζα 
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πεξηείρε ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη αιιαγψλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν ηα ηειεπηαία πέληε έηε.  

Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε αληηζηνίρσο λα γίλεη 

παξάιεηςε θάπνησλ εξσηήζεσλ. Αξρηθά, νη εξσηήζεηο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, νη 

νπνίεο εμεηάδνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ 

αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ. Αθφκε, ε 

παξνπζίαζε ελφο «ηερλνινγηθνχ» πξνθίι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ δελ 

επηρεηξήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα, αιιά πξνηηκήζεθε ε εμέηαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην 

ζχλνιν απηψλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Δπηπξφζζεηα, 

ε εξψηεζε «ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα εγθαηαζηήζεηε ινγηζκηθά θαη λα 

αληηκεησπίζεηε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ;» είλαη 

γεληθφινγε κε απνηέιεζκα νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ λα κε νδεγνχλ ζε 

θάπνην ζπκπέξαζκα. ηε ζέζε απηήο ηεο εξψηεζεο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε κηα 

εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηα ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη θαηά πφζν ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε εξψηεζε «Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζαο;» ζα έπξεπε λα 

αθνινπζείηαη απφ κηα δηεπθξηληζηηθή εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ, ζηελ νπνία ζα 

θαινχληαλ λα θαηνλνκάζνπλ ηα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ 

αμηνπνηήζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. 

ηελ θαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «ηάζε απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο 

δξάζεηο» ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε θαηλνηφκεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πινπνηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη. Μηα αθφκε παξάιεηςε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ θαη κία εξψηεζε 

αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε επηκνξθψζεηο νη νπνίεο 

νξγαλψζεθαλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη κία επφκελε ε νπνία ζα ηνπο 

δεηνχζε λα πξνζδηνξίζνπλ ην είδνο απηψλ ησλ επηκνξθψζεσλ.  
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Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλεηαη φηη απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπιιερζνχλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εθφζνλ πεξηείρε πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ιηγφηεξεο θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ ζα έδηλαλ ζηνπο εξσηψκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ειεχζεξα. Αθφκε, ζα επέηξεπαλ ζηελ εξεπλήηξηα λα 

ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Με ηηο εξσηήζεηο ηνπ Οδεγνχ θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ε 

εξεπλήηξηα ζπλέιεμε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηελ χπαξμε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ζην ζρνιείν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο “EduComics” .  

 

7.3 Μειινληηθέο πξνεθηάζεηο 

Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη 

ην αλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηλνηφκνο 

εθπαηδεπηηθή δξάζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηνηκφηεηαο επηηπγράλεηαη εμεηάδνληαο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηνηθεηηθή νκάδα, ηε δηεχζπλζε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα 

εθαξκφζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε, ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο.  

Απηή ε κέζνδνο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε δξάζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα έπξεπε λα 

δηαηεξεζεί ν βαζηθφο θνξκφο ησλ εξσηήζεσλ ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη λα πξνζηεζνχλ θαη λα αθαηξεζνχλ εξσηήζεηο κε βάζε ηα 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε δξάζεο. Δπίζεο, κε ηελ θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζή ηεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 
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«ηερλνινγηθνχ» πξνθίι φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έρνληαο 

ζηε δηάζεζε ηνπο ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ζρνιείνπ ην «ηερλνινγηθφ» πξνθίι γηα 

ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ ζα κπνξνχζαλ λα επηιέγνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο βαζηδφκελνη ζε απηφ ην πξνθίι. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλψζνπλ ηηο θαηάιιειεο επηκνξθψζεηο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκε, κηα πξνέθηαζε απηήο ηεο 

κεζφδνπ ζα απνηεινχζε ε πξνζαξκνγή ηεο κε ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηάηαμε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε έλα επίπεδν θαηλνηνκηθφηεηαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ηα επίπεδα θαηλνηνκηθφηεηαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Καηαιεθηηθά, ε παξνχζα κέζνδνο ζα κπνξνχζε κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγήο 

ηεο λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζε απηέο, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα πξνιεθζεί ε 

αλεπηηπρήο εθαξκνγή ηνπο θαη αθεηέξνπ λα δηαγλσζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα αλαζηείινπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. 
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Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

1. Ζιηθία …. 

2. Δηδηθφηεηα ….. 

3. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ….. 

4. Δθπαηδεπηηθή βαζκίδα ….. 

5. Γηδαθηηθέο ψξεο (ηελ εβδνκάδα) ….. 

6. ε πνηα/πνηεο ηάμε/-εηο δηδάζθεηε; 

7. Πφζα ρξφληα ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα πξνζσπηθή ρξήζε; 

 

Σερλνινγηθόο αιθαβεηηζκόο 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηε κέηξεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ηελ ηερλνινγία. 

 

1. ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνηειεζκαηηθά θαη λα 

θαηαλνήζεηε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο 

παξνπζηάζεσλ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 

 

2. ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνηειεζκαηηθά θαη λα 

θαηαλνήζεηε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 

 

3. ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνηειεζκαηηθά θαη λα 

θαηαλνήζεηε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηηθψλ θχιισλ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 

 

4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηελ 

επηθνηλσλία ζαο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 
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5. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη 

πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν θαη λα εθηηκήζεηε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 

 

6. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε επηθνηλσληαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ηερλνινγίεο, 

φπσο κελχκαηα θεηκέλνπ, ηειεδηάζθεςε θαη ζπλεξγαζία κέζσ δηαδηθηχνπ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 

 

7. ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (π.ρ. wordpress, Joomla); 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ   Πάξα πνιχ 
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10. ε πνην βαζκφ είζηε ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεηε πξνβιήκαηα αζθαιείαο 
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11. ε πνην βαζκφ γλσξίδεηε αληηπξνζσπεπηηθά είδε απφ ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ ζαο 

αληηθείκελν; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

12. ε πνην βαζκφ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηάκπιεη; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

13. ε πνην βαζκφ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 
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14. ε πνην βαζκφ κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη 

απνζεθεπηηθά κέζα (π.ρ. εθηππσηή, ζθιεξφ δίζθν, memory stick); 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

15. Γηαζέηεηε θάπνηα πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο; Αλ λαη, 

θαηνλνκάζηε ηελ. 

 

16. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ή ζεκηλάξην 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ; Αλ λαη, θαηνλνκάζηε ην. 

 

17. Δίζηε κέινο θάπνηαο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζην δηακνηξαζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ; Αλ λαη, θαηνλνκάζηε ηελ. 

 

Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

1. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε πφξνπο απφ ην δηαδίθηπν θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο θνξέο   πρλά   πλέρεηα 

 

2. Πφζν ζπρλά δεκηνπξγείηε δηθφ ζαο ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο θνξέο   πρλά   πλέρεηα 

 

3. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηνπο Ζ/Τ θαη/ή ην δηαδίθηπν ζηελ ηάμε ζαο; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο γηα ηελ νξγάλσζε 

κηαο παξνπζίαζεο; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 
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5. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

6. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ γηα ηε 

ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

7. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία-ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (π.ρ. Freemind, Inspiration); 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

8. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία παξαγσγήο θαη αλάιπζεο 

αμηνινγηθψλ θνπίδ (π.ρ.ClassMarker, Free Quiz Maker); 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

9. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία-Λνγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο Ρνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ( π.ρ. Rubistar, Intel Assessing 

Projects); 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

10. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο 

ςεθηαθψλ αθηζψλ, πφζηεξ θαη θαξηψλ (π.ρ. Glogster EDU, Padlet); 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

11. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηα πιαίζηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζαο; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

12. Πφζν ζπρλά δηαρεηξίδεζηε πιηθφ ζε θάπνην χζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

θαη πεξηερνκέλνπ (π.ρ. moodle,e-portfolio,wikispaces); 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

13. Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο θνξέο   πρλά   πλέρεηα 
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14. Πφζν ζπρλά ελεκεξψλεζηε γηα ηηο θαηλνχξηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ 

γλσζηηθνχ ζαο αληηθεηκέλνπ; 

Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο Φνξέο  πρλά  πλέρεηα 

 

ηάζε απέλαληη ζηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο 

Δπηιέμηε ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1. Οη Νέεο Σερλνινγίεο δε κε θνβίδνπλ  θαζφινπ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ , 

πκθσλψ απφιπηα 

 

2. Πνιχ ζπρλά κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο πεγαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα ιάζνο. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ , 

πκθσλψ απφιπηα 

 

