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 Πεξίιεςε 

 

Ζ εξγαζία έρεη σο ζέκα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ  πξφθιεζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

κε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. θνπφο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα, κειεηάκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν θαη επηρεηξνχκε αλαδείμνπκε ηε 

ζεκαζία ηεο. Δμεηάδνπκε ηηο πεπνηζήζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ν.Ζιείαο ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη απηνί σο άκεζα εκπιεθφκελνη 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Παξάιιεια δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ κειέηε απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή  θ.Παληειή Κππξηαλνχ, ν 

νπνίνο κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ δηεπθφιπλε ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σνλ 

επραξηζηψ ζεξκά.  

Δπίζεο, επραξηζηίεο νθείισ ζε φινπο ηνπο δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη βνήζεζαλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, θαηλνηνκία, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, 

δηαζεκαηηθφηεηα, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, εθπαηδεπηηθφο. 
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Abstract 

 

This paper aims to highlight the importance of introducing innovations in 

elementary school. 

The starting point for dealing with my issue was my personal contact with 

innovative activities as a practicing teacher. The trigger was my involvement in various 

individual small innovative school programs. 

 The so far failed reforms with regard to achieving the much desired improvement 

of the educational system raises the requirement for a gradual change of schools aiming 

at improving their structure, organization and operation. Both the flexibility and 

adaptability of innovation to the needs of each school make it an effective means to 

achieve improvement. However, through my experience I believe that the presence of 

complex problems hinder the success and reduce the effectiveness of innovation moving 

away from the goal.  

Sample of the research was consisted of 129 primary school teachers in the 

prefecture of Ilia and as a means of data collection used a questionnaire including (6) 

recordings of the profile questions of teachers and (24) total questions and sub-

questions relating to the research questions of the study. The questionnaire emerged 

from initial interviews held with some teachers as well as pilot in (19) teachers in order 

to test both the validity of the content and the structure of  its questions.  

In this study we investigated the following research questions:  

• What are the opinions of teachers on the content of the term "innovation" and 

which features do they attach to this?  

• Which factors according to their teachers affect the introduction of innovations 

in school?  

• What are the perceptions of teachers for Interdisciplinary innovation and which 

methods and techniques do they use in teaching in an interdisciplinary program 

implementation? 
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Finally given the analyses that include the comparison of answers between men 

and women, as well as the conclusions from the research in the schools and proposals 

for further research. 

 

Key Words: education reform, innovation, innovative programs, 

nterdisciplinarity , interdisciplinary program implementation , educator. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

Αθεηεξία γηα ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζέκα ζηάζεθε ε πξνζσπηθή κνπ επαθή 

κε θαηλνηφκεο δξάζεηο σο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφο. Σν έλαπζκα απνηέιεζε ε 

εκπινθή κνπ ζε δηάθνξα επηκέξνπο κηθξά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν. 

Αθφκε έληνλν ελδηαθέξνλ ζην λα αζρνιεζψ κε ηελ θαηλνηνκία ,κνπ πξνθάιεζε 

ην γεγνλφο φηη ε θαηλνηνκία ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη κνριφο ηεο αλάπηπμεο κηαο 

ρψξαο. Πνιιέο ρψξεο ηηο Δπξψπεο εηδηθφηεξα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο κία «νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο» πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ε νπνία  είλαη απφιπηα  ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ «νηθνλνκία ηεο αγνξάο».  

Ζ κέρξη ηψξα κάιινλ αηπρήο έθβαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα 

αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο πνιππφζεηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εγείξεη ηελ απαίηεζε γηα ζηαδηαθή αιιαγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δνκήο , νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σφζν ε επειημία, φζν θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ ηελ θαζηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζήο ηνπ. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία κνπ δηαπίζησζα φηη ε παξνπζία ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

επηηπρή έθβαζε θαη πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο κε 
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απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηνλ ζηφρν. Σελ παξαπάλσ άπνςε επηβεβαηψλεη 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ίδξπκα Κφθθαιε  κε ζέκα «ε θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα» 

ε νπνία ζπγθξίλεη  ηελ θαηλνηνκία ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Σα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο απνδίδνπλ ζ‟ έλα βαζκφ ηε ρακειή ζέζε ηεο Διιάδαο 

ζηνλ πίλαθα θαηλνηνκίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο (εηδηθφηεξα ηηο θαλδηλαβηθέο),  

ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Μειεηψληαο ηηο απφςεηο ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ. 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 129 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ηνπ λνκνχ Ζιείαο θαη σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε  

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιάκβαλε (6) εξσηήκαηα θαηαγξαθήο ηνπ πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη (24) ζπλνιηθά εξσηήκαηα θαη ππνεξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςε απφ αξρηθέο 

ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγακε κε νξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη απφ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζε (19) εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν λα ειέγμνπκε ηφζν ηελ εγθπξφηεηα ζην 

πεξηερφκελν ηνπ φζν θαη ηελ δνκή ησλ εξσηεκάησλ ηνπ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζακε ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο 

«θαηλνηνκία» θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα απηή; 

 Πνηνη παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν;  

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο 

θαηλνηνκία θαη πνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο;  

 

Δίλαη δηαξζξσκέλε ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν πξψην 

κέξνο (ζεσξεηηθφ) είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία θεθάιαηα θαη αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ηεο, θαζψο θαη ζηελ δηαζεκαηηθφηεηα 

σο θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε.  
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Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ 

ηππνινγία ησλ θαηλνηνκηψλ. Αλαιχνπκε ηελ έλλνηα θαηλνηνκία ,ην ζθνπφ ηεο θαζψο 

θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα. Δμεηάδεηαη ν βαζκφο εηζαγσγήο ηεο , ε αμηνιφγεζή 

ηεο θαζψο θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ εηζαγσγή. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε  ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηνπο λένπο ξφινπο πνπ πξέπεη λα έρνπλ καζεηέο, γνλείο, 

δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί θαη ηνπηθή θνηλσλία ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ζηε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ θαηλνηνκία. Δπηπιένλ, ηελ ζπλδένπκε κε ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ αιιαγή 

απηνχ θαη παξαζέηνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο δηζηάδεη λα 

θαηλνηνκήζεη. Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν.  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο αλαθεξφκαζηε ζηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο  εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

Απηνί νη ιφγνη είλαη παηδαγσγηθνί, ςπρνινγηθνί, επηζηεκνινγηθνί θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνί. Δπίζεο, αλαιχνπκε ηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ αλαδεηθλχνπκε σο θαηλνηνκία 

ζην ζρνιείν. 

 ην δεχηεξν κέξνο (εξεπλεηηθφ) δηεμάγνπκε πνζνηηθή έξεπλα. Χο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο ηέζεθε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαηλνηνκία κέζσ ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.  

Σέινο, παξαζέηνπκε αλαιχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Οη αλαιχζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ 

 

Κεθάιαην 1 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο «θαηλνηνκία»  

 

        Σην πξώην θεθάιαην επηρεηξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. 

Αλαιύνληαη νη νξηζκνί θαζώο θαη ν ζθνπόο ηεο. Αλαθεξόκαζηε ζηε ζεκαζία ηεο 

θαηλνηνκίαο ζήκεξα θαζώο θαη ζηα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε εηζαγσγή ηεο. Επίζεο 

γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο αμηνινγείηαη κηα θαηλνηνκία. Τν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε 

ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο απνηπρίαο ησλ θαηλνηνκηώλ νη νπνίνη εληνπίδνληαη θπξίσο 

ζηηο απνθάζεηο θαη δξάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ,ζηε θύζε ηεο ίδηαο ηεο θαηλνηνκίαο 

θαζώο θαη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο.  

 

 

 

 

1.1. Η έλλνηα «θαηλνηνκία» 

 

 

Αξρηθά ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «θαηλνηνκίαο» 

ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε 

(2002) ν φξνο «θαηλνηνκία» ελαιιάζζεηαη κε ηνλ φξν «αιιαγή». Ο φξνο αιιαγή έρεη 

πην επξχ πεξηερφκελν απφ ηνλ φξν θαηλνηνκία δηφηη ε αιιαγή είλαη ε κεηάβαζε απφ κηα 

θαηάζηαζε ζε κηα άιιε, είλαη ε αληηθαηάζηαζε, ε κεηαβνιή. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ην 

άλνηγκα λένπ δξφκνπ ,ηελ θαζηέξσζε λέσλ κεζφδσλ ,ηελ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ,ηε 

ξηδηθή αιιαγή. 

Βέβαηα φπσο επηζεκαίλεη ν Μαπξνζθνχθεο (2002:17) ε δηαθνξά ηεο 

θαηλνηνκίαο απφ ηελ αιιαγή είλαη φηη φιεο νη θαηλνηνκίεο ζπλεπάγνληαη αιιαγέο, ελψ 

θάζε αιιαγή δελ απνηειεί θαη απαξαίηεηα κία θαηλνηνκία.  

Καηά ηνλ ΟΟΑ ε θαηλνηνκία απνηειεί ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε εκπνξεχζηκν 

πξντφλ ζε ιεηηνπξγηθή κέζνδν παξαγσγήο ή δηαλνκήο,  ή αθφκα ζε λέα κέζνδν παξνρήο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Απφ ηελ άιιε, φηαλ κε ηε ιέμε "θαηλνηνκία" ππνδειψλεηαη έλα 

λέν πξντφλ, εμνπιηζκφο, ή ππεξεζία πνπ δηαρέεηαη επηηπρψο ζηελ αγνξά, ε έκθαζε 
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δίλεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηελ πξψηε έλλνηα ηνπ φξνπ ε θαηλνηνκία 

παξαπέκπεη ζ‟ έλα ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ιεηηνπξγηψλ θαη παξαγφλησλ, 

ησλ νπνίσλ ε πείξα, νη γλψζεηο θαη ε ηερλνγλσζία εληζρχνληαη θαη εκπινπηίδνληαη. 

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ (ε θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα), δηαθξίλνπκε 

ηε ξηδηθή θαηλνηνκία θαη ηε βειηησηηθή θαηλνηνκία, ε νπνία κεηαβάιιεη, κε 

πξννδεπηηθέο βειηηψζεηο, ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. Ζ εκθάληζε ησλ λέσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

χκθσλα κε ηνπο Ρεθιείηε Π, Σξηβέιια Π (2000) ε θαηλνηνκία απνηειεί 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Πεξηγξάθεηαη σο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε, 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ 

εηζαγσγή, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή. Μπνξεί λα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο, ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

πσο αλαθέξνπλ νη House (1979:137), Vandenberghe (1988:80) θαηλνηνκία 

είλαη ε ζθφπηκε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζρνιείσλ κέζσ λέσλ ηδεψλ θαη 

ηερληθψλ πνπ αθνξνχλ αιιαγέο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο θαη νξγαληζκνχο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί  ην πεξηερφκελν ηεο θαηλνηνκίαο, πξέπεη λα ηεζνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ηε 

δηέπνπλ.  

 Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε ζχιιεςε ηδεψλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε 

ελφο   νξγαληζκνχ. Μηα πξσηνβνπιία γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

θαηλνηφκνο, πξέπεη λα απνηειεί ζπλέπεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ. 

Έηζη, ν δαλεηζκφο ηδεψλ δελ ζπληζηά θαηλνηνκία. 

 Γεχηεξν θξηηήξην είλαη ε πξσηνπνξία ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ηδεψλ. Καηλνηφκνο  είλαη έλαο  νξγαληζκφο, φηαλ είλαη 

πξσηνπφξνο ζηελ εθαξκνγή κηαο ηδέαο. 

 Σξίην θξηηήξην ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ θαηλνηνκία είλαη ν 

αξηζκφο ησλ λέσλ ηδεψλ..  
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πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε θαηλνηνκία είλαη κηα δηαδηθαζία 

αιιαγήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ελφο νξγαληζκνχ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ηνπ έρνληαο σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ  νξγαληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηνηππία, ηηο 

λέεο  ηδέεο αιιά θαη ηελ αιιαγή. Δίλαη θάηη ην θαηλνχξγην κε πνηφηεηα θαη ηφικε, 

εηζάγεη έλα λέν «πξντφλ» θαη ζπληζηά αιιαγή ζπλεηδεηή, εθνχζηα ζθφπηκε θαη 

απνθαζηζηηθή. 

 

 

 

1.2. θνπφο ηεο θαηλνηνκίαο 

 

θνπφο ησλ θαηλνηνκηψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα παξσρεκέλα πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο κε λέα πην 

απνηειεζκαηηθά, αιιάδνληαο πξσηαξρηθά ηηο κεζφδνπο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Leach 1994: 135).  

Έηζη, ε αιιαγή αθνξά δηαξζξσηηθέο ηνκέο ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα ζηνλ ηξφπν 

κάζεζεο θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην Curriculum ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηηο 

ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο αμίεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Morrison 1998: 14-15).  

Δπηπιένλ ε θαηλνηνκία ζθνπεχεη  ζηε βειηίσζε φςεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηφζν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα φζν θαη ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Άιινηε επηβάιιεηαη απφ ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη άιινηε 

ζπζηήλεηαη πξναηξεηηθά απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο δηεπζπληέο. Έηζη, απφ ηε κηα, ππάξρνπλ νη ππνρξεσηηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη επηδηψθνπλ 

ην ίδην απνηέιεζκα. Οη θαηλνηνκίεο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο, πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ζεκηλάξηα, βηβιία θαη έληππν ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηε βαζχηεξε 
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θαηαλφεζε ηνπο, κε ζθνπφ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ πηζηά, κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Καβνχξε 

1999: 91). 

Δπίζεο νη πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο, πηνζεηνχληαη κφλν απφ κηα κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ πνπ ηνικνχλ, λα ελεκεξσζνχλ, λα ζπκβνπιεπηνχλ, λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο αιιαγέο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Ζ 

δεχηεξε πεξίπησζε απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «θαηλνηνκία κε επίθεληξν 

ην ζρνιείν» θαη ζεσξήζεθε σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ 

φηη είλαη επέιηθηε ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, επλνεί ηε ζπκκεηνρηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαη εκπιέθεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ ζρνιείνπ. (Hargreaves 1982: 

25 1-253). 

Βέβαηα, νη θαηλνηνκίεο (ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο) είλαη αλάγθε λα  

ζπλδένληαη κε ηνπο  ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ελαξκφληζε ησλ 

απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο εμαζθαιίδνπλ ζε απηή ηνλ πνηνηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Δπνκέλσο,  νη 

θαηλνηφκεο ιχζεηο  έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζα πξέπεη 

λα απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ επηζηεκνληθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ξφινπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ καζαίλεη θαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

«θνηλσλία ηεο γλψζεο» θαη ηεο «δηα βίνπ εθπαίδεπζεο».  

 

1.3. Η ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζήκεξα 

 

 

Ζ κέρξη ηψξα πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ ζηελ Διιάδα δελ έρεη λα 

επηδείμεη απνηειέζκαηα ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ φζν 

θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παπαλανχκ 2000: 11-12). Ζ θξηηηθή πνπ 

αζθήζεθε ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, εζηηάζηεθε ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ ηεο ελ γέλεη 

δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ εξεχλα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 

θαη κεηά ζηε κειέηε ησλ δπζθνιηψλ πνπ καηαίσζαλ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 
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κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο (Τθαληή 2000: 57). Ζ απνηπρία απηψλ έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ αιιαγψλ ζε νξηζκέλνπο θάζε θνξά ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα (Miles 1998: 39).  ηηο κέξεο καο νη αιιαγέο είλαη αλαγθαίεο γηα έλα ζχγρξνλν 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ν θφζκνο αιιάδεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη 

ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Δπνκέλσο, νθείιεη 

λα επαλαηνπνζεηήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα αλαπηχμεη θαηλνηνκίεο, πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζεσξείηαη πιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  πσο ππνζηεξίδεη ν Castells (Hargreaves 2003:16).« Τν 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία είλαη ε 

δξάζε ηεο γλώζεο πάλσ ζηελ ίδηα ηε γλώζε σο θύξηα πεγή παξαγσγηθόηεηαο...». 

  πσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2001: 2) «Πξνρσξνύκε πξνο κηα 

‘νηθνλνκία ηεο κάζεζεο’ ζηελ νπνία ε επηηπρία ησλ αηόκσλ, ησλ νξγαληζκώλ, ησλ 

πεξηθεξεηώλ θαη ησλ ρσξώλ αληαλαθιά πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν ηελ ηθαλόηεηα    

ηνπο λα καζαίλνπλ».  

         ηελ εηζήγεζε ηεο ζπλάληεζε ησλ ππνπξγψλ ηνπ ΟΟΑ ην 2000 κε ζέκα ηε 

θχζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηζεκαίλεηαη: 

    «Τα ζρνιεία είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο θαη ζα ρξεηαζηεί λα 

αιιάμνπλ....Οη επηηπρεκέλεο νηθνλνκίεο ζα βαζίδνληαη ζε ηξεηο ζεκέιηνπο ιίζνπο, ηελ 

ηθαλόηεηα λα είλαη δεκηνπξγηθέο, λα κεηαζρεκαηίδνπλ κηα δεκηνπξγηθή ηδέα ζε 

θαηλνηνκία θαη λα ηελ πξνσζνύλ ζηελ αγνξά απνηειεζκαηηθά ...ζηηο νηθνλνκίεο ηεο 

γλώζεο, νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, θαζώο ε γλώζε θαη νη 

δεμηόηεηέο ηνπο ζα πξέπεη ζπλερώο λα αλαλεώλνληαη. Οη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα 

θαηαζηνύλ ηθαλνί λα αμηνπνηνύλ ηηο δεκηνπξγηθέο ή θαηλνηνκηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο κέζα ζε 

αζηαζή πεξηβάιινληα, όπνπ ε γλώζε αιιάδεη θαη αλαλεώλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο. 

Πξέπεη λα κάζνπλ λα καζαίλνπλ κε πην απηόλνκνπο ηξόπνπο...»
 
. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη ε νηθνλνκία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε αιιά θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επεθηείλεη, λα 

πινπηίδεη θαη λα βειηηψλεη δηαξθψο ηε γλψζε απηή. Μφλν κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
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ηθαλφηεηαο απηήο ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αληηδξνχκε κε ηαρχηεηα θαη επειημία ζηηο 

επθαηξίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο.  

πλεπψο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ λέα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηελ γλψζε, 

είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ θαηλνηνκία ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε 

παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε θαη 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο θαη ηείλεη λα γίλεη θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο. Οη δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε παξαηήξεζε ηνπ Καηά 

Κεθαιήλ Δηζνδήκαηνο αλά Δζληθή νηθνλνκία, κπνξεί λα απνδίδεηαη ζηα πνιιά επίπεδα 

ηεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη αλάπηπμεο. (http://www.bicepirus.gr). 

        Ζ θαηλνηνκία ζπλδέεηαη  κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, εηδηθά ζην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα (R&D, Research and Development). ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε θαηλνηνκία είλαη επηηεχμηκνο ζηφρνο κέζσ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ. Ζ θαηλνηνκία ζηελ Δ.Δ. 

κεηξάηαη κε ην Innovation Scorecard, πνπ μεθίλεζε ζαλ ζεζκφο ην 2006. Μεηξάηαη κε 

δείθηεο, νη νπνίνη ζπζηαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο: 

  πλάθεηα κε εκπεηξία, 

  κάζεζε  

  αλάπηπμε. 

Ζ θαηλνηνκία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε δπν θαίξηα εξσηήκαηα:  

1. Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

θαηλνηφκεο πεξηνρέο απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο 

θαη , 

2. Πνηα είλαη ε αηηία ζπγθέληξσζεο ηεο θαηλνηφκνπ παξαγσγήο ζε ειάρηζηεο 

πεξηνρέο κηαο ρψξαο, ελψ ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε είλαη 

δηεζπαξκέλεο. 

ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν 

παξνηξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπληειέζνπλ κε ην έξγν ηνπο ψζηε νη καζεηέο λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ λέα γλψζε, λα ηελ εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθά ζε λέα, 

πξσηφηππα πξνβιήκαηα θαη λα ηε κεηαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνπο άιινπο. Δπεηδή 

http://www.bicepirus.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/R%26D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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κάιηζηα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην ππφβαζξν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα ζην θαζήθνλ ηεο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ ζηφρσλ-

θαηλνηνκηψλ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο αλαθέξνληαη ζηηο «χγρξνλεο Γηδαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Κξηηηθήο-Γεκηνπξγηθήο θέςεο». πσο ππνζηεξίδεη ν 

Hargreaves (2003:20).«Μηα πξνσζεκέλε νηθνλνκία ηεο γλώζεο ρξεηάδεηαη έλα 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, δεκηνπξγεκέλν από ηελ πνιηηεία, πνπ δε ζα απειεπζεξώζεη απιά 

αιιά ζα δώζεη ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ νηθνλνκία».  

Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο θαηλνηνκίαο ζήκεξα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ην Κ.Δ.Δ. ζηνπο ζηφρνπο ηεο εληάζζνληαη: 

 ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, 

 ε ελίζρπζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη κνξθσηηθήο ηνπ απνζηνιήο, 

 ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο,  

 ε κεηάζεζε ηεο έκθαζεο απφ ηελ απνζηήζηζε πιεξνθνξηψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο  

 θαη ε θαιιηέξγεηα φισλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη ν απξηαλφο 

πνιίηεο γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηε δσή» (Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο-ΚΔΔ, 1998:7). 

χκθσλα κε ηελ Παπαδεκεηξίνπ (2006: 52).«πξνθεηκέλνπ ην ζρνιείν λα 

μεθηλήζεη έλαλ απζεληηθό δηάινγν κε ην ζύγρξνλν θόζκν, ζα πξέπεη ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο λα απνδερζεί ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ πηζαλώλ απξόζκελσλ 

ιύζεσλ, κε πξνϋπόζεζε ηε δπλαηόηεηα ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ θαηλνηνκία 

θαζώο θαη κηαο νξηζκέλεο ειεπζεξίαο πεηξακαηηζκνύ. Εθηηκνύκε πσο ε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα άηνκα αιιά θαη ην ίδην ην ζρνιείν ην νπνίν 

νθείιεη εθεμήο λα κάζεη πώο λα καζαίλεη, λα πξαγκαηνπνηεί, λα ζπκβηώλεη θαη λα 

ππάξρεη». 

Ο ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έξεπλα 

γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν (Weindling 1989: 53) θαη ζπλίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζε 

κηα πνιηηηθή ζηαδηαθψλ αιιαγψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αιιαγή πνπ επηθέξεη ε 
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θαηλνηνκία (Glatter 1986: 88). Ζ δηαδηθαζία ηεο βειηίσζεο είλαη ζχκθπηε κε ηε 

θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο. Απιψο ζηα  απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ππάξρνπλ εθείλεο νη 

ζπληζηψζεο πνπ βνεζνχλ ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγαιχηεξν θαη πην 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε βειηίσζή ηνπ (Sergiovanni 2001: 59). 

Δπηπξφζζεηα, ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα παξνπζηάδεη έληνλα θαηλφκελα 

ηππνπνίεζεο θαη ξνπηίλαο αθνχ ε δηαδηθαζία παξνρήο γλψζεσλ αιιά θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ έρνπλ ππνηαρζεί ζηε κεηάδνζε ηεο «χιεο» θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ. Οη κνξθέο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζπάληα αλαλεψλνληαη θαη ε 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή ή καζεηψλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη κε 

πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

άιινηε αληαπνθξίλνληαη κεραληζηηθά θαη ρξεζηκνζεξηθά ζηηο αλαγλσξίζηκεο ζ‟ 

εθείλνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαη άιινηε νδεγνχληαη ζηελ πιήξε απαμίσζή ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε αλάγθε λα δνθηκαζηνχλ λέεο θαη πηζαλφλ απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο 

ζρνιηθήο εξγαζίαο, ε αλάγθε γηα δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

δαζθάινπ κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, ν ζπιινγηθφο 

ραξαθηήξαο πνιιψλ κνξθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηε ζρνιηθή 

κνλάδα ζε δξψζα θνηλσληθή κνλάδα είλαη κεξηθνί ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηψλ. 

         πλεπψο ε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ αλαλεψλεη ηε ζρνιηθή ξνπηίλα 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη βνεζά ην ζρνιείν λα ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσλία. 

Μεηαηξέπεη ην ζρνιείν ζε έλα δεκηνπξγηθφ, δσληαλφ ρψξν πξνεηνηκάδνληαο ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε απηήλ. Σαπηφρξνλα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα απφ εκπεηξίεο πξνεγνχκελσλ θαηλνηνκηψλ ή άιισλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αληηκεηψπηζαλ αλάινγα πξνβιήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (Τθαληή 2000: 60). 

Θέινληαο λα ζπλνςίζνπκε ζα ιέγακε φηη ε εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζε έλα 

ζχγρξνλν θνηλσληθφ ζχζηεκα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο  

2. βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

3. αλαλεψλεη ηελ ζρνιηθή ξνπηίλα.  
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1.4. Γηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ 

 

Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία ζε φια ηα 

ζρνιεία ελφο θξάηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο:  

 ηε θάζε ηεο πηνζέηεζεο,  

 ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο  

 ηε θάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο  (Fullan 1988: 197-

199). 

Ζ πηνζέηεζε ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, 

θαζψο θαη ζηε δέζκεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Δδψ πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ θαηλνηνκία, λα ιεθζεί ππφςε ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζην ζρνιείν απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο θαη λα αλαιπζεί ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην 

ζρνιείν. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε γλψζε ηφζν ηεο ίδηαο ηεο 

θαηλνηνκίαο φζν θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν 

(Hopkins, Ainscow & West 1997: 73). 

Ζ θάζε ηεο πηνζέηεζεο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ εηζάγεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ηελ ηερλνινγηθή, ε θαηλνηνκία 

επηβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν, ην νπνίν θαη αζθεί ηνλ έιεγρν ζηα ζρνιεία  (House 

1979: 137-8). Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή εμππεξεηεί έλα θαζαξά 

ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ παξαβιέπεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ επλνεί ηε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ (Παπαλανχκ 2000: 12-

13).  

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, νλνκάδεηαη πνιηηηθή θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζχγθξνπζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ην άηνκν εμαλαγθάδεηαη λα 

θαηαθχγεη ζε ζηξαηεγηθέο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηελ θαηλνηνκία. Καη ζηελ πξνζέγγηζε 

απηή νη ζρεδηαζηέο έρνπλ κηα θαιή εηθφλα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ρσξίο λα 
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αληηιακβάλνληαη ην κέγεζνο ηεο ζχγθξνπζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηδίσμε ησλ  

ζηφρσλ πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο.  