3. Μπνξψ λα θάλσ πνιχ δχζθνιεο εξγαζίεο κε ηνλ Ζ/Τ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

4. Πξέπεη λα είζαη λένο γηα λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

5. Δίκαη ζίγνπξνο/ε φηη κπνξψ λα κάζσ πψο λα ρεηξίδνκαη νπνηνδήπνηε 

πξφγξακκα ζηνλ Ζ/Τ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

6. Έρσ κεγάιε απηνπεπνίζεζε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε Ζ/Τ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

7. Ζ εξγαζία κε έλαλ Ζ/Τ κνπ είλαη επράξηζηε. 
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Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

8. Μπνξψ λα κάζσ κφλνο/ε κνπ ηα πεξηζζφηεξα απ‟ φζα πξέπεη λα γλσξίδσ 

γηα έλαλ Ζ/Τ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

9. Θα είρα πνιχ θαιή επίδνζε ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηκφξθσζεο γηα ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 

πκθσλψ, πκθσλψ απφιπηα 

 

10. Όηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα ζηνλ Ζ/Τ , θαηαθέξλσ λα ην ιχζσ 

κφλνο κνπ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 

πκθσλψ, πκθσλψ απφιπηα 

 

11. Μνπ αξέζεη λα πεξλψ πνιχ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο Ζ/Τ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 

πκθσλψ, πκθσλψ απφιπηα 

 

12. Θα ήζεια λα κε ρξεηαδφηαλ πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ Ζ/Τ ζηα πιαίζηα ηεο 

δνπιεηάο κνπ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, 

πκθσλψ, πκθσλψ απφιπηα 

 

13. Μπνξψ λα ελζσκαηψζσ ηηο ΣΠΔ ζηνλ παηδαγσγηθφ κνπ ζρεδηαζκφ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

14. Οη ΣΠΔ απνηεινχλ νπζηαζηηθά κηα επηπιένλ πεγή άγρνπο πνπ 

αληηκεησπίδσ φηαλ πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ ηάμε. 
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Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

15. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

16. Δίκαη έηνηκνο/ε λα ελζσκαηψζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία κνπ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

17. Ζ ρξήζε ππνινγηζηή  απφ ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

18. Θα κε ελδηέθεξε λα πάξσ κέξνο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά 

κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

19. Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα απμήζεη 

ζεκαληηθά ηνλ θφξην εξγαζίαο κνπ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

20. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία είλαη γηα κέλα ρξνλνβφξα.. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

21. Ζ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε απνδπλακψλεη ηε ζρέζε 

καζεηή-θαζεγεηή. 
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Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

22. Γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε θαηλνηφκνπ δξάζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

23. Ζ ελδνζρνιηθή ή εμσζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γηαθσλψ απνιχησο , Γηαθσλψ, Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, πκθσλψ, 

πκθσλψ απφιπηα 

 

24. Καηνλνκάζηε 3 ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζαο. 

 

25. Καηνλνκάζηε 3 αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζαο. 

 

ρνιηθό Κιίκα 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

–επαγγεικαηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν δξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

1. ε πνην βαζκφ ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείν ζαο ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

2. ε πνην βαζκφ ληψζεηε ειεχζεξνο/-ε λα πξνηείλεηε αιιαγέο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ νπνίνπ εξγάδεζηε; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

3. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζην ζρνιείν ζαο; 
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Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

4. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

Γηεπζπληή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ζρνιείν ζαο; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

5. ε πνην βαζκφ ην ζρνιείν δίλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο (ππνζηήξημε θαη 

επηκφξθσζε) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εκπιαθεί νπνηνζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

6. ε πνην βαζκφ ζρεδηάδεηε θαη ζπληνλίδεηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ηελ 

πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

7. ε πνην βαζκφ αληαιιάζζεηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

8. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ν Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην θιίκα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

9. ε πνην βαζκφ ζπκκεηέρεηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ; 

Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

10. Έρεηε πνηέ εκπιαθεί ζε θνηλά projects κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

Ναη    Όρη 

 

11. Αλ απαληήζαηε ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, κε πνηα επθαηξία 

ζπλέβε απηφ. Δμειίρζεθε νκαιά ε ζπλεξγαζία ζαο; 
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Οδεγόο θαηαγξαθήο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ 

 

Δξσηήζεηο 

 

1. Τπάξρεη δηαζέζηκν εξγαζηήξην γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο; 

 

2. Καηνλνκάζηε ηνλ δηαζέζηκν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

3. Καηνλνκάζηε ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ. 

 

4. Ζ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε 

Ζ/Τ ή Tablet θαζψο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε πνην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζα 

πξνηείλαηε λα γίλεη; 

 

5. Γηαζέηεη ην ζρνιείν θάπνηα ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα;  

 

6. Αλ λαη, κε πνην ζθνπφ ρξεζηκνπνηείηαη; Αλαζέηνληαη εξγαζίεο ζηνπο 

καζεηέο κέζσ απηήο; 

 

7. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ; 

 

8.  Αλ λαη, θαηνλνκάζηε ην/ηα εθπαηδεπηηθφ/-ά ινγηζκηθφ/-ά , θαζψο θαη ηηο 

ηάμεηο πνπ ην/ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

9. Παξέρεη ην ζρνιείν ζε θάζε καζεηή κηα ζπζθεπή tablet;  

 

10. Αλ λαη, ζε πνηεο ζρνιηθέο ηάμεηο ζπκβαίλεη απηφ; 

 

11. ε πνηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν; 
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πλέληεπμε Ιδηνθηήηε ρνιηθήο Μνλάδαο 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

1. Ολνκαηεπψλπκν …. 

 

ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

1. Πψο πξνζδνθάηε λα αλαπηπρζεί ην ζρνιείν ζαο κέζα ζηα επφκελα δχν 

ρξφληα; Πψο κπνξνχλ νη λέεο Νέεο Σερλνινγίεο λα ππεξεηήζνπλ απηφ ην 

φξακα; 

 

2. ε πνην βαζκφ είζηε ζχκθσλνο κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ 

εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

3. Πνηνπο ζεσξείηε θαηαιιειφηεξνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζαο πξνζσπηθφ 

γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη γηαηί; 

Πηζηεχεηε φηη ε ειηθία ηνπο ή/θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο επεξεάδνπλ ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζε ηέηνηεο δξάζεηο; 

 

4. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη κπνξεί θάπνηνο ή θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα αληηκεηψπηδε-/-αλ αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο; 

 

5. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζαο έρνπλ πξνηαζεί πξφζθαηα θαη πνηεο 

έρνπλ πινπνηεζεί;  

 

6. Πψο νξίδεηε εζείο ηελ “επηηπρία” κηαο εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο; 

 

7. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε δελ είρε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; Πνηνη παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν; Πψο 

αληηκεησπίζηεθε; 

 

8. χκθσλα κε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ζαο, πηζηεχεηε φηη ην ζρνιείν 

ζαο είλαη έηνηκν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζρεηηδφκελσλ κε 

ηελ ηερλνινγία; 

 

9. χκθσλα κε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ζαο, πηζηεχεηε φηη ην 

πξνζσπηθφ ζαο είλαη έηνηκν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 
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ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηερλνινγία; 

 

10. Θεσξείηε ζεκαληηθή ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο; 

 

11. Τπάξρνπλ λνκηθνί ή δηαδηθαζηηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα 

θαζπζηεξήζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο 

ζην ζρνιείν ζαο; 

 

ρνιηθό θιίκα 

1. Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζπλεδξηάζεηο ηεο δηεχζπλζεο κε ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ; πκκεηέρεηε ζε απηέο; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, 

αθνινπζεί νη εξσηήζεηο 2,3) 

 

2. πκβαίλεη ζπρλά νη ζπλεδξηάζεηο λα μεπεξλνχλ ηελ αλακελφκελε 

δηάξθεηα; Γηαηί; 

 

3. Πξαγκαηνπνηείηε δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο κε ηνλ δηεπζπληή 

ή κε θάπνηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο; 

 

4. Δπηδηψθεηε ηε ζχλαςε θηιηθψλ ή ηππηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εζάο θαη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ); 

Γηαηί; 

 

5.  Πφζν ζπρλά νη δηδάζθνληεο απεπζχλνληαη ζε εζάο γηα λα εθθξάζνπλ 

θάπνην παξάπνλν ή πξνβιεκαηηζκφ ηνπο; 

 

6. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθκπζηεξεχνληαη θάπνην 

πξνζσπηθφ ηνπο δήηεκα, ην νπνίν ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηελ απφδνζε 