Σέινο ζηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ αλαθνξάο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο(θαηά ην 

ζηάδην ηεο πηνζέηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο) ελψ ε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ (House 1979: 146-148). 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνζαθήληζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, ε παξνπζία επηξξνψλ, ε πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ε δηεθπεξαίσζε, ν έιεγρνο ηεο πξνφδνπ θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Κάπνηνη  εξεπλεηέο πξνζζέηνπλ αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο κηα θάζε, ηε ζπλέρηζε ηεο ηζρχνο ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ πξνζζήθε απηή δελ 

αιιάδεη νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζηηθή πνξεία απιψο απνκνλψλεη κηα ιεηηνπξγία ηεο 

ζεζκνζέηεζεο θαη ηελ αλάγεη ζε μερσξηζηή θάζε.  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε πνξεία γηα αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ ηειηθή εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο παξνπζηάδεηαη  σο εμήο:  

1. δηαπίζησζε αλάγθεο γηα αιιαγή,  

2. ζχιιεςε ζεσξίαο ηεο θαηλνηνκίαο,  

3. ζρεδηαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηλνηνκίαο,  

4. θαζνξηζκφο ξφισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

5. επηινγή ζρνιείνπ,  

6. θαζνξηζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή,  

7. πξψηκε εθαξκνγή,  

8. ςπρνινγηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ, αμηνιφγεζε,  

9. ζρέδην γηα ζπλέρηζε θαη εμάπισζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη  

10. ηειηθή εθαξκνγή κε ζπλερή αμηνιφγεζε (Fullan 1986: 79-80).  
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Οπσζδήπνηε δελ πξφθεηηαη γηα κηα γξακκηθή ζρέζε θαη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ. 

 

 

 

1.5. Η αμηνιφγεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 

 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο επηδηψθνληαη αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο. χκθσλα κε 

ηνλ Schoenfeld, ζε αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ, ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν  

δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο αδπλακία λα εθαξκνζηνχλ νη θαηλνηνκίεο απηέο. Ζ 

βαζηθή αδπλακία πνπ επηζεκάλζεθε ήηαλ ε έιιεηςε κεζνδηθφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο,  είλαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζνχλ νη φπνηεο 

επηρεηξνχκελεο θαηλνηνκίεο, θαζφηη  κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα 

ιεθζνχλ ηα κέηξα πνπ  πξφθεηηαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηλνηνκηψλ (Schoenfeld, 1992 : 334 - 368). 

 

Ζ αμηνιφγεζε κηαο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

1. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ  

2. ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηάζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

3. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 

 

Η αμηνιφγεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ 

 

Γηα λα αμηνινγεζεί κηα θαηλνηνκία είλαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζεί αξρηθά ην  

ππφβαζξφ ηεο. Σν πξψην ζηάδην γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη λα νξηζηεί  αθξηβψο ην  

ππφβαζξν απηφ. Πξνζδηνξίδνληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν νθείινπκε λα  ζπιιέμνπκε 

ηα δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νδεγεζνχκε  ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

(Worthen, Sanders& Fitzpatrick, 1997 ζ 121).  

 



 21 

 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο ζηάζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ  

 

Καηά ηελ εθαξκνγή πξνεγνχκελσλ θαηλνηνκηψλ ζε αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο 

ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν  θάλεθε φηη δε ιήθζεθαλ  ππφςε νη ξφινη, νη αληηιήςεηο 

αιιά θαη νη δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ ή θνξέσλ. Δπίζεο  δελ 

δφζεθε έκθαζε ζηηο δηακνξθσκέλεο πεπνηζήζεηο  ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο, ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Edwards, 2000: 777 - 781). Αληίζεηα 

είρε ηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  Χζηφζν ηα εξεπλεηηθά ζηνηρεία έδεημαλ φηη ηφζν  ν ξφινο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ν ξφινο ησλ  καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο είλαη 

ζεκαληηθφο. 

 Γηεξεπλψληαο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξείηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν 

πνπ αληηδξνχλ ζηελ θαηλνηνκία. Ζ ζηάζε ηνπο ζπλήζσο επεξεάδεηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ηεο θαηλνηνκίαο, ηα νθέιε  απφ ηελ εκπινθή ηνπο  θαζψο 

θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γη‟ απηή (Levenberg & Sfard, 1996 : 249 - 256). Αθφκα 

φζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ δείρλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

θαη λα δηδάμνπλ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο γηα 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην κάζεκά ηνπο.  

Δπηπιένλ,  είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη απνδεθηή κηα θαηλνηνκία απφ ηνπο καζεηέο. 

Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο δε ζπλεπάγεηαη πάληα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θάπνηεο θνξέο ελδέρεηαη λα κε γίλεη αληηιεπηή. Τπάξρεη φκσο θαη ε 

πεξίπησζε νη καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη ηελ θαηλνηνκία θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζεηηθά. Έηζη ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη ζηελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο έθβαζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Δπνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ, ψζηε νη καζεηέο λα δηάθεηληαη ζεηηθά ζηελ φπνηα 

αιιαγή. Σν πξψην βήκα είλαη λα δηεξεπλήζνπλ ην βαζκφ ελεκέξσζεο, πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ άπνςή ηνπο απηή. (Fullan, 1991 :  22) 
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 Η αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο θαηλνηνκίαο 

 

   ε ζπλέρεηα κε ηα φζα κέρξη ηψξα αλαθέξακε,  είλαη ζεκαληηθφ ε αμηνιφγεζε 

λα επεθηείλεηαη θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο  θαηλνηνκίαο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα επηζηξαηεχνληαη αληηθεηκεληθέο κέζνδνη. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη 

λα νδεγνχλ ζε ακεξφιεπηα απνηειέζκαηα (Κπξηαθίδεο & Υαξαιάκπνπο, 2004 : 215) 

Δπίζεο, ε επηηπρία απφ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο νθείιεηαη  θαη ζε άιινπο 

παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο μερσξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξαηεξείηαη, θαζψο 

θαη νη ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, δειαδή ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

δαζθάισλ αιιά θπξίσο, φπσο είδακε θαη ησλ καζεηψλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεηαη, 

είλαη κηα αξρηθή αμηνιφγεζε, φπνπ δηεξεπλψληαη νη πηζαλφηεηεο επφδσζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε 

απηά ηεο ηειηθήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ νξηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (Kyriakides, 2002 : 805 - 826). Έηζη,  ππάξρεη πεξηζψξην γηα 

δηαηχπσζε θαη εθαξκνγή πξνηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο. 

Σέινο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε εηζαγσγή θαηλνηνκίαο νθείιεηαη  θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο μερσξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξαηεξείηαη. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεηαη, είλαη κηα αξρηθή αμηνιφγεζε, φπνπ δηεξεπλψληαη νη 

πηζαλφηεηεο επφδσζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο  ζα 

πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε απηά ηεο ηειηθήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ (Kyriakides, 2002 : 805 - 826). Έηζη,  ππάξρεη 

πεξηζψξην γηα δηαηχπσζε θαη εθαξκνγή πξνηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαηλνηνκίαο. 
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1.6. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

 

 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ην Fullan δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο:  

 ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιαγήο (πξνζδηνξηζκέλε αλαγθαηφηεηα, ζαθήλεηα, 

βαζκφο πνιππινθφηεηαο, πνηφηεηα πινπνίεζεο),  

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηθέξεηαο (πεξηθέξεηα, ηαμηλφκεζε, ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή θαη ηνπ δαζθάινπ)  

  εμσηεξηθνί παξάγνληεο. 

Ζ θαηλνηφκνο δξάζε ζε έλα απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη αθφκε θαη απφ 

ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ επηπιένλ παξαγφλησλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε κεηαβίβαζε 

νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε θαίξηα δεηήκαηα. ρνιείν πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε 

θαηλνηφκν δξάζε ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηηθψλ 

αλαγθψλ. Βέβαηα ζηα ειιεληθά ζρνιεία ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη πνιιέο θνξέο 

δεζκεπηηθφ θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ. 

Δπίζεο έλαο άιινο παξάγνληαο  είλαη ε γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

αηφκσλ θαη νκάδσλ. ια ηα εκπιεθφκελα άηνκα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, γηα λα παίξλνπλ νξζέο απνθάζεηο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

θαηαξηηζκέλνη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα έρνπλ 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο. Δίλαη αλαγθαίν λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ην 

βαζκφ επίηεπμεο ηνπο (Γηαλλαθάθε, 2002: 123). 

Βέβαηα , ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία δελ είλαη ηφζν εχθνιε. Τπάξρνπλ 

παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ε αιιαγή δελ είλαη επηζπκεηή ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγα-

ληζκφ. Οη παξάγνληεο απηνί ζχκθσλα κε ηνπο Everard, Morris, (1999:259-260) ζρε-

ηίδνληαη κε ην θφβν κήπσο απνθαιπθζνχλ αδπλακίεο, απνηεινχλ πεγή αλαζθάιεηαο 

θαη αλεζπρίαο γηα ην άγλσζην πνπ θνκίδεη, ζίγνληαη ζπκθέξνληα, επηθέξεη επηβάξπλζε 

εξγαζηαθή, πίεζε ίζσο θαη ζπγθξνχζεηο, δεκηνπξγεί νκάδεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θ.ά. 
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Δπνκέλσο ε αιιαγή δελ πξφθεηηαη λα πεηχρεη, αλ δελ πξνσζεζεί θαη δελ θαηεπζπλζεί, 

ρσξίο λα ιάβεη ππφςε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο απνηπρίαο ησλ θαηλνηνκηψλ φκσο, εληνπίδνληαη ζηηο 

απνθάζεηο θαη δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο ,ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή ,ζηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο 

θαηλνηνκίαο ,ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ,ζηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαη 

ζηελ ζρνιηθή θνπιηνχξα. Γηα ηε πηνζέηεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε  

εληνπίδνληαη ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, γεγνλφο πνπ δελ 

επηηξέπεη ηνλ εθεζπραζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θαλέλα ζηάδην. Αλ απηά δελ 

αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, εθκεδελίδνπλ θάζε θαηλνηφκν 

πξνζπάζεηα (Fullan & Miles 1992: 745-148). 

Έηζη, αξλεηηθά ζηελ έθβαζε κηαο θαηλνηνκίαο ζπληεινχλ νη απνθάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιακβάλνληαη απφ έλα εηδηθφ 

επηηειείν επηζηεκφλσλ πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ή ζε θνξέα εμαξηψκελν 

απφ ην Τπνπξγείν, άζρεην κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ν δσληαλφο νξγαληζκφο 

ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη ακέηνρνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ζ  πίεζε 

πνπ αζθεί ε δηνίθεζε γηα ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο έρεη ζπρλά αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, γηαηί απνθηά ραξαθηήξα ππνρξεσηηθφ θαη παξαβιέπεη ηε δηάζεζε θαη 

ηελ αλάγθε ηνπ θάζε ζρνιείνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο (Miles 1998: 53). 

Ζ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θαηλνηνκηψλ σζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ επηηειείν ζε βηαζηηθέο θαη εμσπξαγκαηηθέο ιχζεηο, ζεσξψληαο δεδνκέλε 

ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, ρσξίο φκσο πξφηεξε δηεξεχλεζε ησλ νπζησδψλ αλαγθψλ θαη 

δπλαηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη παξαβιέπνληαο ηε ζπλζεηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ζρνιείν ζεσξείηαη έλαο ηδεαηφο 

νξγαληζκφο έηνηκνο λα δερηεί νπνηαδήπνηε θαηλνηφκν δξάζε θαη ηθαλφο λα ηελ 

εθαξκφζεη κε επηηπρία (Fullan & Miles 1992: 745-148). 

         Δθηφο απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο 

θαηλνηνκίαο κπνξεί λα πξννησλίδνπλ ηελ επεξρφκελε απνηπρία ηεο. Πνιιέο θνξέο ε 

πίεζε ρξφλνπ εμαλαγθάδεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα πηνζεηήζνπλ κηα θαηλνηνκία, 

ρσξίο λα εμεηάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο. Έηζη, ε θαηλνηνκία 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο θαη δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

(Hopkins, Ainscow & West 1997: 74-6).  
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Ζ απνηπρία κηαο θαηλνηνκίαο επηηείλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο 

ζπκβαίλεη, φηαλ εκθαλίδεηαη πιεζψξα θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ κε 

αληηθαηηθφ πεξηερφκελν θαη κε απαίηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηηο αθνκνηψζνπλ 

θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ ηαπηφρξνλα. Ζ ππεξθφξησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πνιιέο 

θαηλνηνκίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη 

απνθαξδηψλνπλ αθφκε θαη ηνπο πην έλζεξκνπο (Μπαξθαηζάο 1998: 129). 

Ζ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα θαηλνηνκία εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη κπνξεί λα πεγάδεη ηφζν απφ ηελ μερσξηζηή ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαζελφο 

ρσξηζηά, φζν θαη απφ ηελ «θνπιηνχξα» ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ . Δμάιινπ απνδέθηεο 

ηεο θάζε θαηλνηνκίαο είλαη ην ζρνιείν πνπ σο δσληαλφο νξγαληζκφο έρεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ θαλφλεο, αμίεο θαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. πλεπψο, ε απνπζία ζπλεξγαηηθνχ 

θιίκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, νη θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πίεζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε έιιεηςε νξάκαηνο, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ 

δηεπζπληή δηακνξθψλνπλ ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη λφξκεο ζην ζρνιείν πνπ δπζρεξαίλνπλ ή 

θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ φπνηα θαηλνηφκν πξφηαζε θαη δξάζε. Ο ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο θαηλνηνκίαο είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο απηφο 

είλαη πνπ δηακνξθψλεη ην θιίκα κέζα ζην ζρνιείν, ππνζηεξίδεη ή απνζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε εμσηεξηθνχο θνξείο (Hopkins, Ainscow & 

West 1997: 74-6). κσο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή 

θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο. 

Οπζηαζηηθά ινηπφλ νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κηα απνηπρεκέλε εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

1. αγλνείηαη ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηζκηθφο πεξίγπξνο ηεο ηάμεο, ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,  

2. νη εηδηθνί πνπ ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ θαη δηαρένπλ ηηο θαηλνηνκίεο δηαθέξνπλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξάμεο,  

3. ηα ζρνιεία αληηκεησπίδνληαη σο κνλάδεο πνπ ρξεηάδνληαη ξχζκηζε θαη φρη σο 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε δηαξθή εμειηθηηθή πνξεία,  

4. παξαηεξείηαη απνπζία ζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  
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5. ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεηαη σο εληνινδφρνο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο,  

6. δελ ππάξρεη ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο, θαη  

7. δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηεο θαηλνηνκίαο θαη φρη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

απνδέθηε λα θαηλνηνκεί (Ξσρέιιεο 1997-8: 3-19). 

8. θφβνο γηα θάηη θαηλνχξγην πνπ μεθεχγεη απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο. 
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Κεθάιαην 2 

 

Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηλνηνκεί; 

        

Σην θεθάιαην απηό αλαθεξόκαζηε ζηελ εηζαγσγή θαη πινπνίεζε  ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ ζύγρξνλε εθπαίδεπζε , επηρεηξνύκε λα θάλνπκε κηα αλαζθόπεζε 

ηεο κέρξη ηώξα πνξείαο ηεο θαηλνηνκίαο ζην ειιεληθό ζρνιείν θαη αλαθεξόκαζηε ζηε 

ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία θαζώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο 

επηηπρνύο εηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν. Αλαιύνπκε ηνπο λένπο ξόινπο ησλ 

καζεηώλ, γνλέσλ, δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην  ζύγρξνλν ζρνιείν θαη 

θαηαγξάθνπκε ηε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηνπο καζεηέο ,ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Τέινο εμεγνύκε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθό θιίκα 

θαη, ηελ αιιαγή ηνπ, ε νπνία είλαη κία δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία πνπ δελ 

ππάγεηαη ζε ζηεγαλά, είλαη όκσο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επδνθηκήζεη κηα 

θαηλνηόκνο πξνζπάζεηα. 

 

 

2.1. Η «θαηλνηνκία» ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο, ην ζρνιείν, απνηειεί αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη  επηδξάζεηο θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(αΐηεο, 1991:25).χκθσλα κε ηνλ Κππξηαλφ(2009:20) ε ηππηθή εθπαίδεπζε ζε θάζε 

ρψξα ζπληζηά έλα ζχλζεην νηθνδφκεκα, ε κειέηε ηεο νπνίαο  είλαη εθηθηή εθφζνλ ην 

νηθνδφκεκα είλαη θαιά νξγαλσκέλν.   

ηηο δνκέο ηεο  εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχζζνληαη αληηιήςεηο πνπ λα 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο θαη λα δηακνξθψλνπλ ηάζεηο, νη νπνίεο 

νδεγνχλ ζε βειηηψζεηο θαη αιιαγέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

είλαη ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο (Fulan, 

Miles & Taylor, 1980:57). 
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 Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ, κε εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ζπζηαηηθά. Έηζη, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο δίθηπν ζρέζεσλ απφ έμη 

αιιειεμαξηψκελα ζηνηρεία: 

 Σνπο θνξείο ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθπαηδεπφκελνπο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο 

 Σν ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Σν θνξέα πνπ αζθεί ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

 Σηο αθνινπζνχκελεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο   

 Σελ νηθνγέλεηα σο ζεκειηψδε θνξέα δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ θαη σο 

νκάδα πίεζεο φζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.(Κππξηαλφο 2009:20-25,ρ.1) 

 Ο αμηνινγηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ην δηαθνξνπνηεί απφ άιινπο νξγαληζκνχο, δηφηη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ έρεη θαη αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. Σν ζρνιείν 

δξα κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη εθθξάδεη 

ζπιινγηθή δξάζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Δπηπξφζζεηα, ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε θαλφλεο θαη αξρέο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αηνκηθή ή 

νκαδηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ινηπφλ πεξηπηψζεηο, φπνπ επηθξαηεί ε νκνηνκνξθία, ε 

ζηαζεξφηεηα πνπ παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζηαζηκφηεηαο, ε εκκνλή ζηελ παξάδνζε, ηα  

ζρνιεία σο εθπαηδεπηηθνί θνξείο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ 

ζέζεσλ γηα λα βειηησζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη αλαγθαία ε αλαδήηεζε 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο απηή απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη εθζπγρξνληζκνχ  ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

θαηλνηνκία απνηειεί πξνυπφζεζε, ψζηε λα επηηεπρζεί  ε πξνζαξκνγή  ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  ε αληαπφθξηζε ζηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

Ζ έκθαζε γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε δίλεηαη ζην ίδην ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, κέζα απφ ηελ νπνία νη κεηαξξπζκηζηηθνί ζηφρνη 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ θαηλνηνκία ζπλδέεηαη κε θάζε λέν εγρείξεκα πνπ 

αθνξά ηε ζρνιηθή νξγάλσζε, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηηο 
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εθαξκνγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ηηο δνκέο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. 

Αλαθέξεηαη ζε ηδέεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε αλαλεσηηθψλ ζηφρσλ ζην 

πξφγξακκα (Κσηηνχια 2000: 19-20).  

Οη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ νξηνζεηεκέλν πεξηερφκελν θαη ζεσξνχληαη 

κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αιιαγή κηαο φςεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μπνξεί λα εηζάγνληαη απφ ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα πέξα απφ ην 

θέληξν (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.α.).θαη αθφκε απφ ην ίδην ην ζρνιείν ή 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (Vandenberghe 1988: 80-81). 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλαληάκε δχν θαηεγνξίεο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ 

αληίζηνηρε  δηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή. χκθσλα  κε ηελ πξψηε εθαξκφδνληαη λέεο ηδέεο 

πνπ αθνξνχλ αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα, ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

κέζα δηδαζθαιίαο, ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο γίλνληαη θαη αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ  ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε δαζθάινπ- καζεηή, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

ηε δπλακηθή ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ, ηηο αιιαγέο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

(Γηαλλαθάθε, 2002, :117). 

Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ. Αθνξά αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο, ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. Βέβαηα, ηα δχν 

απηά είδε αιιεινζπλδένληαη. Τπάξρνπλ αιιαγέο πνπ απνηεινχλ θαη εθπαηδεπηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Οη 

εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πνπ είλαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ, ε δηακφξθσζε αμηψλ  θαη ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ. 

Αληίζηνηρα νη νξγαλσηηθέο αθνξνχλ βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ. Μηα αιιαγή 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζεσξείηαη θαηλνηνκία, φηαλ απνηειεί απνηέιεζκα 

ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ δελ επηβάιιεηαη, φηαλ πηνζεηείηαη 

σο λέα πξαθηηθή γηα ην ζρνιείν θαη επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

Κιείλνληαο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη θαηλνηνκίεο δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά 

εξγαιεία, ε αμία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ, εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. Σν πην 

ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ παξακέλεη αλαπάληεην ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

είλαη ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη δηαηεζεηκέλνη λ‟ αλακηρζνχλ ζνβαξά. Ζ 
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εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απαηηεί πνιιέο ζπζίεο ζε ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηεο θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα απνγνεηεχζεηο ζηηο νπνίεο πνιινί εθ-

παηδεπηηθνί, δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππνβιεζνχλ.  

ρήκα 1.  Ζ εθπαίδεπζε σο δίθηπν ζρέζεσλ 

 

 

2.2 Αλαζθφπεζε ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ Διιάδα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ κειέηεο ζηελ Διιάδα ζην δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο. 

Καηά ηελ πεξίνδν 2003-2006, επηρεηξήζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ, Γπκλάζην), πνπ 

αθνξνχζε ηε ζχληαμε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, εηζήρζεθε ζην ζρνιείν θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2006-2007, κε ηελ παξάδνζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κηαο ζεηξάο 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ή δηδαθηηθψλ παθέησλ. Οη πξνθιήζεηο ζήκεξα επηβάιινπλ έλαλ 

ηχπν δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο δε ζα απνβιέπεη ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, αιιά ζην πψο 

νη καζεηέο ζα καζαίλνπλ θαη ζα δηεπξχλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο κε ηελ 
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εκπινθή ηνπο ζε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο (Σδίθαο, 2006:1).  

Σν ζρνιείν απφ παξαδνζηαθά γλσζηνθεληξηθφ ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε 

καζεηνθεληξηθφ, βησκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ κε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

ζπκκέηνρνπο. 

Πξηλ ηελ ηζρχ θαη εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ήδε ζηα ζρνιεία εθαξκφδνληαλ 

θαηλνηφκεο δξάζεηο πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ρεηξίδνληαλ ζέκαηα κέζα απφ ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ projects. 

Οη θαηλνηφκεο απηέο δξάζεηο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθιακβάλνληαλ 

απφ ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θεληξηθά ζεκεία ηεο 

εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο ηεο πνιηηηθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αζθπθηηθήο θεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δηακνξθψλνληαο ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

Ζ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νπζία παξακέλεη κηα 

επρνινγία, θαζψο ε φπνηα δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο εμαθνινπζεί λα 

ηαπηίδεηαη κε απνζπαζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ πνιηηηθή ησλ 

θαηλνηνκηψλ παξαγθσλίδεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο παξαγλσξίδεηαη (Μαπξνζθνχθεο 2002: 21). Χο απνηέιεζκα, νη πξνζέζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δελ βξίζθνπλ ην έδαθνο λα απνθέξνπλ θαξπνχο θαη δελ 

επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή δσή, δεδνκέλνπ φηη γεληθεχνληαο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε 

δπλακηθή πνπ πεγάδεη απφ ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά (Παπαλανχκ 

1994: 30-32). 

Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εηζαρζνχλ 

θαηλνηνκίεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ν ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

νπζηαζηηθά ηηο αλαηξεί, θαζψο δελ αθήλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηζψξηα γηα 

αλάπηπμε θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε 

πξνζθφιιεζε ηνπο ζε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο δελ επηηξέπνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα εμνηθεησζεί κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχλ νη 

θαηλνηφκεο δξάζεηο. Σέινο, ε αζάθεηα ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ε απνπζία ελφο ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ ζρεηηθά κε ηηο 
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θαηλνηνκίεο απνζαξξχλνπλ εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ (Μαπξνζθνχθεο 2002: 21). 

Ζ θαηάζηαζε επηηείλεηαη θαη απφ ηελ κηθξήο κνξθήο ή θαη έθηαζεο επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(Καβνχξε 1999: 96). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ είραλ απνθηήζεη απφ ηελ 

παλεπηζηεκηαθή ηνπο εθπαίδεπζε πιήξε επηζηεκνληθή, δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο. 

Ζ επηκνξθσηηθή ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ κέζα απφ ηα ΠΔΚ κε ηα Σαρχξπζκα 

Τπνρξεσηηθά θαη Πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα έρεη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ 

αθνξά πάληα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ (Υαηδεδήκνπ & ηξαβάθνπ 2005: 33). Καηά 

ζπλέπεηα ε φπνηα θαηλνηνκία παξακέλεη κεηέσξε θαη νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε ζηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Μαπξνζθνχθεο 2002: 21). 

πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

δηεπζπληέο θαίλεηαη φηη ηείλνπλ λα επηιέγνπλ θαηλνηνκίεο πνπ άπηνληαη πεξηζζφηεξν 

ζεκάησλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε ή 

αθνξνχλ εμσδηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ε Αγσγή Τγείαο, ε Πεξηβαιινληηθή   

Δθπαίδεπζε, ε Οιπκπηαθή Παηδεία, ε Αγσγή ηαδηνδξνκίαο ή ν ρνιηθφο 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο. πρλέο είλαη θαη νη θαηλνηνκίεο κε ηε κνξθή 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (φπσο ζέαηξν, ρνξσδία, εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, 

δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη αζιεηηθνί αγψλεο), γηα ηηο νπνίεο ηα 

ζρνιεία δείρλνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πην ζπάληεο είλαη νη θαηλνηνκίεο φπσο ε 

Δπέιηθηε Εψλε Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ ή ην Πξφγξακκα ΔΠΠΔ (ρνιεία Δθαξκνγήο 

Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο), ηα νπνία απαηηνχλ αιιαγή νιφθιεξνπ 

ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελ γέλεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

(Αλαγλσζηνπνχινπ 2001: 257).Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη  πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ησλ ζρνιείσλ 

δηαθξαηηθά κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

πξνψζεζε εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

επαηζζεηνπνίεζε(COMENIUS).  Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα απφ απηά είλαη 
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πξναηξεηηθά θαη πινπνηνχληαη εθηφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 'Έλσζε. Μέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφζνπλ ην δηθφ ηνπο αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 Οη ππνρξεσηηθέο θαηλνηνκίεο φπσο ε αιιαγή ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ή ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ελαπφθεηηαη ε 

εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ηνπο. Δλ ηέιεη ην Τπνπξγείν είλαη εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη ηε 

ζπλέρηζε ή ηελ δηαθνπή ηνπο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ε 

απφθαζε απηή αλήθεη ζην δηεπζπληή θαη ζην ζχιινγν Γηδαζθφλησλ (Μαπξνζθνχθεο 

2002: 21). 

Ζ παξνπζία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηακφξθσζε 

ηνπ ζρνιείνπ ζε ππξήλα θαηλνηνκηψλ θαη αλαλέσζεο. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κηα αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη απφ 

ηελ άιιε δηαηππψλνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, εγθαηαιείπνληαο 

ηελ πξνζπάζεηα ζηηο πξψηεο δπζθνιίεο. Έηζη, ην Παηδαγσγηθφ σο θχξηνο εκπλεπζηήο 

ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ νθείιεη απφ ηε κηα λα εζηηάζεη ζην πσο δηελεξγνχληαη νη 

θαηλνηνκίεο( ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο )θαη απφ ηελ άιιε λα παξέρεη ηα 

θαηάιιεια κέζα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πινπνίεζε ηνπο 

(Μαπξνζθνχθεο 2002: 19-2 1). 

 

 

Η ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ θαηλνηνκία 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζην ζρνιείν έρνπλ αμίεο θαη αληηιήςεηο θαη δελ ζεσξνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο απινχο εθηειεζηέο ή εζνπνηνχο πνπ παίδνπλ ξφινπο αλεμάξηεηα απφ 

ηηο αλάγθεο θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ελεξγεί αλάινγα κε απηήλ, πξνζπαζψληαο λα ελαξκνλίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σαπηφρξνλα, πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, νη νπνίεο σο εζσηεξηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε ηφζν αηνκηθψλ αιιά θαη 
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ζπιινγηθψλ ζηφρσλ (Παζηαξδήο 2004: 26). Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπιινγηθψλ 

ζηφρσλ, φπσο είλαη νη θαηλνηνκίεο, ε παξάβιεςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζηζηά αξθεηά δχζθνιε ηε κεηάβαζε ηεο 

θαηλνηνκίαο απφ ην ζηάδην ηεο πηνζέηεζεο ζε απηφ ηεο πινπνίεζεο. Έηζη, θαηλνηνκίεο 

πνπ μεθίλεζαλ κε φιεο ηηο επλντθέο πξνυπνζέζεηο απέηπραλ, δηφηη ζεψξεζαλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έηνηκνπο λα ηηο δερηνχλ ή ππνηίκεζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ (Κσηηνχια 2000:19). 

Ζ ίδηα ε αιιαγή ηαξάδεη ηα πηζηεχσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ζπλερείο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη γηα αιιαγέο γίλνληαη αηηία λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Ηδηαίηεξα, 

φηαλ νη θαηλνηνκίεο επηβάιινληαη «εθ ησλ άλσ» θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηνπο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε θαηαπίεζεο θαη ηνπο σζνχλ 

ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε (Καβνχξε 1999: 92). Αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ε θαηλνηνκία απνηειεί 

αίηεκα ησλ ίδησλ, ε επηηπρία δελ είλαη δεδνκέλε. Ζ ειιηπήο θαηάξηηζε θαη ε 

ππνηππψδεο επηκφξθσζε ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ εκθαλίδνληαη νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε αβεβαηφηεηα γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε λέα πξφθιεζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε 

ηνπο, θαηαθεχγνπλ ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ή απνθεχγνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

θαηλνηνκία, θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα αξλεηηθφ θιίκα. Ζ άξλεζε ηνπο επηηείλεηαη 

απφ ην θφβν επηπιένλ θφξηνπ εξγαζίαο θαη θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο (Ryan and Joong 2005: 2, 6). Έηζη, φζν πην πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο 

έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ηφζν κεηψλνληαη ,θαίλεηαη φηη δελ δείρλεη δηάζεζε λα αιιάμεη 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ αλέπηπμε κε ηα ρξφληα ή κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ 

θαη δελ πξνηίζεηαη λα επσκηζηεί πεξηζζφηεξν φγθν εξγαζίαο (Hinde 2004: 9). 

 

πλεπψο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αξθνχληαη ζηηο εγθπθιίνπο θαη ζηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ απνζηέιιεη ην Τπνπξγείν θαζψο θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο .Ο 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ,δελ σζεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξνο ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα θαηαλνεζεί απηφ θαιχηεξα ζα πεξηγξάςνπκε 

ζπλνπηηθά ηε δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο: 
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Σν ειιεληθφ ζχζηεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη επεξεαζηεί απφ ηε θηινζνθία ηεο 

θεληξνεπξσπατθήο παξάδνζεο κε ηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο φπνπ θαζνξίδεη 

ηελ πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Πξφθεηηαη γηα ην ζπγθεληξσηηθφ δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα (Ζιηνχ 1982: 29)ην νπνίν θαίλεηαη  θαη ζηελ εθπαίδεπζε, κηαο θαη νξηνζεηεί 

κηα γξακκηθή θαη γξαθεηνθξαηηθά νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε. Ζ δνκή ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ππαγσγήο θάζε εξγαδνκέλνπ ζε έλαλ πξντζηάκελν δηακέζνπ 

ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα. Ζ ζέζε ηνπ/ηεο Τπνπξγνχ 

Παηδείαο είλαη θπξίαξρε θαη έλα πιέγκα θαλφλσλ (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο)ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξνηνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Λαΐλαο 2000: 29-32). πλεπψο, νη πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζην θέληξν θαη ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Απηφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζαθψο δηαζθαιίδεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο. 

Ωζηφζν, ηα γξαθεηνθξαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά εκπνδίδνπλ ηελ απνθεληξσκέλε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη 

ζηελ αλεχξεζε, εξκελεία θαη εθαξκνγή θαλφλσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ 2001: 71). 

ηελ ζρνιηθή κνλάδα ε δηνίθεζε πινπνηείηαη απφ ηα κνλνκειή φξγαλα 

«δηεπζπληήο» θαη «ππνδηεπζπληήο» θαζψο θαη απφ ην πνιπκειέο «ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ». Σα φξγαλα δηνίθεζεο ζην ζρνιείν απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα εζσηεξηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, γηα ηελ 

παηδαγσγηθή δηάζηαζε θαη ην θιίκα, γηα ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ. 

Οπζηαζηηθά φκσο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη απνθαζηζηεί 

άλσζελ, ρσξίο πεξηζψξηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, κηαο θαη έρνπλ ξπζκηζηεί αθφκε 

θαη νη πην αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο ηνπο. Έηζη, ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε 

ξφισλ, θαζψο απφ ηε κηα ζεσξείηαη θνξέαο δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη απφ ηελ άιιε αζθπθηηά ζε έλα πιήξσο ζπγθεληξσηηθφ θαη ειεγρφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Υαηδεπαλαγηψηνπ 2001: 72, 74). 

Βέβαηα, επηρεηξείηαη ζηαδηαθά κηα πξνζπάζεηα κεηάβαζεο απφ ηνλ έληνλν 

ζπγθεληξσηηζκφ ζε έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα θαζψο ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

γίλεηαη κε ηελ επζχλε ηεο πεξηθέξεηαο.  
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Ζ πεξηθέξεηα θαη ην ζρνιείν σζνχληαη λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επζχλεο ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα (Παπαλανχκ & Υαηδεπαλαγηψηνπ 2003: 23-24). 

Μηα ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζην 

ζχζηεκα ραξαθηεξηζηηθά «αλνηθηνχ» ζρνιείνπ. Σν «αλνηθηφ ζρνιείν» κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην φξακα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ζα επηθξαηεί ε θηινζνθία ηεο ειεπζεξίαο θαη ζα 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πνιιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ην ζρνιείν ζα απνηειέζεη ππξήλα θαηλνηνκηψλ θαη αλαλέσζεο 

(Παπαλανχκ  & Υαηδεπαλαγηψηνπ 2003: 23-24). 

Καηά ηε γλψκε καο ε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, φηαλ ε ππνζηήξημε θαη ε πξνζθεξφκελε βνήζεηα είλαη ζαθήο θαη νξαηή θαη 

κεηαθξάδεηαη κε φξνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο:  

 νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, 

  εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο , 

 θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

  δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. 

 

 

2.3.  Πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ,ε επηηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο 

θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη απφ αιιειεπίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ κέζα θαη έμσ απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Αξρηθά γηα λα ππάξμεη κηα θαηλνηνκία απαηηνχληαη νξηζκέλεο  

πξνυπνζέζεηο: 

 ε εθαξκνγή, ε εκπέδσζε κηαο ηδέαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο,  

 ν επέιηθηνο πξνγξακκαηηζκφο,  

 ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. 
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Γηα λα έρεη επηηπρή απνηειέζκαηα κηα  θαηλνηνκία, απαηηείηαη: 

 ελεξγεηηθφηεηα ζηελ έλαξμε ηεο δξάζεο θαη ζπκκεηνρή, 

  πίεζε θαη ππνζηήξημε  

 ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, 

 πηνζέηεζε ηεο δξάζεο (Πακνπθηζφγινπ, 2004:114). 

 

 Ο βαζκφο αλαγθαηφηεηαο κηαο θαηλνηνκίαο δειψλεη ηελ αμία ησλ αιιαγψλ. Μία 

θαηλνηνκία είλαη νπζηαζηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο, εθφζνλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Δπίζεο 

φζν πην ζαθήο είλαη, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο. Δθφζνλ ην 

πξφγξακκα πινπνίεζεο πξνηάζεσλ δελ δηαθξίλεηαη γηα ηηο ζαθείο ζέζεηο, αιιά 

παξαηεξνχληαη αζάθεηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, παξαηεξείηαη 

θαζπζηέξεζε θαη αδπλακία εθαξκνγήο ηνπο. Δπηπιένλ γηα λα έρεη αμία κηα θαηλνηνκία 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηεο. (Πακνπθηζφγινπ, 2005:113). 

 Γηα λα πξνρσξήζεη κηα θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα έρεη θάπνην βαζκφ απηνλνκίαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

έλα είδνο απηνλνκίαο  θαη λα κελ εμαξηψληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Σέηνηεο 

απνθεληξσηηθέο ηάζεηο έρνπλ ζρνιεία ζηηο ΖΠΑ ζηελ Απζηξαιία θαη ηνλ Καλαδά. Ζ  

απηνλνκία ζηα ζρνιεία δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ζ απηνλνκία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  θαη κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

Τπάξρεη ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάισλ – θαζεγεηψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαία ε επηθξάηεζε 

ελφο ζπκκεηνρηθνχ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ ην νπνίνλ ζα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία. 

(Γηαλλαθάθε 2002:120-121). 

        Γηα λα έρεη θαηλνηφκν ξφιν ην ζρνιείν, ν Γηεπζπληήο  ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλεί κε νξζφ ηξφπν κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηηο δηάθνξεο εμσζρνιηθέο 

νκάδεο, λα έρεη επάξθεηα γλψζεσλ, ελεκέξσζε, δηνηθεηηθή πείξα, επηζηεκνληθά 
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θαηαξηηζκέλνο,  απνθαζηζηηθφο, ελζνπζηψδεο θιπ. Γηεπζπληήο κε ηέηνηα 

πξνζσπηθφηεηα δεκηνπξγεί θνηλφ φξακα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζα δηακνξθψζεη έλα θιίκα πςειψλ πξνζδνθηψλ 

(Γηαλλαθάθε 2002: 125). 

      εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε κηαο θαηλνηνκίαο ,έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηκνξθσκέλνη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη 

πξαθηηθά θαζψο θαη λα εμαζθνχληαη ζηα κέζα πνπ αθνξνχλ ηηο θαηλνηνκίεο. (Ryan and 

Joong 2005: 1-2).Δπηπξνζζέησο , νη ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζπλάδειθνη κνηξάδνληαη 

θνηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, έρνληαο αλαπηχμεη κεηαμχ ηνπο 

κηα ζπιινγηθή δχλακε, ηθαλή λα αληηκεησπίδεη θαη λα βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο 

(Sergiovanni 2001: 108, 117-8). Δπίζεο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηλνηνκία, δεδνκέλνπ φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 

θηάζεη απφ κφλνο ηνπ ζηνλ ίδην βαζκφ εηνηκφηεηαο πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηεο (Fullan 

1985: 396). 

χκθσλα κε ην Fullan (1991:97,112) θαη ζπλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κηα 

θαηλνηνκία κπνξεί λα ηχρεη ζεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, 

φηαλ : 

1. ζέηνληαη ζηφρνη επδηάθξηηνη, 

2. ππάξρεη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ, 

3. ε ζχγθξνπζε αληηκεησπίδεηαη επνηθνδνκεηηθά κέζσ 

επηιπηηθψλ κεζφδσλ,  

4. θπξηαξρεί ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα,  

5. ε θαηλνηνκία παίξλεη ζπιινγηθφ ραξαθηήξα κέζα ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη δε κείλεη ππφζεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη κηαο 

ηάμεο,  

6. ππάξρεη ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 
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7. κέζα απφ ην κεραληζκφ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζα δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο θαη ζα ζρεδηάδνληαη βειηηψζεηο,  

8. πξνσζείηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ  

9. βειηηψλεη ηνλ εξγαζηαθφ βίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ , ρσξίο λα 

επηδεηλψλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

 

2.4. Νένη ξφινη ζην ζχγρξνλν  ζρνιείν 

 

 Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

 

ηελ επνρή πνπ ν θφζκνο εμειίζζεηαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ δελ παξακέλεη 

ακεηάβιεηνο, αιιά δεκηνπξγνχληαη λέα δεδνκέλα θαη λέεο πξνζδνθίεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπ. Απαηηείηαη ε αλαζχλζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ  κέζα θαη έμσ 

απφ ην ζρνιείν. (Ππξγησηάθεο, Υαλησηάθεο, Θσίδεο, 2002: 27). 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ θαηάξηηζε, πνπ ζα 

ηνλ βνεζήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Με ην 

δάζθαιν δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο κηαο δεκηνπξγηθήο ηάμεο, ηεο πεηζαξρίαο, ηεο 

γλψζεο ησλ θνηλψλ ζηφρσλ, ηεο ζπλεξγαζίαο. Πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα 

κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ε κέζνδνο project, ε νκαδηθή δηδαζθαιία, ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε εμαηνκηθεπκέλε ελίζρπζε ηνπ καζεηή. Γηα λα ζπκβεί απηφ, 

ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο λέεο 

κεζφδνπο θαη λα ηηο εθαξκφζεη. Γελ πεξηνξίδεηαη  ζην ξφιν ηνπ κεηαδφηε ηεο γλψζεο, 

αιιά αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ σο ρψξνπ 

θαιιηέξγεηαο ηεο απηελέξγεηαο θαη ησλ απζεληηθψλ βησκάησλ ησλ καζεηψλ. 

(Παπαπέηξνπ - νπζακίδνπ, 2004 :60). 

Ο δάζθαινο έρεη ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ πνπ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα 

ηνπο παξέρεη έηνηκεο γλψζεηο. πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θιίζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηή ηνπ ,εκςπρψλνληαο θαη ελζαξξχλνληάο ηνλ ,λα ζπλερίζεη 

ηελ πξνζπάζεηα. πλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη κε ηνπο γνλείο ηνπο.  Μέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  Με ην ξφιν ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
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απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ,ζηελ ειεπζεξία δξάζεο ζην ζρνιείν ,ζηελ 

απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Παπαπέηξνπ  νπζακίδνπ, 2004, :60). 

Ο λένο ξφινο ηνπ δαζθάινπ απαηηεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα επηθνηλσλεί κε 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο κε ελζνπζηαζκφ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα 

επηδίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο , λα εθαξκφδεη δηάθνξεο κνξθέο εξγαζίαο 

θαη λα αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Θα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ, λα δηαιέγεηαη κε ηνπο άιινπο, λα 

απνδέρεηαη ηελ θξηηηθή απφ ηνπο άιινπο θαη λα νδεγείηαη ζηελ απηναμηνιφγεζε. 

Δπίζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηε γλψζε κε παηγληψδε κνξθή δηακνξθψλεη 

επράξηζην θιίκα κάζεζεο θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηηο 

απαληήζεηο (Βξεηηφο, 2001: 62). 

Ο ίδηνο ν δάζθαινο νθείιεη λα παίξλεη  πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα νδεγεζεί ζηελ 

απηνπξαγκάησζε ,ζηελ απηνκφξθσζε θαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ. (Ππξγησηάθεο, 

Υαλησηάθεο, Θσίδεο, 2002 :35). Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ. Μέζα απφ 

απηέο ηηο επηκνξθψζεηο  ζα θαηαλνήζεη ην λέν ξφιν ηνπ. Θα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη 

ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Θα ελεκεξσζεί πάλσ ζε πξνβιήκαηα θαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. Αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

κάζεζεο, απνθεχγνληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ καζεκάησλ. 

Δθαξκφδεη δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κνξθέο εξγαζίαο. Έρεη 

εθπαηδεπηεί κε καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

θαη ζηελ θαηάξηηζε ζρνιηθνχ ιεηηνπξγνχ- ςπρνιφγνπ. 

Ο ξφινο ηνπ δελ είλαη λα κεηαδίδεη απιψο γλψζεηο, αιιά κε ηελ αξρή ηεο 

εμαηνκίθεπζεο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά, ηνλ νπνίν 

δηαπαηδαγσγεί κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία.   Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη καζεηνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Γελ είλαη πιένλ ν εθπαηδεπηηθφο  παληνγλψζηεο, πάλζνθνο θαη 

θηλεηή εγθπθινπαίδεηα. Ο καζεηήο είλαη ην θέληξν ηεο κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ έρεη βνεζεηηθφ ζπλεξγαηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ, δεκηνπξγηθφ  ραξαθηήξα.  

Πιένλ δε δηδάζθεη κε ηνλ ηξφπν πνπ δίδαζθε ζε έλα δαζθαινθεληξηθφ ζρνιείν. 
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Παξαθηλεί κε ηέηνην ηξφπν ηνπο καζεηέο ηνπ, ψζηε λα απνθηήζνπλ κφλνη ηνπο γλψζεηο 

εληαζζφκελνη ζε νκάδεο. 

 Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δελ είλαη ε δηδαζθαιία απφ ηελ έδξα αιιά ε θηλεηνπνίεζε 

ηεο ηάμεο, ε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ κε θξηηηθή, δηαιεθηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απνθηψληαο ν καζεηήο κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ δαζθάινπ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη φληαο πξνζεισκέλνο ζηηο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο 

εηξήλεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζα  νδεγεζεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.   

 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

 

Ζ εγεζία είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ επεξεαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο 

νξγαλσζηαθήο νκάδαο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε   ησλ ζηφρσλ ηεο 

(Stogdill, 1974:44).  Δίλαη ε δχλακε εθείλε πνπ κπνξεί λα σζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ ζηφρσλ (Κenzevich, 1975:85). Ο εγέηεο 

είλαη απηφο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα εμαζθαιίζεη  ηελ εθνχζηα θαη εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε  θάπνηνπ ζθνπνχ (Μπνπξαληάο, 2005:47). Ο 

ξφινο ηνπ  είλαη ε ελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ αμίεο-θιεηδηά. (Wasserberg 

2000:.158).  

         Άξα ινηπφλ ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη θαζνξηζηηθφο. Γηα λα επηηεπρζεί νπνηνδήπνηε πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη αλαγθαία ε απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή. Ο 

απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο δελ είλαη απηφο πνπ ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ εγθπθιίσλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη απηφο πνπ ζα 

παξαθηλήζεη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο γηα ζπλεξγαζία θαη γηα ζπιινγηθφηεηα. 

Οη απνθάζεηο δε ιακβάλνληαη κφλν απφ ηνλ ίδην, αιιά αθήλεη πεξηζψξηα γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν. Με ηελ παξφηξπλζή ηνπ ν δηεπζπληήο, έρνληαο 

πςειέο απαηηήζεηο, είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

καζεηέο  ζέηνληαο πςεινχο ζηφρνπο θαη δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πςειέο 

πξνζδνθίεο. Θα κεζνιαβήζεη, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη λα 
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γεθπξσζνχλ νη αληηζέζεηο ζην ζρνιείν ηνπ. Δπηπιένλ, ν λένο ηνπ ξφινο ζπληζηά 

αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηνλ πξντζηάκελν θαη κε ηνπο γνλείο 

(Kπξηάθε, 2005 :92). Με απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο ζα επηηεπρζεί ν ζεβαζκφο 

θαη ε εθηίκεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ. Ο δηεπζπληήο δε ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπγθεληξσηηθφο, αιιά λα δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ηα πξάγκαηα, ψζηε λα 

κνηξάδνληαη νη ξφινη. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ, βαζηθφ ξφιν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο έρεη ε ζρνιηθή εγεζία. Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά 

ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, γηα λα κπνξεί λα ηε κεηαδψζεη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ζηνπο γνλείο. Γηα λα κπνξέζεη ν δηεπζπληήο λα δηαρεηξηζηεί  ηε θαηλνηνκία, ζα πξέπεη 

λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηελ αλάινγε 

πξνζσπηθφηεηα. .  

 Σέηνηεο κνξθέο γλψζεηο είλαη ηα δηνηθεηηθά ζηπι θαη ν ηξφπνο επίδξαζεο ζηελ 

εξγαζία, ην πξνζσπηθφ δηνηθεηηθφ ζηπι θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ,ε 

γλψζε γηα ηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα θηλήηξσλ, ηα ζρήκαηα αληακνηβψλ θαη ε γλψζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ  

ηθαλφηεηεο  είλαη ε αλάιπζε εθηεηακέλσλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ, ε ζπιινγή θαη ε 

επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ηεο θαηάιιειεο απφθαζεο. Υξεηάδεηαη  ε ηθαλφηεηα λα ζέηεη ζηφρνπο θαη λα νδεγείηαη 

ζε ζρεδηαζκνχο (Ράπηεο, 2006 : 37). Ο δηεπζπληήο γηα λα είλαη εθθξαζηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ πςειφ  βαζκφ απηνζπλείδεζεο θαη 

απηνγλσζίαο θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα  λα αληηιακβάλεηαη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ (Ράπηεο, 2006: 39, 40-41). 

Δπνκέλσο έρεη ξφιν ζηελ πνξεία ηεο αιιαγήο, γηαηί είλαη απηφο πνπ  ελζαξξχλεη 

θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο δαζθάινπο ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πξνηείλνληαη 

(Hoyle, 1975:89).  

Οθείιεη λα αληηιεθζεί πφζν πεξίπινθε είλαη ε ζχγρξνλε θνηλσλία. Γηα λα 

επηηχρεη ν δηεπζπληήο ζην θαηλνηφκν ξφιν ηνπ, ζα πξέπεη: 

 λα γλσξίδεη ηη ζέιεη λα επηηχρεη, 

  λα κπνξεί λα κεηνπζηψλεη ηε ζεσξία ζηελ πξάμε,  

 λα βιέπεη ηελ θαηλνηνκία φρη κφλν απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, αιιά απφ ηελ 

νπηηθή γσλία πνπ ηε βιέπνπλ νη άιινη 
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 λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηφικε, ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αμηνπνηεί ηηο πεξηζηάζεηο, πνπ βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ηεο θαηλνηνκίαο,  

 λα κελ απνζαξξχλεηαη απφ ηηο απνηπρίεο,  

 λα κπνξεί λα εμεγήζεη ζηνπο άιινπο πψο ζα γίλεη ε θαηλνηνκία,  

 λα θξνληίδεη, ψζηε λα ακείβνληαη απηνί πνπ ηελ,  

 λα εθηηκά ην θαηλνχξγην (Everand Morris, 1996:229). 

 λα είλαη πξψηνο κεηαμχ ίζσλ, εθφζνλ βέβαηα ε ζρνιηθή κνλάδα 

απνηειείηαη απφ εηδηθνχο θαη ππάξρεη ζρέζε ζπλεξγαζίαο   

 λα αθνχεη πεξηζζφηεξν θαη λα δηαηάδεη ιηγφηεξν,  

 λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπλεξγάηεο θαη λα δηνηθεί ιηγφηεξν  

 λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πεηζψ θαη ηε ζπλδηαιιαγή παξά ηε δηαηαγή. 

(Everard, Morris & Wilson, 2004). 

 

Ο ξφινο ησλ γνλέσλ 

 

Σν ζρνιείν απνηειεί ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο επνρήο 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

ζχλδεζεο ,ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απνθαζηζηηθφο. Απαηηείηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ο ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ γνλέσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν ΤΠΔΠΘ κε εγθχθιην Φ50/58/26861/Γ1/17-3-03 αλαγλψξηζε ην ζεκαληηθφ 

ξφιν ησλ γνλέσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο 

νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο 

επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην νινήκεξν 

ζρνιείν. Οη γνλείο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ 

επηζπκψληαο ηε δεκηνπξγία ησλ ηδαληθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία 
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ησλ καζεηψλ. Ο λένο ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη ε παξέκβαζε ζηελ επηινγή καζεκάησλ, 

ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη νη γνλείο εηζβάιινπλ ζην έξγν ησλ δαζθάισλ θαη 

θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο.(Παπαπέηξνπ νπζακίδνπ, 2004, :69).  

Bέβαηα, νη γνλείο εμαηηίαο ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο δελ έρνπλ ην 

δηαζέζηκν ρξφλν, γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Σν Οινήκεξν έρεη αλάγθε φρη κφλν ηε δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ απφ ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζή ηνπο, φηαλ 

ρξεηάδεηαη θαη ηνπο δεηείηαη λα παξέκβνπλ, ψζηε απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά λα 

ζηεξίμνπλ ηνλ ζεζκφ. 

 

Ο ξφινο ηνπ καζεηή 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ θαη καζεηψλ. Οη 

καζεηέο θαη ν δάζθαινο βξίζθνληαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία. Ο δάζθαινο κε ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν θαη ηε δχλακε επεξεάδεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Αληίζηξνθα νη καζεηέο 

επεξεάδνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δαζθάινπο. Μέζα απφ απηή ηελ παηδαγσγηθή 

ζρέζε πιεξνθνξείηαη θαη έρεη επίγλσζε ν καζεηήο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Οη καζεηέο ζην ζρνιείν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιακβάλνπλ λέν ξφιν. 

Πιένλ δελ είλαη παζεηηθνί δέθηεο ησλ κελπκάησλ απφ ηνπο δαζθάινπο, αιιά 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γελ πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηάιεμεο, ηεο παξάδνζεο ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ έδξα, αιιά 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο, παξεκβαίλνληαο θαη παίξλνληαο 

πξσηνβνπιίεο. Σηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα ηηο δηέπνπλ νη αξρέο 

ζπλεξγαζίαο. Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ζα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, ζα 

γλσξηζηνχλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σν θιίκα ζηελ ηάμε ζα 

γίλεη πην επράξηζην θαη πην πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ.   

Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ βαζηδφκελν ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

αλαδεηθλχεη έλα λέν ξφιν γηα ην καζεηή, απηφ ηνπ κέινπο κηαο νκάδαο, πνπ έρεη σο 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο νκάδαο θαη ηε  δηθή ηνπ βειηίσζε θαη 
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αλαγλψξηζε. Ζ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ηνπο νδεγεί ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο. Ζ 

άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ 

κέιεκα γηα  ηνλ δηδάζθνληα (Κπξηαθή,2005:86). Ο καζεηήο πιένλ ελεξγεί σο ηζφηηκν 

κέινο ηεο νκάδαο ζπκκαζεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη ηελ εμέιημε δεμηνηήησλ. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκάδεο  θαη ηελ εθπφλεζε 

εξγαζηψλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ν καζεηήο θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, 

καζαίλεη λα δέρεηαη ηελ θξηηηθή απφ ηνπο άιινπο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ην δάζθαιν. 