ηνπο ζην ζρνιείν; 

 

7. Πψο θξίλεηε ην θιίκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο (θαιφ, αξκνληθφ, ηππηθφ, 

απξφζσπν θ.ιπ.); 

 

8. Πψο θξίλεηε ην θιίκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ (θαιφ, 

αξκνληθφ, ηππηθφ, απξφζσπν θ.ιπ.); 
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9. Δπηζθέπηεζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζηελ ηάμε; Αλ λαη, κε πνηα 

επθαηξία ζπκβαίλεη απηφ; 

 

10. Καηά πφζν ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (κε ηηο πηζαλέο επζχλεο θαη ξίζθα πνπ απηέο 

ζπλεπάγνληαη); 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

11. Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (κε ηηο πηζαλέο επζχλεο θαη ξίζθα πνπ απηέο 

ζπλεπάγνληαη); 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

12. ε πνην βαζκφ είζηε ζεηηθφο/-ε ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη 

πεηξακαηηζκνχο ηνπ δηεπζπληή ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ 

1. Θεσξείηε πσο ππάξρεη αλάγθε θαηλνηνκίαο  θαη αιιαγψλ ζην ζρνιείν ζαο; 

Αλ λαη, ζε πνην ηνκέα; 

 

2. Τπάξρνπλ ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνινπζεί ην ζρνιείν;  

 

3. Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ή επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο κηαο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο; Αλ λαη, πνηαο ή πνηψλ; 

 

4. Σν ζρνιείν δίλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο (ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε) , 

ψζηε λα εκπιαθεί νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ; 

 

5. Δλζαξξχλεηε ηε κεηάδνζε ησλ εκπεηξηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ζε απηνχο πνπ δελ εκπιέθνληαη; Αλ 

λαη, κε πνην ηξφπν; 
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6. Αλ ζέιεηε λα πάξεηε κηα πξσηνβνπιία  γηα θάπνηα αιιαγή ζην ζρνιείν 

ζαο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ζηα 

νπνία βαζίδεζηε γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο;  

 

7. Με πνην ηξφπν παξαθηλείηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πεξίπησζε 

απξνζπκίαο αλάιεςεο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο; 

 

8. Δπηβξαβεχεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε θαηλνηφκεο 

δξάζεηο; Με πνην ηξφπν; 

 

Λήςε απνθάζεσλ 

1. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν ζαο; 

 

2. Πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ  πξνζσπηθφ, 

δηεχζπλζε ζρνιείνπ, ηδηνθηήηεο ζρνιείνπ); 

 

3. Παξαθηλείηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ; 

 

4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πψο 

θαηαιήγεηε ζε κία απφθαζε; 

 

5. Μηα επηρεηξνχκελε ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη 

θνηλή απφθαζε ή θαηεπζπλφκελε απφ εζάο; 

 

6. ε πνην βαζκφ παξέρεηε ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη αλαθνξηθά κε πνηα δεηήκαηα; 

 

7. Με πνην ηξφπν απνθαζίδεη ην ζρνιείν αλ ζα εθαξκφζεη ή φρη κηα 

θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθή δξάζε; 
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πλέληεπμε Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

1. Ολνκαηεπψλπκν …. 

2. Δηδηθφηεηα…. 

3. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ … 

4. Υξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο … 

5. Υξφληα ζε Γηεπζπληηθή ζέζε … 

 

ηάζε ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία 

1. ε πνην βαζκφ δξαζηεξηνπνηείζηε έμσ απφ ην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

2. Πνηνπο ζεσξείηε θαηαιιειφηεξνπο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζαο πξνζσπηθφ 

γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη γηαηί; 

Πηζηεχεηε φηη ε ειηθία ηνπο ή/θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο επεξεάδνπλ ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζε ηέηνηεο δξάζεηο; 

 

3. Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη κπνξεί θάπνηνο ή θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα αληηκεηψπηδε-/-αλ αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο; 

 

 

4. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζαο έρνπλ πξνηαζεί πξφζθαηα θαη πνηεο 

έρνπλ πινπνηεζεί; 

 

5. Πψο νξίδεηε εζείο ηελ “επηηπρία” κηαο εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο; 

 

6. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε δελ είρε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; Πνηνη παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν; Πψο ην 