Αθφκε καζαίλεη πψο λα αληηκεησπίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη πψο λα ξπζκίδεη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Βξίζθεη ηξφπνπο γηα λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ  

παξνπζηάδνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο  θαη απνθηά απηνπεπνίζεζε. Ο 

καζεηήο παξνηξχλεηαη απφ ην δάζθαιν λα αλαθαιχπηεη ηε γλψζε θαη φρη λα ηε δέρεηαη 

σο έηνηκε ηξνθή θαη αλαθαιχπηεη πνιχπιεπξεο θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξέζεη λα κάζεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο, λα απνθηά κε επθνιία 

γλψζεηο, λα δηαθξίλεη ηε ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία απφ ηε ινγηθή, ηελ νξζή. 

(Παπαπέηξνπ νπζακίδνπ, 2004 : 65).  

 

 

2.5. Καηλνηνκία καζεηέο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλσλία 

 

 

Δίλαη  θαιφ φηαλ ζρεδηάδεηαη κηα θαηλνηνκία πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ καζεηέο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη ην επίπεδν ηνπο, γηαηί ηα παηδηά είλαη ελ ηέιεη απηά 

πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ (Fullan 1988: 207-8). ηαλ φκσο ε θαηλνηνκία είλαη έμσ απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ή δελ πξνζαξκφδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο, ηφηε ε απνηπρία είλαη θάηη παξαπάλσ απφ βέβαηε (Riley 2000: 34, 37). 

ηα ζρνιεία, ηα νπνία έρνπλ λα επηδείμνπλ απμεκέλν αξηζκφ επηηπρεκέλσλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, έρεη παξαηεξεζεί θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη νη γνλείο επεκβαίλνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο, αιιά ε 

ζπλεξγαζία ζπλίζηαηαη ζηε δηαξθή επαθή θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν, 

έηζη ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ πξφζπκνη λα εληζρχζνπλ ηα λέα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη. Οη γνλείο απνζαξξχλνληαο ηα παηδηά ηνπο ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θαηλνηνκία θαη εξρφκελνη ζε πξνζηξηβέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δηεπζπληή, 
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δπζρεξαίλνπλ ή αθφκε θαη αθπξψλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο (Fullan 

1988: 207-8). Γη απηφ ην ιφγν ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη επεξγεηηθή γηα 

ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. 

Ζ θαηλνηνκία ζην ζρνιείν δελ είλαη κφλν εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ μεθνκκέλνπ απφ 

ηνλ πεξίγπξν ηνπ, αιιά κηα δηαδηθαζία βαζηά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα (Miles 1998: 54). Γηα θάζε θαηλνηνκία ν ξφινο 

ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ νκάδσλ αλαθνξάο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία,  

 ζηελ θάιπςε νηθνλνκηθψλ ή πιηθνηερληθψλ αλαγθψλ  

 ζηε ράξαμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε , 

 ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ , 

 ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο  

 ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ (www.pi-

schools.gr/programs/seppe/zpoioi.htm). 

Άξα ινηπφλ ε δεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ην ζρνιείν είλαη επλντθνί  παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρή εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε.  (Καβνχξε 1999: 91). 

 

2.6. Καηλνηνκία θαη ζρνιηθφ θιίκα 

 

Με ηνλ φξν ζρνιηθφ θιίκα αλαθεξφκαζηε ζηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηή (Παζηαξδήο 2004: 168). 

Βαζηθφο απνδέθηεο ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ε ίδηα ε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο 

απηή θαιείηαη λα ηελ πινπνηήζεη θαη λα ηελ εληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηεο. Σν ζρνιείν 

κεηαηξέπεηαη ζε θχξην ξπζκηζηή ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο, κηαο θαη ε δπλακηθή ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ησλ θαηλνηνκηψλ 

(Fullan 1986: 77). Έηζη, φηαλ εηζάγεηαη κηα θαηλνηνκία ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 
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αλαηξέπεηαη ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζίγνληαη παγησκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

ζπγθξνχνληαη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (Κσηηνχια 2000: 19). Σνχην ζεκαίλεη φηη θαηά ηε θάζε 

εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε ησλ 

αλζξψπσλ κε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ,ζηηο αμίεο ,ζηα θίλεηξα θαη ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε θαηλνηνκία δελ ζηνρεχεη κφλν ζηε αιιαγή ηεο δνκήο ή ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θπξίσο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειεί ε 

ζρνιηθή κνλάδα. 

Ζ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ 

δελ ππάγεηαη ζε ζηεγαλά, είλαη φκσο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επδνθηκήζεη κηα 

θαηλνηφκνο πξνζπάζεηα (Miles 1998: 63). Σν δεηνχκελν εδψ είλαη νη αιιαγέο ζην 

κεραληζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ψζηε λα κελ επηειηζηεί ε θαηλνηνκία ζε 

κηα ηππηθή δηαδηθαζία, αιιά λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά βειηησηηθά (Παπαλανχκ 

2000: 155). Γηα λα επηηεπρζεί, φκσο, ε αλαηξνπή ησλ εδξαησκέλσλ αληηιήςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ν ελζηεξληζκφο ησλ λέσλ, απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο εθφζνλ ζπλδπαζηνχλ, ζα 

δεκηνπξγνχλ κηα ζπλερή ππνδνκή γηα βειηίσζε (Μαπξνζθνχθεο 2002: 19). 

Έηζη, κηα θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, φηαλ 

έρεη απήρεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φηαλ δειαδή εμαζθαιίδεηαη ε ζπλαίλεζε 

ζην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη. Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, ε θνηλφηεηα, ε εγεζία θαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, δειαδή ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εξκελεπζεί ε θαηλνηνκία θαη ηειηθά ζα πηνζεηεζεί ή ζα 

απνξξηθζεί (Riley 2000: 34). 

Πξσηαξρηθφ βήκα ινηπφλ θαζίζηαηαη ε γλψζε ησλ δνκψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Miles 1998: 57). Καηφπηλ ζα 

πξέπεη λα απαγθηζηξσζεί ην ζρνιείν απφ ηε κηθξνθιίκαθα ηνπ θαη λα ζεσξεζεί σο 

εζηία πεηξακαηηζκψλ θαη έξεπλαο κε εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη σο επαγγεικαηίεο κε απμεκέλεο επζχλεο, ζα ζέηνπλ εξσηήκαηα γηα ην έξγν ηνπο, 

ζα ςάρλνπλ ιχζεηο θαη ζα πεηξακαηίδνληαη (Παπαλανχκ 2000: 154). Έηζη ινηπφλ ην 

ζρνιηθφ θιίκα ζα απνηειεί πφιν έιμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ζα 

παξέρεη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο κηαο «δσληαλήο» ζρνιηθήο δσήο κε ηελ απηφβνπιε    

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ (Κσηηνχια 2000: 97).  
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Κεθάιαην 3 

 

Διαθεμαηικόηηηα και καινοηομία  

   

Σην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξώηνπ κέξνπο πεξηγξάθνπκε ηνπο 

θπξηόηεξνπο ιόγνπο ηεο εηζαγσγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαζώο θαη ηηο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ. Επηπιένλ θάλνπκε κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

αλαδεηθλύνπκε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο σο 

θαηλνηνκία ζην ζρνιείν θαη νινθιεξώλνπκε επηζεκαίλνληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο.  

 

 

3.1.Οη ιφγνη εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο 

 

ήκεξα ε δηαζεκαηηθφηεηα είλαη κείδσλνο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί θαηά θαηξνχο φηη νη ιφγνη εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε παηδαγσγηθνχο 

,ςπρνινγηθνχο ,επηζηεκνινγηθνχο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο. 

 

Παηδαγσγηθνί ιφγνη 

Ζ δηαζεκαηηθή  πξνζέ γγηζε ηεο γλώζεο ιεηηνπξγεί  ζεηηθά  θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύ ο, νη νπνίνη βειηηώλνπλ ηηο ζρέ ζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέ ο ηνπο, 

αθνκνηώλνπλ θαιύ ηεξα ηηο αιιαγέ ο θαη ιεηηνπξγνύ λ ζ΄ έ λα πιαί ζην 

ζπλαδειθηθό ηεηαο θαη ζπλαί ζζεζεο ησλ θαζεθό λησλ πνπ πξέ πεη λα θέ ξνπλ εηο 

πέ ξαο (Mathison and  Freeman). Απώηεξνο ζηό ρνο ηεο δηαζεκαηηθό ηεηαο εί λαη λα 

θέ ξεη εηο πέ ξαο κηα ζεκαληηθή  απνζηνιή , ε νπνί α ζπλί ζηαηαη ζηελ ζηαδηαθή  

θνηλσληθή  έ ληαμε ό ισλ ησλ καζεηώλ κέ ζσ ηεο παξά θακςεο ησλ πξνβιεκά ησλ 

πνπ θά πνηνη από  απηνύ ο αληηκεησπί δνπλ (θνηλσληθή  ή  εζληθή  πξνέ ιεπζε). Απηό  

επηηπγρά λεηαη θπξί σο κέ ζσ ηεο πξνώζεζεο δεκνθξαηηθώλ ζηά ζεσλ θαη 
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αληηιή ςεσλ, νη νπνί εο απμά λνπλ ηελ πηζαλό ηεηα θνηλσληθή ο έ ληαμεο. Απηό  

ζπκβαί λεη επεηδή  νη καζεηέ ο, κέ ζα ζην πιέ γκα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέ ζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαηά  ηε δηά ξθεηα εθαξκνγή ο ησλ δξαζηεξηνηή ησλ, ζπλεηδεηνπνηνύ λ 

ό ηη απνηεινύ λ ηκή κα ελό ο ζπλό ινπ θη ό ηη έ ρνπλ ηελ ππνρξέ σζε λα ιεηηνπξγνύ λ 

ζηα πιαί ζηα ζπγθεθξηκέ λσλ θαλό λσλ, έ ρνληαο ζπλαί ζζεζε ησλ δηθαησκά ησλ θαη 

ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο (Clair and D. Hough).  

 

 

Φπρνινγηθνί ιφγνη 

 

ηηο αξρέ ο ηνπ 20νύ  αηώλα εκθαλί ζηεθαλ παηδαγσγηθά  θηλή καηα θαη 

ςπρνινγηθέ ο ζεσξί εο ηα νπνί α ζπλεγνξνύ ζαλ ππέ ξ ηεο δηαζεκαηηθό ηεηαο. Ζ 

Μνξθνινγηθή  Φπρνινγί α ππνζηή ξηδε ό ηη ηα πξά γκαηα ηα αληηιακβαλό καζηε σο 

νιό ηεηεο, νη νπνί εο έ ρνπλ ζπγθεθξηκέ λε δνκή . Ζ αξρή  ηεο νιό ηεηαο δηέ πεη θαη 

ηελ αλζξώπηλε αληί ιεςε. 

ηελ επνρή  καο θπξί αξρε ζρνιή , ό ζνλ αθνξά  ηε ζεσξί α ηεο κά ζεζεο, 

εί λαη ν θνλζηξνπθηηβηζκό ο, ν νπνί νο θαη ππνζηεξί δεη ό ηη ε πξαγκαηηθή  κά ζεζε 

πξαγκαηώλεηαη κέ ζσ ηεο ζπκκεηνρή ο ζε απζεληηθέ ο θαηαζηά ζεηο, γεγνλό ο πνπ 

επηηπγρά λεηαη κέ ζσ ηεο δηαζεκαηηθή ο πξνζέ γγηζεο. Μί α ά ιιε βαζηθή  αξρή  ηνπ 

επνηθνδνκηζκνύ  ζύ κθσλα κε ηελ νπνί α  ν καζεηή ο εί λαη ζε ζέ ζε λα θαηαλνή ζεη 

θαη ελ ζπλερεί α λα θαηαθηή ζεη ηελ θαηλνύ ξγηα γλώζε, κό λν εθό ζνλ ην λέ ν 

αληηθεί κελν δηδαζθαιί αο δηδαρζεί  κε ηξό πν, ν νπνί νο έ ρεη ηε δπλαηό ηεηα λα 

ζπλδεζεί  κε ηηο πξνυπά ξρνπζεο γλώζεηο κε ηα πξνεγνύ κελα βηώκαηα θαη εκπεηξί εο 

ησλ καζεηώλ. Γηα λα δειώζνπλ απηή  ηε δηαδηθαζί α, νη επνηθνδνκηζηέ ο 

ρξεζηκνπνηνύ λ ηνλ ό ξν «εληαηνπνί εζε» (integration) θαη πηζηεύ νπλ ό ηη απηή  εί λαη 

θνηλσληθά  πξνζδηνξηζκέ λε. 

Δπνκέ λσο, ην παηδί  ζηελ πεξί πησζε ηεο βησκαηηθή ο δηδαζθαιί αο 

εηζέ ξρεηαη ζηνλ θό ζκν ησλ γλώζεσλ κε ζεκεί ν αλαθνξά ο ηα βηώκαηά  ηνπ. Ο 

Dewey ππνζηή ξημε ό ηηε εθπαί δεπζε άλαη «από  ηελ    εκπεηξί α γηα ηελ εκπεηξί α θαη 

κέ ζσ ηεο εκπεηξί αο» (Dewey, 1938: 18- 19).  

 

 Δπηζηεκνινγηθνί  ιό γνη 
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Δί λαη θαζνιηθά  απνδεθηό  ην γεγνλό ο ό ηη ε κειέ ηε θαη ε εμέ ηαζε ελό ο 

θαηλνκέ λνπ από  κί α θαη κό λν πιεπξά  δελ επαξθεί  θαη ζηαδηαθά  ε αηνκηθή  

εξγαζί α ηεί λεη λα αληηθαηαζηαζεί  από  ηε ζπιινγηθή  εξγαζί α, εθό ζνλ ε 

ζπιινγηθή  εξγαζί α ζε εξεπλεηηθό  επί πεδν πξνά γεηαη θαη κέ ζσ ησλ αλώηαησλ θαη 

αλώηεξσλ ηδξπκά ησλ, ηα νπνί α ζπλεξγά δνληαη ζπληνληζκέ λα.  

ή κεξα «ε επηζηεκνινγηθή  ά πνςε γηα ηελ απηνλνκί α ησλ επηζηεκώλ  

παξακεξί ζηεθε από  ηελ αληί ιεςε ηεο ζπκπιεξσκαηηθό ηεηαο ησλ επηζηεκώλ,    

θαζώο ν θό ζκνο δε ζεσξεί ηαη πιέ νλ θαινθνπξδηζκέ λε κεραλή  ε νπνί α δηέ πεηαη 

από  ζπγθεθξηκέ λνπο λό κνπο θαη κέ ζσ ηεο πξό βιεςεο απηώλ κπνξνύ κε λα 

πξνβιέ ςνπκε ηα θαηλό κελα πνπ πξό θεηηαη λα αθνινπζή ζνπλ» (Παπαγνχλνπ, 2000 : 

39). 

ή κεξα είλαη αλαγθαί α ε έ ληαμε ησλ επηκέ ξνπο γλώζεσλ ζηε ζθαί ξα ηνπ 

ζπλό ινπ, γηαηί  δηαθνξεηηθά  δελ επηηπγρά λεηαηε θαηαλό εζε ηνπ εαπηνύ  καο θαη ηνπ 

θό ζκνπ, ε νπνί α κπνξεί  λα επηηεπρζεί , κέ ζσ ηεο έ κθαζεο πνπ δί λεηαη ζηηο 

αιιειεπηδξά ζεηο ησλ αληηθεηκέ λσλ, απ΄ ό , ηη ζηα ί δηα ηα αληηθεί κελα. Σν 

δεηνύ κελν εί λαη ινηπό λ λα ιεηηνπξγή ζεη ην ζρνιεί ν, σο «καλζά λσλ νξγαληζκό ο» 

ν νπνί νο ζα πξνά γεη ηελ επξεί α πλεπκαηηθή  θαιιηέ ξγεηα, ηελ νινθιή ξσζε ηεο 

πξνζσπηθό ηεηαο θαη ηε ζπιινγηθό ηεηα ζηα πιαί ζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθή ο 

δηδαζθαιί αο. 

 

 Κνηλσληθν‐νηθνλνκηθνί  ιό γνη 

Σα  παξαδνζηαθά   Α.Π..  ή ηαλ από ξξνηα ησλ θνηλσληθν‐νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύ ζαλ. Οη θνηλσληθέ ο δνκέ ο έ ρνπλ αιιά μεη. Σν ζρνιεί ν 

θαιεί ηαη λα απεθδπζεί  ην γλσζηνθεληξηθό  ραξαθηή ξα πνπ δηαζέ ηεη θαη λα δώζεη 

έ κθαζε ζηελ έ ξεπλα, ηελ αλαθά ιπςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό . Γηα πξώηε θνξά  

ζηελ επνρή  καο εηζά γεηαη ε έ λλνηα ηνπ ηερλνινγηθά  αλαιθά βεηνπ. Απηό  ζεκαί λεη 

ό ηη ν καζεηή ο ζα πξέ πεη λα θαηαζηεί  ηθαλό ο λα αμηνπνηεί  ηα ηερλνινγηθά  

επηηεύ γκαηα, θαζώο θαη λα πηνζεηή ζεη θξηηηθή  ζηά ζε απέ λαληη ζε απηά . Δί λαη 

επνκέ λσο επηηαθηηθή  ε αλά γθε ζπλδπαζκνύ  αθαδεκατθή ο θαη ηερληθή ο 

εθπαί δεπζεο. 

Έ λα αθό κε ραξαθηεξηζηηθό  ηεο ζεκεξηλή ο επνρή ο εί λαη θαη ην ό ηη νη 

καζεηέ ο δνπλ ζε κί α πνιππνιηηηζκηθή  θνηλσλί α, ηεο νπνί αο θύ ξην 
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ραξαθηεξηζηηθό  είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ν θιπδσληζκφο ησλ ζεζκώλ πνπ 

ραξαθηή ξηδαλ ηε βηνκεραληθή  θνηλσλί α. Δπνκέ λσο, θξί λεηαη αλαγθαί ν λα 

απνθηή ζεη ν καζεηή ο θά πνηεο δεμηό ηεηεο, ώζηε λα θαηαζηεί  ηθαλό ο λα δηαηεξή ζεη 

ηελ εζληθή  θαη ζξεζθεπηηθή  ηνπ ηαπηό ηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή  ηνπ απηνγλσζί α. 

κσο, απηέ ο νη δεμηό ηεηεο δε δηαζθαιί δνληαη κέ ζσ ησλ παξαδνζηαθώλ Α.Π.. 

Αθό κε, νη καζεηέ ο πξέ πεη λα εί λαη ζε ζέ ζε λα δηαρεηξί δνληαη θαη λα 

αληηκεησπί δνπλ θξηηηθά  ηελ έ θξεμε ησλ πιεξνθνξηώλ, ε νπνί α ραξαθηεξί δεη ηελ 

επνρή  καο, λα εί λαη ζε ζέ ζε λα αλαιακβά λνπλ πνιιαπινύ ο ξό ινπο, εθό ζνλ ε 

επνρή  ηνπ από ιπηνπ θαζνξηζκνύ  αλά ιεςεο ξό ισλ έ ρεη πεξά ζεη αλεπηζηξεπηί  θαη 

λα ιεηηνπξγνύ λ, σο ππεύ ζπλνη θαη ελεξγνί  πνιί ηεο ζε έ λα απαηηεηηθό  θαη δηαξθώο 

κεηαβαιιό κελν πεξηβά ιινλ. 

 

 

3.2. Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε  δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο 

 

 

ηε ζπλέρεηα  παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη  βαζηθέο αξρέο απφ ηηο νπνίεο 

δηέπεηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Οη αξρέο απηέο 

αληινχληαη απφ ηνλ Dewey θαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο Αγσγήο.  Σν βαζηθφ 

εξψηεκα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο αιιά, θαη ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία ζα δηαθξίλνπκε  

επηά αξρέο: ηελ αξρή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο ,ηελ αξρή ηεο έκθαζεο 

ζην παηδί ,ηελ αξρή ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ,ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαηηθήο ή/θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηελ αξρή ηεο δηεξεχλεζεο ,ηελ αξρή ηεο 

απηελεξγνχο κάζεζεο θαη ηελ αξρή ηεο επνπηηθφηεηαο. 

 

Η αρτή ηης ολιζηικής προζέγγιζης ηης γνώζης 
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Ο φξνο «δηαζεκαηηθφηεηα» ζρεηίδεηαη κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλσ-

ζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πξψηα απ‟ φια ηελ νιφηεηα θαη ελφηεηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ δηδαζθαιίαο. Οπζηαζηηθά, δειαδή, παχνπλ λα πθίζηαληαη ηα δηαθξηηά 

καζήκαηα θαη αληηθαζίζηαληαη απφ πνιπκαζήκαηα ή εξγαζίεο, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ 

έλλνηεο, ζέκαηα θαη θαηαζηάζεηο κε ηξφπν πνιχπιεπξν, εληαίν θαη νιηζηηθφ. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη θάζε έλλνηα, ζέκα ή θαηάζηαζε πνπ ηίζεηαη σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν λα ζρεηίδεηαη κε ηα επηκέξνπο καζήκαηα ή επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε 

ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζή ηνπ (Γαβαιάο φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Αγγειάθν 2003: 18-19). 

Σν ζρνιείν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο νιηζηηθήο κεζφδνπ πξέπεη λα ζεβαζηεί δχν 

βαζηθέο αξρέο ηεο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, ην ζρνιείν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζα 

πξέπεη λα εκπιέμεη ην καζεηή ζην ζχλνιφ ηνπ, δειαδή, γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θηλεηηθά. Καηά ηελ νιηζηηθή αληίιεςε, απαηηείηαη ε ζπλνιηθή εκπινθή 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνθαηαιήςεσλ, πξνζδνθηψλ θαη θφβσλ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη 

ζπλαπαξηίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο 2002α: 110). 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε αξρή, ε κάζεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζπλερή αλαθνξά θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ζχλνια θαη ηηο νιφηεηεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζπλζέηνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι θαη έρνληαο απφ 

πξηλ ζρεκαηίζεη ζην κπαιφ ηνπο ηελ εηθφλα, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ νινθιήξσζή 

ηνπ. Ζ αξρή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηα δηαζεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πνιινί είλαη κάιηζηα απηνί, νη νπνίνη απνθαινχλ νιηζηηθά ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε (Μαηζαγγνχξαο 2002α: 110-111). 

 

Έμθαζη ζηο παιδί 

 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηάζζεηαη ππέξ ηνπ  καζεηή επηρεηξψληαο λα ζπλδέζεη 

ηε ζρνιηθή εξγαζία κε ηε θχζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Πξνζπαζεί λα «παηδνπνηήζεη» ην 

ζρνιείν θαη φρη λα «ζρνιεηνπνηήζεη» ην παηδί. Απηφ ην πεηπραίλεη θαη‟ αξρήλ κε ην λα 

παξέρεη δπλαηφηεηεο επηινγήο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ βέβαηα εθπαηδεπηεί 

πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά κε ην πψο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο είηε σο κνλάδεο, είηε 

ζπιινγηθά. Δπηπιένλ, πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο κε ην λα ζηεξίδεη ηελ εκπινθή ησλ 
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καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ καζήκαηνο, πνπ πξνθχπηεη αβίαζηα 

δηφηη ηα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζηε ζπιινγηθή δηεξεχλεζε ηεο νπνίαο 

πξσηαξρηθή θάζε είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Σέινο, πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο κέζσ ηεο 

θαζηέξσζεο δηαδηθαζηψλ απην-αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ην ηειηθφ πξντφλ 

αιιά, θαη ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο 2002α: 107-1 08). 

Ο John Dewey, δηαθήξπζζε φηη νη παηδνθεληξηθέο δηαδηθαζίεο εμαζθαιίδνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σνπο ππνβνεζνχλ λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν απηνθαηεπζπλφκελα άηνκα, κε αίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζηνλ 

εαπηφ ηνπο. Αληί γηα επεμεξγαζία γεγνλφησλ απφ ηα βηβιία θαη ην ιφγν ηνπ δαζθάινπ, 

ε κάζεζε αλαδχεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ησλ άκεζσλ 

εκπεηξηψλ ηνπο. Οη δεμηφηεηεο δελ απνθηνχληαη κε μεξή απνκλεκφλεπζε, αιιά κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαθεχγνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Withall 1989: 

1300). 

ε θάζε ζρνιηθή ειηθία πξέπεη λα αληηζηνηρίδεηαη, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ην 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κε ην αληίζηνηρν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. ε θάζε 

δηδαζθαιία πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αηνκηθφηεηα ηνπ θαζελφο, δειαδή νη 

ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπ, νη ηθαλφηεηέο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, νη πξνδηαζέζεηο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ, ψζηε λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα 

εμαηνκηθεχεηαη ε δηδαζθαιία.  

Ο δάζθαινο, πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη, ψζηε λα βνεζά ην   καζεηή θαηά ηε 

κάζεζε. Να θαηαλνεί, δειαδή ν καζεηήο δχζθνια γεγνλφηα θαη θαηλφκελα, λα 

ιακβάλεη κέξνο ζε ζπλνκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο, λα επηιχεη ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη 

ηέινο, λα δηεπζεηεί κφλνο ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κε 

ηνπο άιινπο απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ (Νεκά & Καςάιεο 2002: 141-142). 

 

Η αρτή ηης βιωμαηικής μάθηζης 

 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαδνζηαθψλ παηδαγσγηθψλ εκπεηξηψλ βξίζθεηαη ε έλλνηα 

ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Ζ βησκαηηθή κάζεζε ζεκαίλεη φηη παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο 
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δπλαηφηεηεο λα βηψζνπλ ην δήηεκα πνπ εξεπλνχλ, γεγνλφο ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη ηελ θαηαλφεζε θαη εθηίκεζή ηνπ απφ πιεπξάο ηνπο. Πξνσζεί ην 

δεκηνπξγηθφ ζηνραζκφ ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ην 

ππφ κειέηε ζέκα. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη θάζε καζεηήο σθειείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο 

θαη φινη νη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ, δηφηη, πνιχ 

απιά, έρνπλ ηελ ίδηα αμία (Κακαξηλφο 20003 : 24). 

Ζ βησκαηηθή δηδαζθαιία είλαη έλα πιέγκα δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο 

αθεηεξία βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά νη αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη νη απνξίεο ηνπ παηδηνχ, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν φπνπ δεη θαη ελζσκαηψλεηαη. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο επηρεηξνχλ λα εηζάγνπλ ην καζεηή ζηνλ θφζκν ηεο γλψζεο, έρνληαο σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηα παξαπάλσ βηψκαηα. Ο καζεηήο κεηαθέξεη ζηελ ηάμε ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηα θαηαζέηεη ζην πιαίζην ζπδεηήζεσλ, σο αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο θαη δηδαθηηθήο δξάζεο (Υξπζαθίδεο 1998: 17-18). 

   

 Η αρτή ηης ζσνεργαηικής ή/και ομαδοζσνεργαηικής διδαζκαλίας και μάθηζης 

 

Σν ζρνιείν ηνπ 20νπ αηψλα γλψξηζε πνιιέο αιιαγέο. Σν απφιπηα απηαξρηθφ, 

δαζθαινθεληξηθφ, κνλνδηάζηαην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ πξφηαζζε ηελ 

νκνηνκνξθία, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αηνκηθφηεηα δηαδέρζεθε έλα ζχγρξνλν 

παηδνθεληξηθφ, ζπλεξγαηηθφ θαη πνιπδχλακν ζρνιείν. Φηάλνληαο ινηπφλ, ζηνλ 21ν 

αηψλα ζπλαληνχκε κία βαζηθή ζπληζηψζα θαηλνηνκίαο πνπ νλνκάδεηαη, 

νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα. ηε ρψξα καο νη ζπλεζέζηεξνη φξνη είλαη 

«Οκαδνζπλεξγαηηθή», «πλεξγαηηθή», «Οκαδηθή», «Δξγαζία ζε νκάδεο» θαη 

απνηεινχλ κεηάθξαζε ησλ μέλσλ φξσλ collaboration θαη cooperation. Οη φξνη απηνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο εξγαζίαο, ηεο ζπδήηεζεο θαζψο 

θαη ηεο αιιεινεπίδξαζεο. Ζ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 

θιαζζηθή, ειιελνξσκατθή θαη ηε κεζαησληθή πεξίνδν, φπσο επίζεο ν John Dewey, πνπ 

ηφληζε ηηο θνηλσληθέο πιεπξέο ηεο κάζεζεο θαη ην ξφιν πνπ νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη 
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ην ζρνιείν επλνψληαο ηε ζπλεξγαζία αληί ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ε 

κέζνδνο project ηνπ William Killpatrick, ην ρνιείν Δξγαζίαο ησλ Georg 

Kerschensteiner θαη Hugo Gaudig θαη ηέινο ην Jena-Plan ηνπ Peter Petersen, ζηελ Ηέλα 

ηεο Γεξκαλίαο, πνπ ρψξηδε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο κε βάζε ηε θηιία, ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπκπάζεηεο, απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

ζηαδηαθή απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

ζηνπο καζεηέο (Καθαλά 2008: 9, 10, 19, 20, 29). 

Οη Ulrike-Marie Krause, Robin Stark θαη Heinz Mandl ζε άξζξν ηνπο ζην 

πεξηνδηθφ Learning and Instruction, αλαθέξνπλ φηη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλεο είλαη νη κηθξέο νκάδεο καζεηψλ αθνχ, ζηηο κεγάιεο 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα θπξίσο ζρεηηθά κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ πσο ην θαιχηεξν είλαη 

νη νκάδεο ησλ καζεηψλ λα είλαη αλνκνηνγελείο, δειαδή λα ζπλεξγάδνληαη νη «θαινί» 

κε ηνπο «θαθνχο», αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν επσθεινχληαη θαη νη κελ θαη νη δε. Οη 

«θαινί» καζεηέο επσθεινχληαη εμσηεξηθεχνληαο θαη κεηαιακπαδεχνληαο ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζηνπο «θαθνχο» θαη νη «θαθνί» καζεηέο απφ ηελ άιιε κεξηά, επσθεινχληαη απφ 

ηηο εμεγήζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη «θαινί» (Krause, Stark & Mandl 

2008: 159-160). 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί είλαη θαη 

εθείλνη, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε νκαδηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

απνηειεί ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

εθηφλσζε ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Κνπινπκπαξίηζε 2000: 50). 

   

Η αρτή ηης διερεύνηζης 

 

Ο Dewey ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν How We Think (1910) νξίδεη σο δηεξεχλεζε 

ηελ ελεξγεηηθή, επίκνλε θαη πξνζεθηηθή ζεψξεζε θάζε αληίιεςεο ή ππνηηζέκελνπ 

ζρήκαηνο γλψζεο ζην θσο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ζηεξίδεηαη θαη ζηα πεξαηηέξσ 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγεί. Απνθαζίδεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηε δηεξεχλεζε 
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φηαλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κία ελαιιαθηηθή θαηάζηαζε ή έλα πεξίπινθν πξφβιεκα 

πνπ ηνπ πξνθαιεί ακεραλία (Μαζζηάιαο 1989: 331-332). 

          Ζ δηεξεπλεηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο αθνινπζεί ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηελ θαζηέξσζε ν John Dewey. Αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ θαζνδήγεζεο, ηελ νπνία αζθεί ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθα-

ζία, θάλνπκε ιφγν γηα θαζνδεγνχκελε ή αθαζνδήγεηε δηεξεχλεζε (Νεκά & Καςάιεο 

φπ.π.: 91). 

Ο Steven Wolk ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Educational Leadership αλαθέξεη, φηη 

παξφηη έρεη επηζθεθζεί φισλ ησλ εηδψλ ηα ζρνιεία, εχπνξα, θησρά, αζηηθά θαη 

πξναζηηαθά, απηφ πνπ δηαπίζησζε είλαη φηη ε κάζεζε βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζπκκφξθσζε θαη ηελ ππαθνή. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ φ, ηη ηνπο δεηείηαη λα δηαβάζνπλ, 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ θαη γξάθνπλ φ, ηη ηνπο 

δεηείηαη λα γξάςνπλ. ηαλ κάιηζηα πξηλ 20 ρξφληα ξψηεζε ν John Goodlad, «γηαηί ηα 

ζρνιεία καο δελ απνηεινχλ ηφπνπο ραξάο;», κία απφ ηηο απαληήζεηο ήηαλ φηη απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ηα παηδηά ζπάληα αθήλνληαη λα γίλνπλ «θχξηνη» ηεο κάζεζήο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Με απηφ ελλννχκε φηη ζα πξέπεη ε κάζεζε λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πνηνη 

είλαη νη ίδηνη νη καζεηέο. Πνηα είλαη, δειαδή ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ε θνπιηνχξα ηνπο, 

νη εκπεηξίεο ηνπο, νη απφςεηο ηνπο, νη ηδέεο ηνπο, ηα εξσηήκαηα θαη νη απνξίεο ηνπο 

(Wolk 2001: 56). 

Ο Wolk δελ δηζηάδεη κάιηζηα λα πξνηείλεη λα δνζεί κία ψξα απφ θάζε ζρνιηθή 

κέξα ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα καζαίλνπλ φ, ηη ζέινπλ πξαγκαηηθά λα κάζνπλ θαη απηή ε 

ψξα λα νλνκάδεηαη ψξα δηεξεχλεζεο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, πξέπεη λα δνζεί απηή ε ψξα 

ζηνπο καζεηέο, επεηδή: 

α) παγηνπνηεί κηα αγάπε γηα ηε κάζεζε. Με ην λα επηηξέπνπκε ζηα παηδηά λα 

κειεηνχλ ζέκαηα θαη εξσηήκαηα ηεο επηινγήο ηνπο, παγηνπνηνχκε κία ηζφβηα 

αγάπε γηα ηε κάζεζε θαη κία δηαλνεηηθή πεξηέξγεηα γηα ηνλ θφζκν 

β) ελζαξξχλεη ηε κάζεζε κέζσ ηνπ εγγελνχο-εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ. ηαλ ε 

κάζεζή καο νδεγείηαη κέζσ ηνπ εγγελνχο θηλήηξνπ, ηφηε είκαζηε θχξηνη 

απηήο ηεο κάζεζεο. Ο William Kilpatrick ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Α 

Democratic Classroom (1925), ππνζηεξίδεη κε πάζνο πσο «φζν ηζρπξφηεξνο 

είλαη ν ζθνπφο, ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη θαη ε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη» 
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   γ) επλνεί ηε δεκηνπξγία κίαο αιεζηλήο θνηλφηεηαο ησλ καζεηψλ. ηνλ 

δηεξεπλεηηθφ ρξφλν δεκηνπξγείηαη κία θνηλφηεηα καζεηψλ, νη νπνίνη 

αθνινπζνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαη καζαίλνπλ 

νη κελ απφ ηνπο δε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπο βνεζά λα γίλνπλ ελεξγά θαη 

ππεχζπλα θνηλνηηθά κέιε. Ο John Dewey έγξαςε επ‟ απηνχ κάιηζηα ζην 

βηβιίν ηνπ Experience and Education (1969) φηη «δελ είλαη ε ζέιεζε ή ε 

επηζπκία ελφο αηφκνπ πνπ θπξηαξρεί, αιιά ην πλεχκα φιεο ηεο νκάδαο» 

δ) αλαπηχζζεη ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηηκά ηε κνλαδηθφηεηα. Ο δηεξεπλεηηθφο 

ρξφλνο απμάλεη ηνλ απηνζεβαζκφ ησλ καζεηψλ κε ην λα ηνπο επηηξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη νη δάζθαινη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αμηνινγνχλ θαη εθηηκνχλ ηφζν ηνπο καζεηέο, φζν θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

ε) θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σν έλα θαη κνλαδηθφ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηε-

ξεπλεηηθνχ ρξφλνπ, αιιά δελ πξέπεη λα απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πεγή ησλ 

καζεηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ. (Wolk 2001: 57, Dewey 1969: 54). 

  

Η αρτή ηης ασηενεργούς μάθηζης 

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηελέξγεηαο, ν καζεηήο παχεη λα είλαη παζεηηθφο 

δέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηηθφ θαη ζπλάκα δξαζηήξην άηνκν, 

γίλεηαη δξψλ ζπλππνθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Πξνάγεη ηελ απηναλάπηπμε θαη αλνίγεη 

ην δξφκν πξνο ηελ ειεχζεξε πξνζσπηθφηεηα (Θενθηιίδεο 1989: 880). 

ηελ πξάμε, απηελεξγφο κάζεζε είλαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κάζεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. ε φια απηά ηα 

ζηάδηα ν ξφινο ησλ καζεηψλ έγθεηηαη ζην λα επηιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη 

ζπκπεξαίλνπλ, θαη φρη απιψο λα αθνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ  δεδνκέλα θαη απφςεηο πνπ 

εθηίζεληαη απφ ην δάζθαιν ή ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην (Μαηζαγγνχξαο 2002α: 108). 

Ζ απηελέξγεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή αξρή, επεηδή κέζσ απηήο επηηπγράλεηαη ν 

βαζηθφηεξνο ίζσο ζθνπφο ηεο αγσγήο, ε σξηκφηεηα θαη ε απηνδηάζεζε ηνπ καζεηή. Γελ 
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είλαη θάηη δεδνκέλν, αιιά θάηη πνπ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα 

πξνθιεζεί. Τπνδειψλεη νπζηαζηηθά ηε ζέζε ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο.    

     χκθσλα κε ηνλ Κππξηαλφ(Μπάιηαο η. 2008:174) γηα λα ζπληείλεη ν καζεηήο 

ζηελ απηελέξγεηα θαη ηε ζπλέξγεηα ηνπ κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ,πξέπεη λα ηνλσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ απαξαίηεηνο φξνο 

είλαη ε αλάδεημε ηνπ ζρνιείνπ ζην επίθεληξν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο -ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Κχξηα γλσξίζκαηα ηνπ απηελεξγνχ αηφκνπ είλαη ε αλεμαξηεζία θαη ν 

απζνξκεηηζκφο αθνχ, ην άηνκν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ελψ ε 

εθάζηνηε εξγαζία θαη ελέξγεηα δελ ηνπ επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, αιιά 

πεγάδεη απφ κέζα ηνπ, είλαη απνηέιεζκα ηεο ειεχζεξεο απφθαζήο ηνπ θαζψο θαη ησλ 

θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ. ην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

βξίζθεηαη ν καζεηήο, ν νπνίνο εξγάδεηαη ππφ ηε δηαθξηηηθή πάληα θαζνδήγεζε ηνπ δα-

ζθάινπ (Νεκά & Καςάιεο φπ.π.: 137-138). 

. 

Οη Gallien θαη Fonteyne (1961) έρνπλ πεη ζρεηηθά φηη: «ην παηδί πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ην ίδην ζηελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ, πξέπεη λα ζπλεξγεί ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ληνθνπκέλησλ, ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ, ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ζηελ 

αλαθάιπςε. Σα παηδηά δελ αθνχλ ην δάζθαιν πνπ κηιάεη, παξά ζπλεξγάδνληαη ζηελά 

καδί ηνπ γηα λα καζαίλνπλ λα ελεξγνχλ» (Gallien & Fonteyne φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Husson 1961: 80). 

 

 

Η αρτή ηης εποπηικόηηηας 

 

Ζ ζεκαζία ηεο επνπηείαο επαιεζεχεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο 

Παηδαγσγηθήο απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο κεγάινπο παηδαγσγνχο. Ξερσξηζηή ζέζε ζηελ 

θαζηέξσζή ηεο έρεη ν Άκνο Κνκέληνο, ν νπνίνο είλαη θαη ν πξψηνο πνπ έγξαςε βηβιίν 

κε εηθφλεο. Μεηά ηνλ Κνκέλην, νη Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi 
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θαη Johann Friedrich Herbart ηφληζαλ επίζεο ην γεγνλφο φηη ε επνπηεία απνηειεί ην 

βαζηθφ ζεκέιην ηεο γλψζεο (φπ.π.: 140). 

χκθσλα κε ηνλ Pestalozzi, κε ηνλ φξν επνπηεία δελ ελλννχκε κφλν ηελ νπηηθή, 

αιιά θαη ηελ θάζε θαη‟ αίζζεζηλ αληίιεςε. Δλλννχκε βέβαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο αλακλήζεηο θαη ηε θαληαζία ηνπ αηφκνπ, νη ιεγφκελεο εζσηεξηθέο 

επνπηείεο. Ο Herbart θαη νη νπαδνί ηνπ, ηφληδαλ ηε ζεκαζία ηεο επνπηείαο κέζσ ησλ 

δηεγήζεσλ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ κνληέισλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελλνηψλ. Σν ρνιείν 

Δξγαζίαο ηέινο, εληαηηθνπνίεζε ηελ επνπηεία κε ηελ άκεζε αληηπαξάζεζε κε ηα 

αληηθείκελα, κε ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, κε ηελ ππεχζπλε δξάζε ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο ηεο δσήο (φπ.π.: 141).  

 

 

3.3.Γηαζεκαηηθφηεηα: κηα θαηλνηφκνο  πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο    

 

 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δελ απνηειεί θάηη 

θαηλνχξγην ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάγθε λα δηαπηζηψλνπλ νη καζεηέο φηη ε 

γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηαη έρεη εληαίν ραξαθηήξα ππήξμε ζηαζεξφ αίηεκα πνιιψλ 

παηδαγσγψλ ζηελ ηζηνξία ηεο. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, έρεη ηηο ξίδεο ηεο, ηφζν ζηε 

Πξννδεπηηθή Αγσγή πνπ άλζηζε ζηηο Ζ.Π.Α. θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα φζν 

θαη ζην ρνιείν Δξγαζίαο πνπ θπξηάξρεζε ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ.  Σφζν ε Πξννδεπηηθή Αγσγή φζν θαη ην ρνιείν Δξγαζίαο, ζηεξίδνληαη 

ζε παηδαγσγηθέο ζέζεηο πνπ αλέιπζαλ νη παηδαγσγνί Rousseau, Pestalozzi θαη Froebel 

(Σδάλε 2004). 

Ο Rousseau, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ ελέρεη ε ειεπζεξία γηα κηα ηέηνηα αλάπηπμε. Βαζηθή ζέζε ηνπ ήηαλ 

φηη φια είλαη θαιά φπσο έξρνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζπλεπψο ν 

άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ αγαζφο, ζέζε πνπ απνηειεί ζεκέιην ηεο Πξννδεπηηθήο 

Αγσγήο. 
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Ο  Pestalozzi ππέβαιιε έκπξαθηα ηελ ηδέα ηνπ παηδαγσγνχ θαζνδεγεηή, πνπ κε 

ηε ζηάζε ηνπ κεηαβάιιεη ηε δηδαζθαιία ζε πνξεία αλαδήηεζεο, ζε δηαδηθαζία πνπ 

κεηαβάιιεη ηφζν ην παηδαγσγφ φζν θαη ηνλ παηδαγσγνχκελν ζε ζπλππνθείκελα ηεο 

αγσγήο. Σαπηφρξνλα ππέδεημε φηη ε κάζεζε πξέπεη λα μεθηλά απφ ηα ίδηα ηα 

αληηθείκελα θαη κάιηζηα κειεηψληαο ηα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Ο Froebel,  πξνψζεζε ηελ ηδέα φηη ε παηγληψδεο κνξθή δηδαζθαιίαο 

ζπκβηβάδεηαη άξηζηα κε ηελ παηδηθή ςπρνζχλζεζε θαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

δηδαζθαιία, πξέπεη απαξαίηεηα λα μεθηλνχλ απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα ηνπ 

καζεηή. 

 Ο Dewey πνπ θαηά θνηλή νκνινγία είλαη ν ζεκειησηήο ηεο Πξννδεπηηθήο 

Αγσγήο, αλαγλσξίδεη φηη νη ηδέεο ησλ παξαπάλσ παηδαγσγψλ απνηέιεζαλ βάζε ηεο 

δηθήο ηνπ παηδαγσγηθήο ζεσξίαο. Απφ ηελ παηδαγσγηθή θίλεζε ηνπ Dewey θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπ πξνέθπςαλ δπν κνξθέο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ πξψηε είλαη γλσζηή 

σο «κέζνδνο ησλ πξνβιεκάησλ» θαη ε δεχηεξε σο «κέζνδνο projects». Ο Dewey 

ζεκειηψλεη ηε κάζεζε ζηελ απφθηεζε λέαο πείξαο θαη ζην γεγνλφο πσο κέζα ζην ρξφλν 

ε πείξα ζπλερψο αλαζπληίζεηαη. Έηζη ινηπφλ ην άηνκν, γηα λα επηδήζεη, πξέπεη ζπλερψο 

λα αλαδηνξγαλψλεη ηελ πείξα ηνπ κέζα απφ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο 

ην θέξλεη αληηκέησπν ν παηδαγσγφο . 

Ο Hopkins ηέινο ,έδσζε έκθαζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο, 

πξνηείλνληαο έλα πξφγξακκα πνπ ζεκειηψλεηαη ζε πξνβιήκαηα θαη εκπεηξίεο, 

ζρεδηαζκέλν ζπιινγηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ζ πξφηαζή ηνπ απηή 

ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ Dewey γηα επέθηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζε θάζε πιεπξά ηεο 

ζρνιηθήο δσήο.  

 

Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε σο θαηλνηνκία ζην ζρνιείν 

Γηα ηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη καζεηνθεληξηθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project) θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, θαζψο πξνζθέξνληαη γηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα εξεπλήζνπλ ηα ζέκαηα ζηα νπνία ηνπο 

νδεγνχλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη βνεζεηηθφο αιιά 

ζπλάκα θαζνξηζηηθφο, εθφζνλ είλαη απηφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
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κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ εμέιημε ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη 

καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, αλαπηχζζνπλ φιεο ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο (θπζηθέο, θνηλσληθέο, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο), αμηνπνηψληαο 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Θενθηιίδεο 2002).  

'πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, φπνπ ν δάζθαινο ήηαλ ην επίθεληξν θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δελ 

έρεη ζέζε ζηε λέα απηή πξνζέγγηζε. Οη καζεηέο, έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο θαη ν δάζθαινο θαζνδεγεί δηαθξηηηθά, εκςπρψλεη θαη βνεζάεη ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζεκάησλ, αλ νη καζεηέο θαηά ηελ εξγαζία 

ηνπο αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο. 

 Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, κέζα απφ φζα ζχληνκα εθηέζεθαλ, είλαη θαλεξφ φηη καο 

νδεγεί ζε κηα λέα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηαπηφρξνλα νδεγεί ηνλ καζεηή 

λα ηελ ζπλδέζεη κε ηελ ίδηα ηελ δσή. 'Έηζη, ε θαηαθεξκαηηζκέλε γλψζε πνπ 

απνθηήζεθε κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, κέζα απφ κηα ζπλζεηηθή θαη 

βησκαηηθή δηαδηθαζία ελνπνηείηαη ζηελ ςπρή θαη ην κπαιφ ησλ καζεηψλ.  

Πέξα φκσο απφ ηελ γλψζε, ππάξρεη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή σθέιεηα γηα ηνπο 

καζεηέο απφ ηελ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ, αζθνχληαη ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, γίλνληαη 

πην θνηλσληθνί θαη απνθηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ππνκνλή, ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε θαηαλφεζε(www.ododeiktes.gr). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο άξηηα 

νξγαλσκέλνπ Γηαζεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ δηδαζθαιίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Αθφκε, ην 

δίδπκν ηεο εθπαίδεπζεο δάζθαινο-καζεηήο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαηαλνήζνπλ πφζν 

ζεκαληηθή πθίζηαηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε γηα ηε 

ζσζηή εθκάζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ν εθπαηδεπφκελνο αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αληηκεησπίζεη θαη λα πξνζεγγίζεη έλα ζέκα αλάινγα κε ηελ 

«νπηηθή γσλία» πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ίδην, φπσο επίζεο λα πάξεη ηα θαηάιιεια εθφδηα 

ψζηε λα αλαπηπρζεί κε επηηπρία ζ‟ έλα πεξηβάιινλ δηα βίνπ  

κάζεζεο θαη απφθηεζεο νινέλα λέσλ εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δηεχξπλζεο ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ησλ 

http://www.ododeiktes.gr/
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παηδηψλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξνχλ, απηφβνπια θαη απηφλνκα, λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ άκεζε επίιπζε. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπληζηά 

θαηλνηνκία, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη σο πξνο ηε κέζνδν 

εξγαζίαο αθνχ αλαηξέπεηαη ε αληίιεςε ηεο απηφλνµεο θαη κνλαρηθήο δξάζεο ησλ 

επηµέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη επηδηψθεηαη ε αλεχξεζε κεηαμχ ηνπο 

ζπζρεηηζµψλ θαη αιιειεπίδξαζεο ,ελψ παξάιιεια κε ην λέν απηφ ηχπν δηδαζθαιίαο νη 

καζεηέο αλαθαηαζθεπάδνπλ ,αλαθαιχπηνπλ μαλά θαη δηεξεπλνχλ ηε γλψζε κε 

απνηέιεζκα λα παξαθηλνχληαη γηα πεξηζζφηεξε κάζεζε.  Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα 

ζεσξεηηθά ην ζχγρξνλν ζρνιείν κπνξεί λα επαλαθηήζεη ην ρακέλν θχξνο ηνπ. 

 

3.4. Πξνυπνζέ ζεηο εθαξκνγή ο ηεο δηαζεκαηηθό ηεηαο 

 

Καηαξρά ο απαηηεί ηαη ε ζεσξεηηθή  θαηά ξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ . Ο 

εθπαηδεπηηθό ο πξέ πεη λα εί λαη ζε ζέ ζε λα επηιέ γεη πεγέ ο, δξαζηεξηό ηεηεο θαη λα 

θαηέ ρεη ηερληθέ ο αμηνιό γεζεο θαη δεμηό ηεηεο ζπλεξγαζί αο. Δηδηθά  γηα ην Θ.Μ. ε 

πξνεηνηκαζί α ηεο δηδαζθαιί αο πεξηιακβά λεη:  

α. Σελ γλώζε ηεο βηβιηνγξαθί αο θαη ηελ δπλαηό ηεηα ρξεζηκνπνί εζεο ησλ 

λέ σλ ηερλνινγηώλ 

β. Σηο επηζηεκνληθέ ο πξνυπνζέ ζεηο 

γ. Σηο ςπρνπαηδαγσγηθέ ο πξνυπνζέ ζεηο 

δ. Σηο θνηλσληθέ ο πξνυπνζέ ζεηο ηνπ καζή καηνο 

ζνλ αθνξά  ζηε γλώζε ηεο βηβιηνγξαθί αο θαη ηε δπλαηό ηεηα ηεο 

ρξεζηκνπνί εζεο ησλ λέ σλ ηερλνινγηώλ, πνιιά  είλαη ηα βηβιί α πνπ θπθινθνξνύ λ 

θαη κπνξνύ λ λα πξνζθέ ξνπλ ζεκαληηθή  βνή ζεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  θαηά  ηελ 

παξνπζί αζε ησλ δηδαθηηθώλ ελνηή ησλ. Ζ ρξεζηκνπνί εζε ηεο βηβιηνγξαθί αο εί λαη 

πνιιαπιά  ρξή ζηκε: απαξαί ηεηε γηα ηελ επηζηεκνληθή  εμέ ηαζε ηεο ελό ηεηαο, ώζηε 

απηό  λα πξνζθέ ξεηαη ό ζν ην δπλαηό λ πην θξνληηζκέ λα ζηνπο καζεηέ ο. 

Παξά ιιεια ε ρξεζηκνπνί εζε ησλ λέ σλ ηερλνινγηώλ εί λαη απαξαί ηεηε ζή κεξα 

γηα κηα ζύ γρξνλε παξνπζί αζε ηνπ καζή καηνο. Πξέ πεη λα ιεθζεί  ππό ςε ό ηη νη 
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πεξηζζό ηεξνη καζεηέ ο είλαη γλώζηεο Ζ/Τ θαη κε επραξί ζηεζε δέ ρνληαη ηε ρξή ζε 

Ζ/Τ ζηε δηεμαγσγή  ηνπ καζή καηνο. 

Αλαθνξηθά  κε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέ ο πξνυπνζέ ζεηο πνπ απαηηνύ ληαη γηα ηε 

δηδαζθαιί α ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέ πεη λα γλσξί δεη πνιύ  θαιά  ηνπο καζεηέ ο ηνπ, 

ώζηε λα κπνξέ ζεη λα πξνζθέ ξεηηελ δηδαθηηθή  ελό ηεηα κε ηνλ θαηά ιιειν ηξό πν.  

ζνλ αθνξά  ζηηο θνηλσληθέ ο πξνυπνζέ ζεηο γηα ηε δηδαζθαιί α εί λαη πηζαλό λ 

λα κελ ππά ξρεη θνηλσληθή  νκνηνγέ λεηα ζηελ ηά με. Δί λαη θαιό , ινηπό λ, ν 

εθπαηδεπηηθφο λα εί λαη γλώζηεο ηνπ πεξηβά ιινληνο ηνπ ζρνιεί νπ θαη κε 

επαηζζεζί α λα πξνζπαζεί , κέ ζσ ηεο παξνπζί αζεο θά ζε δηδαθηηθή ο ελό ηεηαο, λα 

βνεζά εη ζηελ εμά ιεηςε πηζαλώλ αληζνηή ησλ πνύ  κπνξεί  λα αηζζά λνληαη νη 

καζεηέ ο ηνπ θαη λα πξνζπαζεί  ζην κέ ηξν ηνπ δπλαηνύ  θαη κέ ζα ζηα παηδαγσγηθά  

πιαί ζηα λα ηνπο δώζεη ηελ έ γθπξε γλώκε ηνπ γηα ηα πξνβιή καηα πνύ  πηζαλό λ ηνπο 

απαζρνινύ λ. 