αληηκεησπίζαηε; 

 

7. χκθσλα κε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ζαο, πηζηεχεηε φηη ην ζρνιείν 

ζαο είλαη έηνηκν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζρεηηδφκελσλ κε 

ηελ ηερλνινγία; 
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8. χκθσλα κε ην έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξία ζαο, πηζηεχεηε φηη ην 

πξνζσπηθφ ζαο είλαη έηνηκν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηερλνινγία; 

 

9. Τπάξρνπλ λνκηθνί ή δηαδηθαζηηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα 

θαζπζηεξήζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο 

ζην ζρνιείν ζαο; 

 

 

ρνιηθό θιίκα 

1. Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλά ζπλεδξηάζεηο κε ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ; Κάζε 

πφηε; 

 

2. πκβαίλεη ζπρλά νη ζπλεδξηάζεηο λα μεπεξλνχλ ηελ αλακελφκελε 

δηάξθεηα; Γηαηί; 

 

3. Πξαγκαηνπνηείηε δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο κε θάπνηα κέιε 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο; 

 

4. Δπηδηψθεηε ηε ζχλαςε θηιηθψλ ή ηππηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εζάο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ; Γηαηί; 

 

5.  Πφζν ζπρλά νη δηδάζθνληεο απεπζχλνληαη ζε εζάο γηα λα εθθξάζνπλ 

θάπνην παξάπνλν ή πξνβιεκαηηζκφ ηνπο; 

 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο εθκπζηεξεχνληαη θάπνην πξνζσπηθφ 

ηνπο δήηεκα, ην νπνίν ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπο ζην 

ζρνιείν; 

 

7. Πψο θξίλεηε ην θιίκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηεπζχλεηε (θαιφ, αξκνληθφ, 

ηππηθφ, απξφζσπν θ.ιπ.); 

 

8. Δπηζθέπηεζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζηελ ηάμε; Αλ λαη, κε πνηα 

επθαηξία ζπκβαίλεη απηφ; 

 

9. Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ (κε ηηο πηζαλέο επζχλεο θαη ξίζθα πνπ απηέο 
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ζπλεπάγνληαη); 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

10. ε πνην βαζκφ είζηε ζεηηθφο/-ε ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη 

πεηξακαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

Καζφινπ  Λίγν  Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ 

1. Θεσξείηε πσο ππάξρεη αλάγθε θαηλνηνκίαο  θαη αιιαγψλ ζην ζρνιείν ζαο; 

Αλ λαη, ζε πνην ηνκέα; 

 

2. Τπάξρνπλ ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνινπζεί ην ζρνιείν;  

 

3. Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ή επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο κηαο 

επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο; Αλ λαη, πνηαο ή πνηψλ; 

 

4. Σν ζρνιείν δίλεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο (ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε) , 

ψζηε λα εκπιαθεί νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ; 

 

5. Δλζαξξχλεηε ηε κεηάδνζε ησλ εκπεηξηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ζε απηνχο πνπ δελ εκπιέθνληαη; Αλ 

λαη, κε πνην ηξφπν; 

 

6. Αλ ζέιεηε λα πάξεηε κηα πξσηνβνπιία  γηα θάπνηα αιιαγή ζην ζρνιείν 

ζαο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη  εθπαηδεπηηθνί πνπ βαζίδεζηε γηα ηελ 

ππνζηήξημε απηήο;  

 

7. Δπηβξαβεχεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε θαηλνηφκεο 

δξάζεηο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν; 

 

8. Με πνην ηξφπν παξαθηλείηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πεξίπησζε 

απξνζπκίαο αλάιεςεο ή ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο; 
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Λήςε απνθάζεσλ 

1. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν ζαο; 

 

2. Πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ  πξνζσπηθφ, 

δηεχζπλζε, ηδηνθηήηεο ζρνιείνπ); 

 

3. Παξαθηλείηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ; 

 

4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πψο 

θαηαιήγεηε ζε κία απφθαζε; 

 

5. Μηα επηρεηξνχκελε ζεκαληηθή αιιαγή ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη 

θνηλή απφθαζε ή θαηεπζπλφκελε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ; 

 

6. Με πνην ηξφπν απνθαζίδεη ην ζρνιείν αλ ζα εθαξκφζεη ή φρη κηα 

θαηλνηφκν δξάζε; 

 