Υσξί ο ηελ θαηά ιιειε επηκό ξθσζε ε δηαζεκαηηθή  δηδαζθαιί α ζα εί λαη 

αηειέ ζθνξε, επεηδή , ό πσο εί λαη γλσζηό , ην πξνθί ι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  ζηελ 

Διιά δα έ ρεη δηακνξθσζεί  θαηά  ηα παξαδνζηαθά  πξό ηππα. Αθό κε θαη ε 

ελδνζρνιηθή  επηκό ξθσζε ελδεί θλπηαη, απαηηεί  ό κσο νηθνλνκηθό  θό ζηνο. ηε 

ζεκεξηλή  επνρή  εί λαη επξέ σο απνδεθηό  ό ηη ε επηκό ξθσζε εί λαη απαξαί ηεηε γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύ ο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί , ζπλεπώο, ζα πξέ πεη λα δηακνξθώζνπλ αλά ινγα ην 

επαγγεικαηηθό  πξνθί ι ηνπο, ζύ κθσλα κε ηα παξαδνζηαθά  πξό ηππα ηεο 

παηδαγσγηθή ο. Αθό κε, νη εθπαηδεπηηθνί , νη νπνίνη θέ ξνπλ ηελ επζύ λε ηεο 

δηεθπεξαί σζεο ηεο εθπαηδεπηηθή ο δηαδηθαζί αο, ζα πξέ πεη λα κελ εθηεινύ λ απιά  

ηηο ζρεηηθέ ο νδεγί εο, δηεθπεξαηώλνληαο ηερληθά  ηε δηδαζθαιί α, αιιά  ζα πξέ πεη λα 

εί λαη ζπλδηακνξθσηέ ο ηεο δηαζεκαηηθή ο δηδαζθαιί αο θαη απηό  ζρεηί δεηαη κε ηε 

δηθή  ηνπο αληί ιεςε γηα ηε γλώζε (Μπνλίδε,  Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, ηεχρ. 131 (2003): 

25-40). 

ια ηα παξαπάλσ ζα θαηαζηή ζνπλ ηε δηαζεκαηηθή  δηδαζθαιί α επηηπρεκέ λε. 

Δπηπιέ νλ, ε ζπλερή ο αμηνιό γεζε θαη ε έ ξεπλα εί λαη αλαπό ζπαζην θνκκά ηη γηα 

ηελ επηηπρί α νπνηνπδή πνηε ζηό ρνπ, θαζώο θαη ε ζπγγξαθή  επζύ λνπησλ θαη 

επέ ιηθησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδί σλ. Έηζη, ζεσξεί ηαη απαξαί ηεηνο ν 
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επαλαπξνζδηνξηζκό ο ηνπ ξό ινπ ηνπ ζεκεξηλνύ  ζρνιεί νπ θαη νη αιιαγέ ο ζα πξέ πεη 

λα ζπκπεξηιακβά λνπλ νιό θιεξν ην ζρνιηθό  ζύ ζηεκα, αξρή ο γελνκέ λεο από  ηελ 

απνβνιή  ηεο εμεηαζηνθεληξηθή ο ινγηθή ο, πνπ ην δηέ πεη. 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 

Η ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ  

  

 

Οι εκπαιδεσηικοί και η πρόκληζη ηης καινοηομίας 

Η περίπηωζη ηης διαθεμαηικόηηηας 

 

 

 

 

Κεθάιαην 1 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη ν κεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζήζακε 

ζηελ έξεπλα, θαηαγξάθεηαη ν ζηόρνο ,ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ,ε δηαδηθαζία 

ζπγθξόηεζεο θαη επίδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην δείγκα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ. 

 

 

1.1.ηφρνο ηεο έξεπλαο 

 

πσο είδακε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απαηηνχλ  έλα  ζρνιείν ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο 

αλάγθεο . πσο ππνζηεξίδεη ν Κππξηαλφο(2011): «ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα ππεξεηήζεη 

πεξηζζόηεξν ηελ νηθνλνκία θαη λα κεηαηξαπεί ζε όπιν ζην δηεζλή αληαγσληζκό». Ζ 

αλάγθε ινηπφλ γηα αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηηαθηηθή. 

Οη αιιαγέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ εθπαίδεπζε 

,δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ απνηειέζκαηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία επέιηθηνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ κέζα απφ κεγαιεπήβνιεο θαη 
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δαπαλεξέο κεηαξξπζκίζεηο δελ είραλ ηελ επηζπκεηή έθβαζε. Οη κεηαξξπζκίζεηο 

ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηεθκήξην απφ κηα θεληξηθή δηνίθεζε θαη επηβιήζεθαλ ππνρξεσηηθά 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπο. 

Έηζη , δηαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ,φπσο ε 

δπζπηζηία αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(πνιηηεία ,   

εθπαηδεπηηθνί ,καζεηέο ,γνλείο) ,ε αλεπαξθήο ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη νη άγνλεο , 

ζπρλά , πξνζηξηβέο (Κππξηαλφο 2011). 

πλεπψο, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ,  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

έκθαζε δφζεθε ζηελ θαηλνηνκία, θαζψο θάλεθε φηη απηή εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο  πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο. Έηζη επλνείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο, κηαο θαη φινη απηνί ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ φιε δηαδηθαζία σο εκπιεθφκελνη 

θνξείο.  

Με ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ απφ ηε κηα επηρεηξνχληαη βειηησηηθέο κεηαβνιέο 

ζηνπο ηνκείο πνπ ην θάζε ζρνιείν έρεη αλάγθε, θαη απφ ηελ άιιε δηακνξθψλεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ θαη ην θιίκα. Παξά φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ, πνιιέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα επηζπκεηά. Ζ έιιεηςε 

θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε απνπζία νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε άγλνηα θαη ε 

αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θαηλνηνκίεο, ην αξλεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα, ε ρακειή ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά αθφκε θαη ε ίδηα ε 

θχζε ηεο θαηλνηνκίαο ε νπνία εκθαλίδεηαη σο αζαθήο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, 

απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζε απνηπρία. 

Κχξην ξφιν γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαπηζηψζακε  φηη έρεη ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θιίκα κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα δηακνξθψζεη ηελ θνπιηνχξα ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, λα ηνπο ελεξγνπνηήζεη, λα ηνπο εληζρχζεη κέζσ ρξεκαηηθψλ πφξσλ 

θαη επηιχνληαο πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 
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ηφρνο ηεο έξεπλαο: είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαηλνηνκία κέζσ  

ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο.  

 

 

 

 

 

1.2.Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

 

Δηδηθφηεξα ζηε κειέηε δηεξεπλψληαη ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο 

«θαηλνηνκία» θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα απηή; 

 Πνηνη παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  επεξεάδνπλ  ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν;  

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο 

θαηλνηνκία θαη πνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο δηαζεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο;  

 

 

 

1.3.Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Χο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε ην εξσηεκαηνιφγην  κε βαζηθνχο 

άμνλεο δηεξεχλεζεο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα θαη αθνινχζεζε πνζνηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνβήθακε ζε πξν-έξεπλα. Ήξζακε ζε 

επαθή κε 10 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο πήξακε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Οη 

εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ είραλ ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Πξνγξάκκαηα 

Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ. Αλαιχζεθαλ νη ζπλέπεηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο), ηα νθέιε θαη 

νη κέζνδνη  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε  δηδαζθαιία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπγθξνηήζακε πηινηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε  ζε  δεθαελλέα (19) εθπαηδεπηηθνχο ηεο 
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πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν λα ειέγμνπκε ηφζν ηελ εγθπξφηεηα ζην 

πεξηερφκελφ ηνπ φζν θαη ηε δνκή ησλ εξσηεκάησλ ηνπ. Γηα ηελ πηινηηθή απηή 

εθαξκνγή θαζψο θαη γηα ηηο αξρηθέο ζπλεληεχμεηο θαηαηέζεθε έθζεζε πεπξαγκέλσλ.  

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε  είθνζη-

νθηψ (28) εξσηήκαηα, δηαπηζηψζακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο θαη αληαπνθξίζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Βέβαηα έγηλαλ θάπνηεο κηθξέο 

βειηηψζεηο γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Κπξίσο ήηαλ εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ είηε κεηαηξάπεθαλ ζε θιεηζηνχ είηε αθαηξέζεθαλ ηειείσο. 

Δπηπξνζζέησο, αθαηξέζεθαλ θάπνηα ππνεξσηήκαηα  ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο θαη 

πξνζηέζεθαλ άιια πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο 

θαηαγξάθεηαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε έμη (6) εξσηήκαηα ηα νπνία πνπ 

αθνξνχλ: 

1. Φχιν  

2. Ζιηθία 

3. Βαζηθέο ζπνπδέο 

4.Άιιεο ζπνπδέο  

5.Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε 

6.ρνιηθή κνλάδα ππεξεζίαο 

 

ην δεχηεξν κέξνο θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ δαζθάισλ κε εηθνζηηέζζεξα 

(24) ζπλνιηθά εξσηήκαηα θαη ππνεξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηα ηξία (3) εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο έλα έσο έμη (1-9) αθνξνχλ ην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εξσηήζεηο επηά έσο δεθαπέληε (10-15) ην δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη νη εξσηήζεηο δεθαέμη έσο είθνζη ηέζζεξα (16-24) ην ηξίην.  

 

1.4.Η  δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 
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Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά απφ ην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011 θαη νινθιεξψζεθε ζηαδηαθά ζηηο αξρέο 

Απξηιίνπ 2011. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή, αξρηθά, ήξζακε ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

δείγκαηνο νη νπνίνη θαζφξηδαλ νη ίδηνη ηε κέξα θαη ηελ ψξα, θαζψο θαη ην ρψξν πνπ 

ηνπο δηεπθφιπλε γηα ηελ επίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, σο 

εθπαηδεπηηθνχ, δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ θιίκαηνο θαζψο θαη θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο. Γεληθά ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ αξρή δίλνληαλ δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα: 

α) ηελ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ην ζηφρν ζηνλ νπνίν 

απέβιεπε θαζψο θαη ηελ αμία πνπ είρε ε ζπκβνιή ηνπο. 

β)  ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζε ρξφλν δηαζέζηκν 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

ζρνιείν εθηφο σξψλ εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίδνζεο ε παξέκβαζε ηνπ 

εξεπλεηή ήηαλ πεξηζζφηεξν δηεπθξηληζηηθή, φπνπ ρξεηαδφηαλ, γηα ηελ έγθπξε απάληεζε 

φισλ ησλ εξσηεκάησλ. 

 

 

1.5.  Κξηηήξηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ, 

αλαθέξνπκε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα εξκελεπζνχλ. 

 

Σεζη ρ
2
 

Έρνπκε ηηο ζπρλφηεηεο ζε έλαλ πίλαθα θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ ζε θάζε θειί. 

Αθφκε έρνπκε θαη ηνλ παξαηεξνχκελν αξηζκφ απφ ην δείγκα. Δάλ ε ππφζεζε πνπ 
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θάλνπκε είλαη ζσζηή, ηφηε νη αλακελφκελεο κε ηηο παξαηεξνχκελεο δελ ζα έρνπλ 

κεγάιε δηαθνξά. 

Σν  ρ2  είλαη κία ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε (ηηκή  ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη κφλν, ε νπνία “κεηξά” ην ιφγν αλάκεζα ζε 

αλακελφκελν αξηζκφ θαη παξαηεξνχκελν αξηζκφ ζηα θειηά.  

πκπεξαζκαηηθά, αλ p < 0,05 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε θαη 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

ελψ αλ  p > 0,05  απνηπγράλνπκε λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη νη 

απαληήζεηο δελ έρνπλ ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηηο δχν θαηεγνξίεο . Σν ηεζη  ρ2  δελ είλαη 

δπλαηφλ λα καο δψζεη απάληεζε σο πξνο ην πνηα θαηεχζπλζε νδεγνχληαη ηα πνζνζηά. 

ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη δπλαηφλ λα απνθαλζνχκε πξνζεγγίδνληαο ην πξφβιεκα, 

δηφηη έρνπκε κηθξφ αξηζκφ νκάδσλ (2 ή 3), δειαδή αλ απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηα πνζνζηά απμάλνπλ ζηηο επηζπκεηέο απαληήζεηο, ηφηε δερφκαζηε 

ηελ ππφζεζε φηη εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

 

 

1.6. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Χο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο νξίζζεθε ην ζχλνιν ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Ζιείαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010 – 2011.  

ην ηειηθφ δείγκα ζπκπεξηειήθζεζαλ 129 εθπαηδεπηηθνί  απφ ηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Ζ επηινγή ηνπο,  γηα θάζε ππνπεξηνρή κειέηεο (αζηηθή, εκηαζηηθή, αγξνηηθή), 

έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (simple random sampling), κε 

βάζε ηελ νπνία θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα (Deming, 1960). Οη πηζαλφηεηεο απηέο είλαη 1/n, φπνπ n  

είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ( εθφζνλ ην δείγκα επηιέγεηαη 

απφ έλαλ πεπεξαζκέλν πιεζπζκφ ηνπ νπνίνπ ην n είλαη γλσζηφ). Ζ επηινγή ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε έγηλε ηπραία. 

Δηδηθφηεξα ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ππνθείκελα θαη 

απφ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο (νξεηλέο, αζηηθέο, εκηαζηηθέο) ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο.  
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Σν ηειηθφ, ινηπφλ, δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 129 ζπλνιηθά ππνθείκελα 

ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην ζε  13,78%  ησλ  935  δηνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ  

(κφληκνη θαη εηδηθφηεηεο). 

Έηζη ε ζρέζε δείγκαηνο πξνο πιεζπζκφ είλαη ε εμήο: 

935/ 129 n = 13,78% 

  

1.7. Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 

 
 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Άλδξαο 64 49,6 49,6 49,6 
Γπλαίθα  65 50,4 50,4 100,0 
χλνιν 129 100,0 100,0  

                                                      Πίλαθαο 1  Φχιν 

 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε απφ 129 

ζπλαδέιθνπο καο έδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Απφ ηνπο 129 εθπαηδεπηηθνχο πνπ απάληεζαλ νη 64,  πνζνζηφ 49,6%,  ήηαλ 

άλδξεο θαη νη  65, πνζνζηφ 50,4%,  γπλαίθεο(πίλαθαο 1). 

 

 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

20-30 53 41 41 41 

31-40 21 16,3 16,3 57,3 

41-50 49 38,0 38,0 95,3 

51 θαη άλσ  6 4,7 4,7 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2 Ζιηθία 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Ζ ειηθία ησλ εξσηνχκελσλ θπκάλζεθε ζε φιν ην ειηθηαθφ θάζκα, φπσο 

αλακέλακε, δειαδή απφ 20 έσο 30 κέρξη θαη 51 εηψλ θαη άλσ, φπσο καο δείρλνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγείηαη. Βέβαηα ην πνζνζηφ απφ 20 έσο 30 είλαη αξθεηά 

πςειφ θαζψο ν λνκφο Ζιείαο απνηειεί πεγή λενδηφξηζησλ θαη αλαπιεξσηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ(πίλαθαο 2).  

 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 23 17,8 17,8 17,8 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

θαη εμνκνίσζε 
28 21,7 21,7 39,5 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκ. Δθπαίδεπζεο 
70 54,3 54,3 93,8 

ΑΔΗ (γηα εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθνηήησλ) 
8 6,2 6,2 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 3 Βαζηθέο ζπνπδέο 

 
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ (βαζηθέο ζπνπδέο θαη επηκφξθσζε) 

εκπεξηείρε φιεο ηηο επηκέξνπο ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηα νπνία αλακέλακε λα απαληήζνπλ 

ηφζν ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ κεηεθπαίδεπζε ή ηελ επηκφξθσζε ηνπο. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα , πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,8% 

είραλ σο βαζηθέο ζπνπδέο ηελ «Παηδαγσγηθή Αθαδεκία» θαη πνζνζηφ 21,7% 

«Παηδαγσγηθή Αθαδεκία θαη εμνκνίσζε». Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (54,3%) είραλ 

ηειεηψζεη «Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκ. Δθπαίδεπζεο» θαη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,2% 

είραλ ηειεηψζεη ΑΔΗ γηα εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ(πίλαθαο 3).  
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Γηδαζθαιείν 8 6,2 6,2 6,2 

Πηπρίν ΚΑΣΔΔ/ΣΔΗ 3 2,3 2,3 8,5 

Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ     

Μεηαπηπρηαθφ 9 7,0 7,0 15,5 

Μεξηθφ ζχλνιν 12 9,3 9,3 24,8 

Σίπνηα απφ ηα 

παξαπάλσ 
97 75,2 75,2 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 4 Άιιεο ζπνπδέο 

 

 
Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Μερικό ςφνολο Τίποτα από τα παραπάνω

 
 

 

 

εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ην ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ  πίλαθα γηα ηηο πεξαηηέξσ ζπνπδέο ηνπο 

εθηφο απφ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. Βιέπνπκε φηη ην 75,2 % ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρνπλ επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ(πίλαθαο 4). 
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5.Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε 
 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Αλαπιεξσηήο 42 32,6 32,6 32,6 

κφληκνο κε νξγαληθή 

ηνπνζέηεζε 
59 45,7 45,7 78,3 

κφληκνο κε απφζπαζε  28 21,7 21,7 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5.1 ρέζε εξγαζίαο 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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μόνιμοσ με απόςπαςη 
 

 

 

 

 

Δπίζεο απφ ηα  εξσηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζρέζε εξγαζίαο, ηελ 

εηδηθφηεηα θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθαλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

Ζ πιεηνςεθία,  πνζνζηφ 45,7%,  είλαη κφληκνη «κε νξγαληθή ζέζε» ζην ζρνιείν 

πνπ ππεξεηνχλ, ελψ ην 21,7% δειψλνπλ κφληκνη «κε απφζπαζε». Eπίζεο, πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 32,6% είλαη αλαπιεξσηέο(πίλαθαο 5.1).  
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Γηεπζπληήο   21 16,3 16,3 16,3 

Γάζθαινο 89 69,0 69,0 85,3 

Δθπαηδεπηηθφο 

εηδηθφηεηαο 
19 14,7 14,7 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5.2 Δηδηθφηεηα 

 

 
Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Πνζνζηφ 69%, είλαη δάζθαινη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ, ελψ 

πνζνζηφ 14,7% δειψλνπλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ.  Δπίζεο πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

16,3% ππεξεηνχλ  σο δηεπζπληέο ζηε ζρνιηθή κνλάδα(πίλαθαο 5.2.). 
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

1- 3   38 29,4 29,4 29,4 

4-6    22 17,1 17,1 46,5 

7-11    15 11,6 11,6 58,1 

12-19   25 19,4 19,4 77,5 

20-30   29 22,5 22,5 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5.3 Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 

 
Γξαθηθή παξάζηαζε 
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

1- 3   70 54,2 54,2 54,2 

4-6    14 10,9 10,9 65,1 

7-10    22 17,1 17,1 82,2 

11-   23 17,8 17,8 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5.4 Υξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν φπνπ ππεξεηείηε ηψξα 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Ζ πιεηνςεθία, πνζνζηφ 29,4%,  ππεξεηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην ίδην  

ζρνιείν 1- 3 έηε, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λεαξήο ειηθίαο,  

ελψ πνζνζηφ 17,1% δειψλνπλ φηη εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 4 – 6 έηε. Αθφκα,  

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,6% ππεξεηνχλ 7-11 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε,  ελψ πνζνζηφ 

19,4% απφ 12-19 έηε θαη 22,5% ππεξεηνχλ απφ 20-30  έηε(πίλαθεο 5.3.-5.4). 
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Μέρξη 6 ζέζην 18 14,0 14,0 14,0 

7/ζέζην– 8/ζέζην  30 23,2 23,2 37,2 

9/ζέζην  16 12,4 12,4 49,6 

10/ζέζην θαη άλσ 65 50,4 50,4 100,0 

χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5.5Οξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε (ιεηηνπξγηθή, αξηζκόο 

ηκεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ηώξα 
 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Πνζνζηφ 50,4% δειψλνπλ φηη ην ζρνιείν είλαη 10/ζέζην θαη άλσ, ελψ πνζνζηφ 

23,2% δειψλνπλ φηη ην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ είλαη 7/ζέζην – 8/ζέζην. πλαθφινπζα,  

πνζνζηφ 12,4%  δειψλνπλ φηη ην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ είλαη 9/ζέζην. πσο 

αλακελφηαλ ππήξμε θαη πνζνζηφ ζρνιείσλ ηεο ηάμεο ηνπ 14% ηα νπνία ήηαλ κηθξά 

ζρνιεία, (κέρξη 6 ζέζεηο)  θπξίσο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ  (πίλαθαο 5.5).  
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 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Αζηηθή 41 31,8 31,8 31,8 
Ζκηαζηηθή 46 35,7 35,7 67,4 
Αγξνηηθή 42 32,6 32,6 100,0 
χλνιν 129 100,0 100,0  

Πίλαθαο 6 ρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηείηε 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 

 
 

 

 

 

 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηεγνξηνπνηήζακε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αζηηθφηεηά ηνπο. Σα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία, πνζνζηφ 35,7%,  βξίζθνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 

αθνινπζνχλ απηά ζηηο  αγξνηηθέο, πνζνζηφ 32,6%,  θαη ηέινο,  ζε αζηηθέο, πνζνζηφ 

31,8%(πίλαθαο 6). 
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Κεθάιαην 2 

Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

 

Σην θεθάιαην απηό επηρεηξνύκε λα αλαιύζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα από ηελ όιε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. 

Αλαιύνληαη ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

πξνέθπςαλ από ηηο επηκέξνπο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο. 

Τν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο  πξνϋπνζέζεηο επηηπρνύο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν, όπσο ην αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηνρήο 

Ηιείαο. 

 

 

 

2.1.Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

 

 

πσο είδακε, ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο  έλλνηαο «θαηλνηνκία» θαη ηα   ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνδίδνπλ  ζηελ έλλνηα.  

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη 31 67,4 48,4 15 32,6 25,9 46 100 37,7 

ρη  33 43,4 51,6 43 56,6 74,1 76 100 62,3 

χλνιν 64 52,5 100 58 47,5 100 122  100 

Γελ απάληεζαλ  7 
x2=   6,6 - DF =   1   - P < 0,05       

 

Πίλαθαο 1 Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα; 
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ην πξψην εξψηεκα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζακε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα καο απαληήζνπλ εάλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγείηαη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

37,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη αλάινγν πξφγξακκα, κε ππεξνρή ησλ 

αλδξψλ ζε πνζνζηφ 67,4% έλαληη 32,6% ησλ γπλαηθψλ(πίλαθαο 1).   

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

ΤΠΔΠΓΔ 5 100 14,7 - - - 5 100 10 

ΠΔΚ/ Παηδαγ. Ηλζηηηνχην 5 55,6 14,7 4 44,4 25 9 100 18 

Παλεπηζηήκην  12 85,7 35,3 2 14,3 12,5 14 100 28 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 12 54,5 35,3 10 45,5 62,5 22 100 44 

χλνιν 34 68 100 16 32 100 50  100 

Γελ απάληεζαλ   79      

 
x2=   6,8 - DF =   3   - P < 0,05 

      

 

Πίλαθαο  2 Αλ ΝΑΗ, αλαθέξεηε ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπ 

 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απάληεζαλ πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα, σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν ρνιηθφο χκβνπινο  ζε πνζνζηφ 44,0%, ηα 

ΠΔΚ θαη ην Παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ζε πνζνζηφ  18,0% ην ΤΠΔΠΓΔ ζε πνζνζηφ 

10,0% θαη  άιιν επηζηεκνληθφ θνξέα φπσο ην Παλεπηζηήκην ζε πνζνζηφ 28%.  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ θχινπ εληνπίδνληαη ζην φηη θακία γπλαίθα δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απφ ην Τπνπξγείν. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξνη 

άλδξεο έλαληη  ησλ γπλαηθψλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη αλάινγν ζεκηλάξην ζην 

Παλεπηζηήκην (85,7% ησλ αλδξψλ έλαληη 14,3% ησλ γπλαηθψλ). ε ζρέζε κε ηνλ 

ρνιηθφ ζχκβνπιν θάλεθε φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε ηζφπνζα πεξίπνπ πνζνζηά 

54,5% έλαληη 45,5% δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ αλάινγν πξφγξακκα απφ ηνλ 

χκβνπιν(πίλαθαο 2). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε(ΣΠΔ) 

10 66,7 17,2 5 33,3 16,7 15 100 17 

Κάηη θαηλνχξγην-

πξσηνπνξία-αιιαγή 

21 61,8 36,2 13 38,2 43,3 34 100 38,6 

Νένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 27 69,2 46,6 12 30,8 40 39 100 44,3 

χλνιν 58 65,9 100 30 34,1 100 88  100 

      

 Γελ απάληεζαλ  41 
x2=    ,4 - DF =   2   - P > 0,05 

 

Πίλαθαο 3 Απφ ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ηη ζεκαίλεη ν φξνο «θαηλνηνκία»; 

 

 

ην ηξίην εξψηεκα ην δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζακε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε κία αλνηθηή εξψηεζε λα καο πνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζην εξψηεκα: 

«Απφ ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ηη ζεκαίλεη ν φξνο «θαηλνηνκία»; 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ  πίλαθα 3(φπσο θαηεγνξηνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο) νη εθπαηδεπηηθνί, άλδξεο θαη γπλαίθεο,  πνζνζηφ 17,0%,  ηαπηίδνπλ ηελ έλλνηα 

θαηλνηνκία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε. ε κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 38,6% θαη 44,3%  νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηνλ φξν θαηλνηνκία 

ζαλ θάηη θαηλνχξγην- πξσηνπνξία- αιιαγή θαζψο θαη λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ απάληεζαλ 

ζηελ εξψηεζε ζρεδφλ νη κηζέο(πίλαθαο 3).  
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Νέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 1 8,3 1,6 11 91,7 16,9 12 100 9,3 

2.Νέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 16 64 25 9 36 13,8 25 100 19,4 

3.Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο 

- - - 9 100 13,8 9 100 7 

4.Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο 

Τγείαο» 

7 41,2 10,9 10 58,8 15,4 17 100 13,2 

5.Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο» 

13 81,3 20,3 3 18,8 4,6 16 100 12,4 

6.Πεξηβαιινληηθε 

εθπαίδεπζε 

10 52,6 15,6 9 47,4 13,8 19 100 14,7 

7.Δπειηθηε δψλε 8 50 12,5 8 50 12,3 16 100 12,4 

8.Πξνγξακκαηα ηνπηθήο 

ηζηνξίαο 

6 54,5 9,4 5 45,5 7,7 11 100 8,5 

9.Πξνγξακκαηα Δληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο 

3 75 4,7 1 25 1,5 4 100 3,1 

χλνιν 64 49,6 100 65 50,4 100 129  100 

Γελ απάληεζαλ  0 
x2=  27,2 - DF =   8   - P < 0,05       

Πίλαθαο 4  Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζα ραξαθηεξίδαηε σο «θαηλνηνκίεο» ζην ζρνιείν; 
 

 

 

 

 

ην εξψηεκα 4 «Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζα ραξαθηεξίδαηε σο «θαηλνηνκίεο» ζην 

ζρνιείν; » νη θπξηφηεξεο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη εμήο : ε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 19,4%, ραξαθηεξίδνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

σο ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζε ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά ηα 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ζηαδηνδξνκίαο, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηελ επέιηθηε δψλε(πίλαθαο 4). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 15 78,9 23,4 4 21,1 6,7 19 100 15,3 

Παλεπηζηήκην 11 84,6 17,2 2 15,4 3,3 13 100 10,5 

Δξεπλεηηθά Κέληξα 3 18,8 4,7 13 81,3 21,7 16 100 12,9 

ρνιηθνί χκβνπινη 11 50 17,2 11 50 18,3 22 100 17,7 

Γηεπζπληέο ζρ. κνλάδαο 7 58,3 10,9 5 41,7 8,3 12 100 9,7 

Δθπαηδεπηηθνί 13 43,3 20,3 17 56,7 28,3 30 100 24,2 

χιινγνο γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ 

4 33,3 6,3 8 66,7 13,3 12 100 9,7 

χλνιν 64 51,6 100 60 48,4 100 124  100 

 
x2=  20,9 - DF =   6   - P < 0,05 

      

Πίλαθαο 5 Πνηνη πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ κηα θαηλνηφκν δξάζε; 

 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ 

φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ κηα θαηλνηφκν δξάζε ηεξαξρηθά νη εμήο θνξείο: 

 

Δθπαηδεπηηθνί 24,2% 

ρνιηθνί χκβνπινη 17,7% 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 15,3% 

Δξεπλεηηθά Κέληξα 12,9% 

Παλεπηζηήκην 10,5% 

Γηεπζπληέο ζρ. κνλάδαο 9,7% 

χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ 9,7% 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ θαηλνηνκηψλ, ε ζχκπλνηα απφςεσλ ήηαλ εληππσζηαθή, θαζψο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (24,2%) ζεψξεζε φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηλνηνκηψλ ππάγεηαη 

ζην ξφιν ηνπο.  

Αληίζεηα, ην ππφινηπν 60 % πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη ε αξκνδηφηεηα 

απηή αλήθεη ζε εμσζρνιηθνχο θνξείο, φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηα 

Παλεπηζηήκηα ηνπο ρνιηθνχο χκβνπινπο θαη ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα.  

Δθείλν, φκσο, πνπ αμίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέξνπο αλάιπζε είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο ηδίνπο κε ηελ αλάγθε εηζαγσγήο 

ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπιέθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
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ζε κηα δηαδηθαζία θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ αλάγθε 

εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ(πίλαθαο 5). 

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη  55 51,4 94,8 52 48,6 86,7 107 100 90,7 

ρη   3 27,3 5,2 8 72,7 13,3 11 100 9,3 

χλνιν 58 49,2 100 60 50,8 100 118  100 

 
x2=   2,3 - DF =   1   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  11      

Πίλαθαο 6 Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εηζάγνληαη 

θαηλνηνκίεο ζην ζρνιείν; 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζην πςειφηεξν πνζνζηφ 

90,7%,  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζε ζρέζε 

κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα εθαξκνγή ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα.  

Πηζηεχνπκε φηη ην απνηέιεζκα απηφ είλαη θαηαλνεηφ, κηαο θαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη νη καζεηέο ηνπο είλαη νη ηειηθνί απνδέθηεο θάζε θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο(πίλαθαο 6). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Καιχηεξεο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ 
3 15 4,7 17 85 26,2 20 100 15,5 

2.Οκαιφηεξε έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

19 73,1 29,7 7 26,9 10,8 26 100 20,2 

3.Θεηηθή αληίιεςε 

καζεηψλ γηα ην ζρνιείν 
19 65,5 29,7 10 34,5 15,4 29 100 22,5 

4.Κιίκα ζπλεξγαζίαο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηεπζπληή 

- - - 8 100 12,3 8 100 6,2 

5.Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

5 31,3 7,8 11 68,8 16,9 16 100 12,4 

6.Βειηίσζε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

ηνπ ζρνιείνπ 

13 61,9 20,3 8 38,1 12,3 21 100 16,3 

7.Δληνλφηεξε παξνπζία ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

5 55,6 7,8 4 44,4 6,2 9 100 7 

χλνιν 64 49,6 100 65 50,4 100 129  100 

 
 

        

x2=  29,6 - DF =   6   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  0 

Πίλαθαο 7 Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη γεληθά νη σθέιεηεο απφ ηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν; 

 

 

 

ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη σθέιεηεο ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Οη ζεκαηηθέο ησλ θαηλνηνκηψλ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηελ ζεηηθή αληίιεςή ηνπο γηα ην 

ζρνιείν. Δπηπιένλ, νη σθέιεηεο αθνξνχλ ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη 

νη εθπαηδεπηηθνί απαξηζκνχλ κεγάιν αξηζκφ σθειεηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο ζρνιηθήο δσήο(πίλαθαο 7).  
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη 35 42,2 54,7 48 57,8 84,2 83 100 68,6 
ρη   29 76,3 45,3 9 23,7 15,8 38 100 31,4 
χλνιν 64 52,9 100 57 47,1 100 121  100 

Γελ απάληεζαλ  8 

x2=  12,1 - DF =   1   - P > 0,05 

Πίλαθαο 8 ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηψξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα; 
  

 

Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ σο 

πξνο ην εξψηεκα «ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηψξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα» δε δηαθνξνπνηνχλ ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί,  πνζνζηφ 68,6%,  απαληνχλ φηη  ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην ζρνιείν ηνπο 

εληνχηνηο εληνπίδεηαη πνζνζηφ 31,4% εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη απαληνχλ 

αξλεηηθά(πίλαθαο 8). 
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9. Έρεηε πινπνηήζεη θάπνην πξφγξακκα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 
 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   37 50 57,8 37 50 57,8 74 100 57,8 

ρη 27 50 42,2 27 50 42,2 54 100 42,2 

χλνιν 64 50 100 64 50 100 128  100 

Γελ απάληεζαλ  1 

x2=    ,0 - DF =   1   - P > 0,05 

Πίλαθαο  9α  Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
 

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   30 53,6 47,6 26 46,4 40 56 100 43,8 

ρη 33 45,8 52,4 39 54,2 60 72 100 56,3 

χλνιν 63 49,2 100 65 50,8 100 128  100 

Γελ απάληεζαλ  1 

x2=    ,7 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο 9β Αγσγήο Τγείαο 
  

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη            
ρη 49 48 100 55 52,4 100 103 100 100 

χλνιν 49 48,0 100 54 52,4 100 103  100 

Γελ απάληεζαλ  26 

Πίλαθαο 9γ  Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο 
 

 

 

  

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   1 16,7 1,8 5 83,3 7,8 6 100 5 

ρη 55 48,2 98,2 59 51,8 92,2 114 100 95 

χλνιν 56 46,7 100 64 53,3 100 120  100 

Γελ απάληεζαλ  9 

x2=  12,1 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο 9δ  Σνπηθήο Ηζηνξίαο 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   35 53,8 56,5 30 46,2 66,7 65 100 60,7 

ρη 27 64,3 43,5 15 35,7 33,3 42 100 39,3 

χλνιν 62 57,9 100 45 42,1 100 107  100 

Γελ απάληεζαλ  22 

x2=   2,4 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο 9ε  Δπέιηθηεο Εψλεο 
 

 

 

ην επφκελν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζεκεηψζνπλ εάλ έρνπλ 

«πινπνηήζεη θάπνην πξφγξακκα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ». Οη απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δείρλνπλ φηη έρνπλ πινπνηήζεη έσο ηψξα ηα εμήο 

πξνγξάκκαηα: 

 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  57,8% 

Αγσγήο Τγείαο  43,8% 

Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο   0,0% 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο   5,0% 

Δπέιηθηεο δψλεο   60,7% 

  

 

Φάλεθε, ινηπφλ, φηη νη κηζνί πεξίπνπ ζπλάδειθνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηα ίδηα 

πεξίπνπ πνζνζηά, έρνπλ ήδε πινπνηήζεη θάπνην πξφγξακκα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ απφ 

κηα αξθεηά κεγάιε πνηθηιία πξνγξακκάησλ. Δθείλν φκσο πνπ πξνθαιεί αίζζεζε είλαη 

φηη  θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξφγξακκα αγσγήο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη κφιηο ην  5%  ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

πξφγξακκα ηνπηθήο ηζηνξίαο. Βέβαηα φπσο ήηαλ ινγηθφ ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξφγξακκα επέιηθηεο δψλεο αθνχ ε επέιηθηε 

δψλε απνηειεί κέξνο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο(πίλαθεο 9 α-β-γ-δ-ε).  
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2.2.Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 
 

 

 

 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πξνζσπηθή επραξίζηεζε 17 43,6 26,6 22 56,4 33,8 39 100 30,2 

Βειηίσζε εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ 
35 58,3 54,7 25 41,7 38,5 60 100 46,5 

Υξεκαηηθά θίλεηξα 4 28,6 6,3 10 71,4 15,4 14 100 10,9 

πκπιήξσζε σξαξίνπ 3 50 4,7 3 50 4,6 6 100 4,7 

Απαίηεζε ηνπ Γηεπζπληή 2 66,7 3,1 1 33,3 1,5 3 100 2,3 

Πηζαλφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
3 42,9 4,7 4 57,1 6,2 7 100 5,4 

χλνιν 64 49,6 100 65 50,4 100 129  100 

         

x2=   5,3 - DF =   5   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  0 

Πίλαθαο 10  Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ζπκκεηείραηε ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο; 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα καο δψζνπλ ηε γλψκε ηνπο 

σο πξνο ην γηαηί ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

πνζνζηφ 46,5%,  θαζψο θαη ε πξνζσπηθή επραξίζηεζε, πνζνζηφ 30,2%,  είλαη νη δχν 

βαζηθνί ιφγνη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο απαληήζεηο.  Δπίζεο, ηεξαξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ππφινηπνη ιφγνη νη νπνίνη 

θαη‟ νπζία ήηαλ αλακελφκελεο απαληήζεηο. 

Παξαηεξνχκε φηη ηφζν ε πηζαλφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο αιιά θαη ην 

ρξεκαηηθφ θίλεηξν είλαη παξάγνληεο θαηλνηνκίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο(πίλαθαο 10). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Έιιεηςε ρξφλνπ   30 63,8 48,4 17 36,2 26,2 47 100 37 

2.Πίεζε δηδαθηέαο χιεο 6 22,2 9,7 21 77,8 32,3 27 100 21,3 

3.Απνπζία ρξεκαηηθψλ 

θηλήηξσλ 
4 66,7 6,5 2 33,3 3,1 6 100 4,7 

4.Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ 

10 100 16,1 - - - 10 100 7,9 

5.Αδηαθνξία - ειιηπήο 

ππνζηήξημε απφ ην 

δηεπζπληή 

10 66,7 16,1 5 33,3 7,7 15 100 11,8 

6.Κακία δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
- - - 18 100 27,7 18 100 14,2 

7.Φφβνο γηα θάηη θαηλνχξγην 

πνπ απέρεη απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο  

2 50 3,2    2    50    3,1     4 100 3,1 

χλνιν 62 48,8 100 65 51,2 100 127  100 

Γελ απάληεζαλ  2 

x2=  42,2 - DF =   6   - P < 0,05 

Πίλαθαο 11  Γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ζα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο; 
 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 37% ν θχξηνο ιφγνο  γηα ηνλ νπνίν δελ ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ. Δπίζεο,  παξνπζηάδνληαη νη ππφινηπνη ιφγνη 

πνπ ήηαλ θαη πάιη αλακελφκελεο νη απαληήζεηο, κε ζεκαληηθφηεξν ηελ πίεζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 21,3%(πίλαθαο 11).   
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Αθαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 
8 25 12,7 24 75 37,5 32 100 25,2 

Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο 29 72,5 46 11 27,5 17,2 40 100 31,5 

Αλεπαξθήο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκηψλ 

13 68,4 20,6 6 31,6 9,4 19 100 15 

Πνιππινθφηεηα θαηλνηνκίαο 6 50 9,5 6 50 9,4 12 100 9,4 

Διιηπήο ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή θαη ζπλαδέιθσλ 
7 100 11,1 - - - 7 100 5,5 

Απνπζία ζπλεξγαζίαο κε 

γνλείο θαη ηνπηθνχο θνξείο 
- - - 17 100 26,6 17 100 13,4 

χλνιν 63 49,6 100 64 50,4 100 127  100 

         

x2=  42,6 - DF =   5   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  2 
 

     

Πίλαθαο 12 Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ; 
 

 

Έλα αθφκε εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα ηπρφλ «πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ». 

Σα  πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν ηνπο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ αλεμάξηεηα, φζν θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

θαηλνηνκία ή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Μειεηψληαο ηελ απαξίζκεζε ησλ δπζρεξεηψλ θάλεθε φηη απηέο νθείινληαη ζηελ 

αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, πνζνζηφ 25,2%, ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, 

πνζνζηφ 31,5%, θαη ηελ αλεπαξθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο, πνζνζηφ 15%. Βέβαηα ην γεγνλφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο, 

κάο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη ην θπξίαξρν πνζνζηφ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη απηφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ θαζψο νη πεξηθνπέο ζηα ρξήκαηα ησλ ζρνιηθψλ 

επηηξνπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

,επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην δείγκα θαη ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηνπο άλδξεο ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Απηφ πνπ απνκέλεη λα παξαηεξήζεη θαλείο είλαη νη ιχζεηο πνπ δίλνπλ 

ζηα πξνβιήκαηα απηά θαη έηζη, έρνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα, λα κπνξέζεη λα 

ηνπο ραξαθηεξίζεη θαηλνηφκνπο(πίλαθαο 12). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Οπζηαζηηθή επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε λέεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

17 45,9 31,5 20 54,1 42,6 37 100 36,6 

Αιιαγή σξνινγίσλ θαη 

Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
7 31,8 13 15 68,2 31,9 22 100 21,8 

Καζηέξσζε ακηγψλ σξψλ 

«δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ» 

ζην πξφγξακκα καζεκάησλ 

11 64,7 20,4 6 35,3 12,8 17 100 16,8 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή 19 76 35,2 6 24 12,8 25 100 24,8 

χλνιν 54 53,5 100 47 46,5 100 101  100 

Γελ απάληεζαλ  28 
x2=  10,9 - DF =   3   - P < 0,05 

Πίλαθαο 13  Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πσο ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ ζην ζρνιείν; 
 

 

 

ην εξψηεκα «Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πσο ζα 

δηεπθφιπλαλ ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ ζην ζρνιείν;» νη απαληήζεηο 

πνπ ιάβακε είλαη: 

1.Οπζηαζηηθή επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε λέεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 36,6% 

2.Αιιαγή σξνινγίσλ θαη Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 21,8% 

3.Καζηέξσζε ακηγψλ σξψλ «δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ» ζην 

πξφγξακκα καζεκάησλ 16,8%  

4.Τιηθνηερληθή ππνδνκή 24,8%  

Γηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ 

πνιιέο θνξέο ζπλαληνχλ αξθεηά εκπφδηα. Σα εκπφδηα απηά ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο ειιείςεηο  ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ 

ή ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ηελ νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε λέεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη αιιαγέο ζεζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα(πίλαθαο 13). 
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 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Δλεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
19 95 30,6 1 5 1,8 20 100 17,1 

2.Δλζάξξπλζε θαη 

ζπκπαξάζηαζε 
14 82,4 22,6 3 17,6 5,5 17 100 14,5 

3.πκκεηνρή ζηε θάζε 

πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο 

3 18,8 4,8 13 81,3 23,6 16 100 13,7 

4.Δπαθή κε εμσηεξηθνχο 

θνξείο 
8 47,1 12,9 9 52,9 16,4 17 100 14,5 

5.Να αθήλεη πεξηζψξηα 

πξσηνβνπιηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

7 46,7 11,3 8 53,3 14,5 15 100 12,8 

6.Να επηιχεη ηα 

αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα 
1 10 1,6 9 90 16,4 10 100 8,5 

7.Να αθήλεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ηα 

αληηκεησπίδεη κφλνο ηνπ 

5 55,6 8,1 4 44,4 7,3 9 100 7,7 

8.Να επηβιέπεη ηελ εμέιημε 

ηεο θαηλνηνκίαο ,λα 

ελδηαθέξεηαη λα αμηνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηά ηεο 

5 38,5 8,1 8 61,5 14,5 13 100 11,1 

χλνιν 62 53 100 55 47 100 117  100 

Γελ απάληεζαλ  12 

x2=  47,1 - DF =   5   - P < 0,05 

Πίλαθαο 14 Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζαο ζηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ; 

 

 

 

Σν επφκελφ καο εξψηεκα ήηαλ ην εμήο «Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ 

Γηεπζπληή ζαο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ». Ήδε γλσξίδνπκε απφ 

ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο φηη, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο 

ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο ζηελ απφθαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκκεηνρή θαη 

αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην ζρνιείν. Έηζη ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε γλψζε ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην δηεπζπληή ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ εηζαγσγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζεζκνζέηεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα( Macneil, Cavanah & Silcox 2005: 6-8). 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ δηαηππψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαζψο επηζπκνχλ έλαλ δηεπζπληή ή κία 

δηεπζχληξηα ζην ζρνιείν πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ζε πνζνζηφ 17,1% πνπ ζα ηνπο 

ελζαξξχλεη θαη ζα ηνπο ζπκπαξαζηέθεηαη, πνζνζηφ 14,5%,  λα έρεη ηελ επαθή κε ηνπο 
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εμσηεξηθνχο θνξείο, πνζνζηφ 14,5%,  θαη  λα αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Γελ αξθνχληαη ινηπφλ ζε έλαλ δηεπζπληή ν νπνίνο απιψο 

δηεθπεξαηψλεη, αιιά δεηνχλ ηελ ππέξβαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ θαη ηελ 

αλχςσζε ηνπ ζε κεηαζρεκαηηζηηθφ  εγέηε ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο. Γίλεηαη ινηπφλ 

θαηαλνεηφ φηη ν/ε δηεπζπληήο πνπ επηδηψθεη θαη επηηπγράλεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο 

κέζα ζην ζρνιείν ηνπ, φρη κφλν επηηπγράλεη λα θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά 

θαη λα  ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο(πίλαθαο 14). 

 
 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ο Γηεπζπληήο 3 20 8,6 12 80 25 15 100 18,1 

Οη Δθπαηδεπηηθνί θαη νη 

καζεηέο 
16 50 45,7 16 50 33,3 32 100 38,6 

Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ 
- - - 3 100 6,3 3 100 3,6 

Καλείο  2 50 5,7 2 50 4,2 4 100 4,8 

ινη καδί 14 48,3 40 15 51,7 31,3 29 100 34,9 

χλνιν 35 42,2 100 48 57,8 100 83  100 

 
x2=   6,5 - DF =   4   - P < 0,05 

      

Γελ απάληεζαλ  46 
 

     

Πίλαθαο 15  Πνηνο έρεη ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ πηνζέηεζε ή απφξξηςε κηαο 

πξναηξεηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν ζαο; 
 

 

 

Ζ πηνζέηεζε ή απφξξηςε κηαο πξναηξεηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν πνπ 

ππεξεηνχλ είλαη ην ζέκα πνπ δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα ζρνιηάζνπλ ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα. 

Έηζη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, πνζνζηφ 38,6%, ηνλ θχξην ιφγν ζην 

δήηεκα απηφ έρνπλ ή πξέπεη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο , θαη, πνζνζηφ 

34,9,  «φινη καδί» . ρη ζεκαληηθφ αιιά αμηνζεκείσην, 18,1%,  είλαη ην πνζνζηφ πνπ 

πηζηεχεη φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη θχξην ιφγν ζηελ εηζαγσγή ή φρη κηαο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν. Δπίζεο, πνζνζηφ 4,8%,  πηζηεχνπλ φηη «θαλείο» δελ έρεη ηνλ 

θχξην ιφγν(πίλαθαο 15). 
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2.3.Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 
 

 

πσο είδακε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο θαηλνηνκία θαη πνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο δηαζεκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πάξα πνιχ 14 29,8 27,5 33 70,2 58,9 47 100 43,9 

Πνιχ 22 64,7 43,1 12 35,3 21,4 34 100 31,8 

Αξθεηά 15 57,7 29,4 11 42,3 19,6 26 100 24,3 

χλνιν 51 47,7 100 56 52,3 100 107  100 

 
x2=  11,0 - DF =   2   - P < 0,05 

      

Γελ απάληεζαλ  22 

Πίλαθαο 16 ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη πξνάγεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα απφ ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα; 

 

 

ν πξψην εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο «ζε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη πξνάγεηαη ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα;» θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ, ζε πνζνζηφ 43,9% ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε αζξνηζηηθφ,  πνζνζηφ 56,1%, 

ζπκθσλνχλ «αξθεηά έσο πνιχ» .Σα πνζνζηά ηνπ ιίγν/θαζφινπ είλαη κεδακηλά θαη γη‟  

απηφ δελ πνζνηηθνπνηήζεθαλ. Βιέπνπκε ηηο γπλαίθεο φηη πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άληξεο φηη κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα πξνάγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο(πίλαθαο 16). 

 

  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Θεηηθή 47 47,5 85,5 52 52,5 80 99 100 82,5 

Αξλεηηθή 2 66,7 3,6 1 33,3 1,5 3 100 2,5 

Οπδέηεξε 6 33,3 10,9 12 66,7 18,5 18 100 15 

χλνιν 55 45,8 100 65 54,2 100 120  100 

      

Γελ απάληεζαλ  9  

x2=   1,7 - DF =   2   - P < 0,05 

Πίλαθαο 17 Πψο βιέπεηε ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα 
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ην ακέζσο επφκελν εξψηεκα δεηήζακε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα καο 

απαληήζνπλ ζην  «Πψο βιέπεηε ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα». Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη ε 

πιεηνςεθία, πνζνζηφ 82,5%, ζπλδένπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα κε ηελ θαηλνηνκία ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ελψ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15,0% θξαηάλε αθφκα 

νπδέηεξε ζηάζε, κε ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ. Αληίζεηα θάλεθε φηη πνζνζηφ 2,5%, δελ 

ζπλδένπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα κε ηελ θαηλνηνκία ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα(πίλαθαο 17). 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πάξα πνιχ  - - - 27 100 50,9 27 100 24,5 

Πνιχ 29 52,7 50,9 26 47,3 49,1 55 100 50 

Αξθεηά 28 100 49,1 - - - 28 100 25,5 

χλνιν 57 51,8 100 53 48,2 100 110  100 

Γελ απάληεζαλ  19 

x2=  55,0 - DF =   2   - P < 0,05 

Πίλαθαο 18 ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία πξνσζνχλ ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 
 

 

ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα καο 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα «ε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία 

πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο». 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

δηαπηζηψζεθε φηη φινη ζπκθσλνχλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ φηη ηα λέα δηδαθηηθά 

βηβιία πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.  εκεηψλεηαη φηη νη γπλαίθεο 

ζε ζρέζε πξνο ηνπο άλδξεο ζπκθσλνχλ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάξα πνιχ» ζην 

ζέκα απηφ. Βέβαηα ην γεγνλφο φηη ην πάξα πνιχ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην πνιχ πνπ 

θαηαιακβάλεη κεγάιν πνζνζηφ, κάο θάλεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί λαη 

κελ πηζηεχνπλ φηη λέα βηβιία είλαη δηαζεκαηηθά, απφ ηελ άιιε θξαηνχλ κηα επηθχιαμε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο(πίλαθαο 18). 
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19.Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα-εο απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο; 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   35 54,7 55,6 29 45,3 55,8 64 100 55,7 

ρη 28 54,9 44,4 23 45,1 44,2 51 100 44,3 

χλνιν 63 54,8 100 52 45,2 100 115  100 

Γελ απάληεζαλ  14 
x2=    ,0 - DF =   1   - P > 0,05 

Πίλαθαο  α  Μέζνδνο project 
 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   29 67,4 46,8 14 32,6 24,6 43 100 36,1 

ρη 33 43,4 53,2 43 56,6 75,4 76 100 63,9 

χλνιν 62 52,1 100 57 47,9 100 119  100 

       

Γελ απάληεζαλ  10 

x2=    ,9 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο  β κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 
 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   30 40,5 54,5 44 59,5 67,7 74 100 61,7 
ρη 25 54,3 45,5 21 45,7 32,3 46 100 38,3 
χλνιν 55 45,8 100 65 54,2 100 120  100 

Γελ απάληεζαλ  9 

x2=   2,1 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο  γ Βησκαηηθή κέζνδνο 
 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   49 55,1 77,8 40 44,9 75,5 89 100 76,7 

ρη 14 51,9 22,2 13 48,1 24,5 27 100 23,3 

χλνιν 63 54,3 100 53 45,7 100 116  100 

 
 

      

Γελ απάληεζαλ  13 

Γελ απάληεζαλ  10 

x2=   6,3 - DF =   1   - P < 0,05 

Πίλαθαο  δ  νκάδεο εξγαζίαο 
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ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα καο απαληήζνπλ ζην εξψηεκα 

«Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα-εο απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο». 

Φάλεθε ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, ηε βησκαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο  φηαλ πινπνηνχλ 

δηδαζθαιία κέζσ δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ αθνινπζνχλ νη γλσζηέο κέζνδνη φπσο 

ε κέζνδνο project  θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Αθφκε πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη απφ ην δηθαίσκα ελαιιαθηηθήο απάληεζεο πνπ 

είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηή ηελ εξψηεζε, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 7% ηνπ 

ζπλφινπ δήισζε πσο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνγξάκκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο δηαζεκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ.  

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα αλά εξψηεκα παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαπάλσ 

πίλαθεο(πίλαθεο 19 α-β-γ-δ). 

 

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη   45 48,9 73,8 47 51,1 74,6 92 100 74,2 

ρη 8 57,1 13,1 6 42,9 9,5 14 100 11,3 

Τπάξρνπλ πεξηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο   
8 44,4 13,1 10 55,6 15,9 18 100 14,5 

χλνιν 61 49,2 100 63 50,8 100 124  100 

Γελ απάληεζαλ  6 
x2=    ,5 - DF =   2   - P > 0,05       

Πίλαθαο 20  Αηζζάλεζηε έλα ζρεηηθφ βαζκφ ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ; 
 

 

 

ηε ζπλέρεηα δεηήζακε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα 

«Αηζζάλεζηε ζρεηηθφ βαζκφ ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ;». 

Απφ ηα πηλαθνπνηεκέλα ζηνηρεία, θάλεθε μεθάζαξα φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ηελ ειεπζεξία θαη ηελ απηνλνκία θαηά ηελ εθηέιεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ αθνχ  

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 74,2  απαληάεη ζεηηθά. Αληίζεηα πνζνζηφ 11,3% απαληνχλ 



 100 

αξλεηηθά θαη επίζεο πνζνζηφ 14,5% δειψλνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ(πίλαθαο 20). 

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πάξα πνιχ 21 45,7 33,9 25 54,3 39,7 46 100 36,8 

Πνιχ 20 52,6 32,3 18 47,4 28,6 38 100 30,4 

Αξθεηά 19 51,4 30,6 18 48,6 28,6 37 100 29,6 

Λίγν/Καζφινπ 2 50 3,2 2 50 3,2 4 100 3,2 

χλνιν 62 49,6 100 63 50,4 100 125  100 

         

x2=    ,4 - DF =   3   - P > 0,05       

 Γελ απάληεζαλ  4 

Πίλαθαο 21 Θεσξείηε φηη ν εθπαηδεπηηθφο έξρεηαη πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ; 

 

 

        Αθνχ θάλεθε φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχνπλ φηη 

έρνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ απηνλνκία θαηά ηελ εθηέιεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ, ζε 

άιιν εξψηεκα νη ίδηνη ζεκεηψλνπλ φηη έξρνληαη  πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  Έηζη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγείηαη, πνζνζηφ 

36,8%, δειψλνπλ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάξα πνιχ» φηη έξρνληαη  πην θνληά 

ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, πνζνζηφ 

30,4%, δειψλνπλ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «πνιχ» φηη έξρνληαη  πην θνληά ζηνπο 

καζεηέο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ(πίλαθαο 21). 

 
 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πάξα πνιχ 38 55,9 61,3 30 44,1 47,6 68 100 54,4 

Πνιχ 17 39,5 27,4 26 60,5 41,3 43 100 34,4 

Αξθεηά 7 50 11,3 7 50 11,1 14 100 11,2 

χλνιν 62 49,6 100 63 50,4 100 125  100 

Γελ απάληεζαλ  4 

x2=   2,8 - DF =   2   - P < 0,05 

Πίλαθαο 22 ε πνην βαζκφ πξνσζνχληαη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε; 
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Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, πνζνζηφ 54,4%,  δειψλνπλ ζηελ 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάξα πνιχ» φηη πξνσζνχληαη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά 

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δπίζεο,  πνζνζηφ 34,3%,  αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δειψλνπλ 

ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «πνιχ» φηη ηζρχεη ην φηη πξνσζνχληαη πξνο ηνπο καζεηέο 

βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ παληειήο απνπζία ηνπ 

ιίγν/θαζφινπ ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαπάλσ 

άπνςε(πίλαθαο 22). 

 

 

 

 
 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

ίδηαο εηδηθφηεηαο 
15 34,9 28,3 28 65,1 43,1 43 100 36,4 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο 

άιισλ εηδηθνηήησλ 
7 35 13,2 13 65 20 20 100 16,9 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο 

άιισλ ζρνιείσλ 
4 100 7,5 - - - 4 100 3,4 

Με ην δηεπζπληή/ληξηα ηνπ 

ζρνιείνπ 
16 44,4 30,2 20 55,6 30,8 36 100 30,5 

Με θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 
11 73,3 20,8 4 26,7 6,2 15 100 12,7 

χλνιν 53 44,9 100 65 55,1 100 118  100 

 
x2=  12,3 - DF =   4   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  11 

Πίλαθαο 23 Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ έξρεζηε ζε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγάδεζηε 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ  πίλαθα νη εθπαηδεπηηθνί  δειψλνπλ ζηελ φηη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ ηεξαξρηθά έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία: 

 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο 36,4% 

Με ην δηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ 30,5% 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ 16,9% 

Με θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 12,7% 

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ ζρνιείσλ 3,4% 
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Έηζη, θάλεθε φηη ε πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνιιέο θνξέο νδεγεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην ζρνιείν, 

φζν θαη κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο(πίλαθαο 23). 

 

 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 39 50 69,6 39 50 60,9 78 100 65 

Έθδνζε ζρνιηθνχ 

πεξηνδηθνχ- εθεκεξίδαο- 

ηνπηθφ ηχπν 

6 35,3 10,7 11 64,7 17,2 17 100 14,2 

Γεκηνπξγία αξρείνπ 11 44 19,6 14 56 21,9 25 100 20,8 

χλνιν 56 46,7 100 64 53,3 100 120  100 

 
x2=   1,3 - DF =   2   - P < 0,05       

Γελ απάληεζαλ  9 

Πίλαθαο 24 Με πνην ηξφπν αμηνπνηεί ην ζρνιείν ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ 

νινθιεξψζεθαλ; 
 

 

χγθιηζε παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ηειεπηαίν εξψηεκα 

γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ην ζρνιείν ζηε θάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο ή ηεο 

αμηνπνίεζεο  ησλ  θαηλνηφκσλ  πξνγξακκάησλ  πνπ νινθιεξψζεθαλ απφ ην ζρνιείν. 

Έηζη  ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, πνζνζηφ 

65,0%,  εκθαλίδνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο  εθδειψζεηο σο ηελ θπξηφηεξε κνξθή αμηνπνίεζεο 

ησλ θαηλνηνκηψλ. Τςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 20,8%, νη νπνίνη 

ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγία αξρείνπ είλαη άιινο έλαο ηξφπνο πνπ ην ζρνιείν αμηνπνηεί ηα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ, δηαπίζησζε πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηηο αξρηθέο καο ζπλεληεχμεηο(πίλαθαο 24).  
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Κεθάιαην 3 

πκπεξάζκαηα 

 

 

3.1.Χο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 

Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο  έλλνηαο 

«θαηλνηνκία»   θαη   πνηα   ραξαθηεξηζηηθά   απνδίδνπλ  ζηελ έλλνηα απηή; 

 

         χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε ,γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα .Γη απηνχο νηηδήπνηε θαηλνχξγην νηηδήπνηε πξσηνπνξηαθφ νηηδήπνηε αιιάδεη ηα 

παξαδνζηαθά ,ζπλεζηζκέλα δεδνκέλα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ,είλαη θαηλνηνκία. 

Κπξίσο ην εζηηάδνπλ ζηνπο λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν θαη ζεσξνχλ ηελ 

έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε  κηα πνιχ θαιή εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ κεζφδσλ. 

        Οη παξαπάλσ απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

ζπκπίπηνπλ κε ηνπο νξηζκνχο πνπ αλαιχζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο. Ζ θαηλνηνκία νξίζηεθε σο θάηη λέν , δηαθνξεηηθφ θαη πξσηφηππν ,σο 

ζθφπηκε ,ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζρνιείσλ κέζσ λέσλ ηδεψλ θαη 

ηερληθψλ θαη αθνξά ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο(βι.παξαγξ. 1.1 ζει.8). 

        πλαθφινπζα πηζηεχνπλ  φηη θαηλνηνκία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα 

είλαη νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ,ε 

επέιηθηε δψλε θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπηθήο 

ηζηνξίαο αθνχ εηδηθά ηα δχν ηειεπηαία είλαη άγλσζηα ζε απηνχο. 

         Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη  ζε ζρέζε κε 

ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 
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        Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα θαηλνηνκία πνπ ζρεδηάδεηαη απφ απηνχο θαηά θχξην 

ιφγν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ εμσηεξηθψλ θνξέσλ φπσο ην 

παλεπηζηήκην, ηα  εξεπλεηηθά θέληξα θαη ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ,ραξαθηεξίδεηαη 

σο ηελ θαηλνηνκία πνπ ζα επηθέξεη νκαιφηεξε έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη ζεηηθή αληίιεςε γηα ην ζρνιείν θαη ζα 

βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπο.   

 

Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

 Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ  ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν;  

 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ έξεπλά καο είλαη φηη ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Οη θπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο  

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν  ,ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

αλεμάξηεηα, φζν θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ θαηλνηνκία ή 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μειεηψληαο ηελ απαξίζκεζε ησλ δπζρεξεηψλ απηψλ, 

θάλεθε φηη νθείινληαη: 

 ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα , 

 ζηελ αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή,  

 ζηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο  

 ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ,  

 ζηελ πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο,   

 ζηελ ειιηπή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.    

 πσο θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα 

δηεπθφιπλαλ ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ  εξγαζηψλ ζην ζρνιείν είλαη ε νπζηαζηηθή 

επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ε αιιαγή σξνινγίσλ 

θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε θαζηέξσζε ακηγψλ σξψλ «δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ» 

ζην πξφγξακκα καζεκάησλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 
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Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είηε απφ πξνζσπηθή επραξίζηεζε 

είηε γηα λα βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ,επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

 Σέινο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε  κηαο  επηηπρεκέλεο  θαηλνηνκίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο , είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ν νπνίνο ζα πξέπεη: 

  λα ηνπο ελζαξξχλεη  

  λα ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε απηή,  

  λα ζπκκεηέρεη ζηε θάζε πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζήο ηεο , 

  λα έξρεηαη ζε επαθή κε εμσηεξηθνχο θνξείο γηα λα ηελ ζηεξίμεη   

  λα αθήλεη πξσηνβνπιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

Σξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

 

 Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα σο 

θαηλνηνκία θαη πνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ελφο δηαζεκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο;  

 

Απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ θάλεθε φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα 

απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ αθνχ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ πξνάγεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ,πξνσζεί ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ,ν εθπαηδεπηηθφο έξρεηαη 

θνληά ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη αλαπηχζζεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο θαηά ηελ 

πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ κε νξηζκέλνπο βέβαηα πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. 

Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ,εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ,ζηε βησκαηηθή κέζνδν  ζηε κέζνδν project θαη ιηγφηεξν 

ζηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
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Οη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θπξίσο θαη κεηά ε δεκηνπξγία αξρείνπ ,είλαη νη 

θπξηφηεξνη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θάζε θνξά πνπ πνπ 

νινθιεξψλνληαη . 

         Κιείλνληαο ζα ιέγακε φηη ηα λέα βηβιία βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, λα πξνσζήζεη ηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο . 

 

 

3.2. χγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

 

 

 Με κηα ζπγθξηηηθή καηηά απφ ηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εχθνια 

θαλείο παξαηεξεί φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο θαη επηθξαηεί κηα γεληθή 

ζχγθιηζε απφςεσλ. Παξ‟ φια απηά ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία φπνπ νη απφςεηο ησλ 

δχν θχισλ δελ ηαπηίδνληαη θαη εθεί ζα εζηηάζνπκε. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν 

επηκνξθσκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζε ζέκαηα δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα 

γη „ απηνχο θχξηνο θνξέαο επηκφξθσζήο ηνπο είλαη ην παλεπηζηήκην ελ αληηζέζεη κε ηηο 

γπλαίθεο. Παξάιιεια παξαπάλσ άλδξεο καο έδσζαλ απάληεζε ζηελ αλνηρηή εξψηεζε 

γηα ην ηί πηζηεχνπλ φηη ζεκαίλεη ν φξνο θαηλνηνκία. πλαθφινπζα ,ζρεδφλ θαλέλαο 

άληξαο εθπαηδεπηηθφο δελ πηζηεχεη φηη ηα λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα απνηεινχλ 

θαηλνηνκία ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ησλ γπλαηθψλ ,ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηα 

πξνγξάκκαηα αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο φπνπ πεξηζζφηεξνη άληξεο έρνπλ απηή ηελ 

πεπνίζεζε. 

Δπίζεο δηάζηαζε απφςεσλ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηνο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία. Οη άληξεο εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ φηη ηελ επζχλε απηή ζα πξέπεη λα ηελ έρνπλ ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην κε ην 

παλεπηζηήκην ελψ νη γπλαίθεο , ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Αθφκε ζρεηηθά κε ηηο σθέιεηεο 

απφ ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν ,νη άληξεο ,δελ πηζηεχνπλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηηο γπλαίθεο φηη ζα είλαη  θαιχηεξεο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σψξα φζνλ 

αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δε ζα ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηψλ ,νη γπλαίθεο ζεσξνχλ πην πνιχ ηελ πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηελ 

αλππαξμία δπλαηφηεηαο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο σο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κηαο 

θαηλνηνκίαο  θαζψο ηελ αθαηάιιειε πιηθνηερληθν-ππνδνκή θαη ηελ απνπζία 
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ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ελψ νη άληξεο ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. 

       εκαληηθή δηαθνξά απφςεσλ ππάξρεη θαη ζην γεγνλφο γηα ην πνηνλ ξφιν ζεσξνχλ  

φηη ζα πξέπεη λα έρεη ν δηεπζπληήο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ κε 

ηνπο άληξεο λα ζεσξνχλ  ,φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαη λα ελζαξξχλεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ,ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ πηζηεχνπλ φηη πην πνιχ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ζηε θάζε  πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Σέινο νη γπλαίθεο 

πηζηεχνπλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άληξεο φηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία 

πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Παξαθάησ παξαζέηνπκε απηέο ηηο 

δηαθνξέο ζε πίλαθεο κε πνζνζηά. 

 

 

 
1.Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα;  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Ναη 31 67,4 48,4 15 32,6 25,9 46 100 37,7 

ρη  33 43,4 51,6 43 56,6 74,1 76 100 62,3 

χλνιν 64 52,5 100 58 47,5 100 122  100 

 

 

 
2.Αλ ΝΑΙ, αλαθέξεηε ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπ:  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

ΤΠΔΠΓΔ 5 100 14,7 - - - 5 100 10 

ΠΔΚ/ Παηδαγ. Ηλζηηηνχην 5 55,6 14,7 4 44,4 25 9 100 18 

Παλεπηζηήκην  12 85,7 35,3 2 14,3 12,5 14 100 28 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 12 54,5 35,3 10 45,5 62,5 22 100 44 

χλνιν 34 68 100 16 32 100 50  100 

Γελ απάληεζαλ   79      

 
x2=   6,8 - DF =   3   - P < 0,05 

      

 

 



 108 

3.Απφ ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ηη ζεκαίλεη ν φξνο «θαηλνηνκία»; 

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε(ΣΠΔ) 

10 66,7 17,2 5 33,3 16,7 15 100 17 

Κάηη θαηλνχξγην-

πξσηνπνξία-αιιαγή 

21 61,8 36,2 13 38,2 43,3 34 100 38,6 

Νένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 27 69,2 46,6 12 30,8 40 39 100 44,3 

χλνιν 58 65,9 100 30 34,1 100 88  100 

      

 Γελ απάληεζαλ  41 

 

 
4.Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζα ραξαθηεξίδαηε σο «θαηλνηνκίεο» ζην ζρνιείν;  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Νέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα 1 8,3 1,6 11 91,7 16,9 12 100 9,3 

2.Νέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 16 64 25 9 36 13,8 25 100 19,4 

3.Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο 

- - - 9 100 13,8 9 100 7 

4.Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο 

Τγείαο» 

7 41,2 10,9 10 58,8 15,4 17 100 13,2 

5.Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο» 

13 81,3 20,3 3 18,8 4,6 16 100 12,4 

6.Πεξηβαιινληηθε 

εθπαίδεπζε 

10 52,6 15,6 9 47,4 13,8 19 100 14,7 

7.Δπειηθηε δψλε 8 50 12,5 8 50 12,3 16 100 12,4 

8.Πξνγξακκαηα ηνπηθήο 

ηζηνξίαο 

6 54,5 9,4 5 45,5 7,7 11 100 8,5 

9.Πξνγξακκαηα Δληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο 

3 75 4,7 1 25 1,5 4 100 3,1 

χλνιν 64 49,6 100 65 50,4 100 129  100 

 

Γελ απάληεζαλ  0 
x2=  27,2 - DF =   8   - P < 0,05       
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5. Πνηνη πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ κηα θαηλνηφκν δξάζε;  
 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 15 78,9 23,4 4 21,1 6,7 19 100 15,3 

Παλεπηζηήκην 11 84,6 17,2 2 15,4 3,3 13 100 10,5 

Δξεπλεηηθά Κέληξα 3 18,8 4,7 13 81,3 21,7 16 100 12,9 

ρνιηθνί χκβνπινη 11 50 17,2 11 50 18,3 22 100 17,7 

Γηεπζπληέο ζρ. κνλάδαο 7 58,3 10,9 5 41,7 8,3 12 100 9,7 

Δθπαηδεπηηθνί 13 43,3 20,3 17 56,7 28,3 30 100 24,2 

πιινγνο γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ 

4 33,3 6,3 8 66,7 13,3 12 100 9,7 

χλνιν 64 51,6 100 60 48,4 100 124  100 

 
x2=  20,9 - DF =   6   - P < 0,05 

      

 

 

 
7.Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη γεληθά νη σθέιεηεο απφ ηελ εθαξκνγή κηαο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν;  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Καιχηεξεο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ 
3 15 4,7 17 85 26,2 20 100 15,5 

 

 
 

11. Γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ζα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο;  

 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Έιιεηςε ρξφλνπ   30 63,8 48,4 17 36,2 26,2 47 100 37 

2.Πίεζε δηδαθηέαο χιεο 6 22,2 9,7 21 77,8 32,3 27 100 21,3 

3.Απνπζία ρξεκαηηθψλ 

θηλήηξσλ 
4 66,7 6,5 2 33,3 3,1 6 100 4,7 

4.Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ 

10 100 16,1 - - - 10 100 7,9 

5.Αδηαθνξία - ειιηπήο 

ππνζηήξημε απφ ην 

δηεπζπληή 

10 66,7 16,1 5 33,3 7,7 15 100 11,8 

6.Κακία δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
- - - 18 100 27,7 18 100 14,2 

7.Φφβνο γηα θάηη θαηλνχξγην 

πνπ απέρεη απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο  

2 50 3,2    2    50    3,1     4 100 3,1 

χλνιν 62 48,8 100 65 51,2 100 127  100 

Γελ απάληεζαλ  2 
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12.Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ;  

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Αθαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 
8 25 12,7 24 75 37,5 32 100 25,2 

Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο 29 72,5 46 11 27,5 17,2 40 100 31,5 

Αλεπαξθήο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκηψλ 

13 68,4 20,6 6 31,6 9,4 19 100 15 

Πνιππινθφηεηα θαηλνηνκίαο 6 50 9,5 6 50 9,4 12 100 9,4 

Διιηπήο ππνζηήξημε ηνπ 

δηεπζπληή θαη ζπλαδέιθσλ 
7 100 11,1 - - - 7 100 5,5 

Απνπζία ζπλεξγαζίαο κε 

γνλείο θαη ηνπηθνχο θνξείο 
- - - 17 100 26,6 17 100 13,4 

χλνιν 63 49,6 100 64 50,4 100 127  100 

 

 

 
14.Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζαο ζηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ;  

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

1.Δλεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
19 95 30,6 1 5 1,8 20 100 17,1 

2.Δλζάξξπλζε θαη 

ζπκπαξάζηαζε 
14 82,4 22,6 3 17,6 5,5 17 100 14,5 

3.πκκεηνρή ζηε θάζε 

πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο 

3 18,8 4,8 13 81,3 23,6 16 100 13,7 

 

 

 
18.ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία πξνσζνχλ ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

 

 Άλδξεο 
Ν       %        % 

Γπλαίθεο 
Ν        %        % 

χλνιν 
N        %       % 

Πάξα πνιχ  - - - 27 100 50,9 27 100 24,5 

Πνιχ 29 52,7 50,9 26 47,3 49,1 55 100 50 

Αξθεηά 28 100 49,1 - - - 28 100 25,5 

χλνιν 57 51,8 100 53 48,2 100 110  100 
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3.3. χγθξηζε κε άιιεο έξεπλεο 

 

 

        πγθξίλνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο κε απνηειέζκαηα παξφκνησλ  εξεπλψλ 

δηαπηζηψζακε φηη ζε γεληθέο γξακκέο έρνπλ θνηλά ζεκεία. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε 

απνηειέζκαηα απφ νξηζκέλεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο  εξγαζίαο καο.  

        χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε νη 

πξσηαξρηθνί ιφγνη γηα ηε κε πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ είλαη: 

 Σν κε επέιηθην Α.Π.. ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Ο επηπιένλ ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Ζ πινπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ εθηφο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 Ζ ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Ζ ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή  ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 Ζ ειιηπήο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

Αθφκα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζεσξνχλ ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηνκηψλ φρη σο επηθνπξηθή δηαδηθαζία αιιά αλαγθαία θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν. 

        Απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζην ζρνιείν κε ηελ 

ππνζηήξημε Σ.Π.Δ.» πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ κνξθψλ κάζεζεο θαη ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα 

ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Αληίζεηα ζε κεγάιν βαζκφ ην 

Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ επλνεί ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κνξθψλ 

κάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ θαηλνηφκεο κνξθέο κάζεζεο πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

θαζηεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε απηέο θαη δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

αιιά θαη απηά παξαδείγκαηα ηεο βειηίσζεο πνπ ζα επηθέξνπλ ζηελ απνθηνχκελε 

γλψζε απφ ηνλ καζεηή. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

είλαη ε ιχζε ησλ φπνησλ νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ ππάξρνπλ, φπσο ην ζρνιηθφ 
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σξάξην, ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θιπ, ψζηε ε εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ κνξθψλ 

κάζεζεο λα γίλεη απξφζθνπηα. 

        Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

ΟΔΠΔΚ  ην 2008 κε ηίηιν «Καηλνηφκεο δξάζεηο» δειψλνπλ  φηη έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε. Πηζηεχνπλ φηη ε δηδαθηέα 

χιε δελ έρεη φζεο δπλαηφηεηεο ζα έπξεπε γηα θαηλνηνκία. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθηφο δηδαθηέαο χιεο θαη νη 

θαηλνηνκίεο ζπξξηθλψλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζκηαία πεξλψληαο απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα πξνο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ πνηνηηθήο πιεπξάο πξνθχπηεη 

φηη αλακέλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν αιιαγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

νπνίν ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο ζα είλαη επέιηθηνο γηα ηνπο δηδάζθνληεο ψζηε λα ηνπο 

επηηξέπεη λα αμηνπνηνχλ κε ηα παηδηά ηηο ειεπζεξίεο ηεο δεκηνπξγηθήο έξεπλαο θαη 

θαηλνηφκνπ δξάζεο. Δπίζεο, ρξεηάδνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεσλ γηα αγνξά πιηθψλ, κεηαθίλεζε θιπ. Αθφκε  ζεσξνχλ φηη είλαη  αλάγθε γηα 

γελίθεπζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηε κάζεζε θαη επηζεκαίλνπλ 

φηη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – θνηλσλίαο ζα δψζεη ηελ θνηλσληθή κάζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

         Σέινο παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία απφ πνηνηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.)ην 2009 ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απφ ηελ θνηηήηξηα Μσξίθε Υξπζάλα ,κε ηίηιν 

«Απφςεηο θηινιφγσλ ηνπ Ν.Φζηψηηδαο γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα». Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 20 θηιφινγνη (14 γπλαίθεο θαη 6 

άλδξεο, ειηθίαο απφ 28 έσο 56 εηψλ) ηνπ Ν.Φζηψηηδαο , απφθνηηνη Φηινζνθηθψλ 

ρνιψλ φινη, κε πνηθηιία σο πξνο ηελ εηδίθεπζε θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

θηινιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπο ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα. 

Απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο γη‟ απηφ ην ιφγν . 

παξαηεξείηαη κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηκφξθσζε ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, ζεσξψληαο φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο (ζχλδεζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα) θαη ζηε δηακφξθσζε 

κηαο επαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, απαξαίηεηεο ιφγσ ησλ κεηαβαιιφκελσλ 
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εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Σνλίδνπλ φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξάμεο, δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο 

ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε 

ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ νιηζηηθή εμέηαζε ησλ ζεκάησλ θαη ηελ 

αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο (επαλαπξνζδηνξηζκφο ζθνπψλ, 

εκπινπηηζκφο).Δπηπιένλ ζεσξνχλ φηη ε πξσηνπνξία ηνπ λένπ δηαζεκαηηθνχ 

δηδαθηηθνχ παθέηνπ αλαδεηθλχεη ηε καζεηνθεληξηθά εζηηαζκέλε δηδαζθαιία  ,πξνσζεί 

ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο , κε ζηφρν ηελ απηναληίιεςε θαη ηε καζεηηθή εκπινθή ζε 

ζέκαηα πνηθίιεο επηινγήο (απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, ζέκαηα πεηξακαηηθήο 

δηεξεχλεζεο, θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ).Κιείλνληαο νη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ 

φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ην ζρνιείν ε νπνία πξνσζεί 

ηνλ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη θέξλεη ζε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή. 

 

3.4. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 

Ζ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιηθφ ρψξν είλαη αλαγθαία, 

αιιά φρη εχθνια επηηεχμηκε. Ζ νκαιή έληαμε θαη πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο 

εμαξηάηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ. 

Οη θαηλνηνκίεο ζπληζηνχλ αιιαγή ζπλεηδεηή, εθνχζηα ,ζθφπηκε, απνθαζηζηηθή 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη απφ κφλε ηεο ζεηηθή. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 

θαηλνηνκίεο δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά εξγαιεία, ε αμία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζε κεγάιν βαζκφ, εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη.  

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή επνκέλσο κηαο θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, αθνχ ην πεξηβάιινλ ππνδνρήο ηεο θαηλνηνκίαο ζεσξείηαη ν 

πιένλ βαζηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ επηηπρία ηεο. Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ 

θαηλνηνκηψλ πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη ζηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο 

(θπξίσο εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, δηεχζπλζε, γνλείο, ηνπηθή θνηλσλία), θαζψο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή εξκελεία ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηνπο άκεζνπο θνξείο πινπνίεζεο. 
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Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

εηζάγνπλ κηα θαηλνηνκία κέρξη θαη ηε ζεζκνζέηεζή ηεο μεπεξλνχλ ηελ  ζρνιηθή κνλάδα 

θαη νθείινληαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο. πσο θάλεθε απφ ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα νη 

θπξηφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 

Ζιείαο, φπνπ έγηλε ε έξεπλα, είλαη ην αλειαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  ,ε 

αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε 

πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαζψο θαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αξθνχληαη ζηηο 

εγθπθιίνπο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ απνζηέιιεη ην Τπνπξγείν θαη δελ 

αλαδεηνχλ λέεο πεγέο. Ζ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο πηζηεχνπκε 

φηη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο θαηλνηνκίαο, 

αιιά πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο.  

        πλνςίδνληαο, ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα πεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί  

νπζηαζηηθά αλ θαη ζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο, εθαξκνγήο θαη ζεζκνζέηεζεο 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ζπλαληνχλ πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα θαηλνηνκήζεη 

αιιά δελ κπνξεί  κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειε. Ζ εθπφλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζην ηνπηθφ ή ην ζρνιηθφ επίπεδν απαηηεί πνιιέο ζπζίεο ζε ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηεο θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ θαη κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα απνγνεηεχζεηο ζηηο νπνίεο πνιινί εθπαηδεπηηθνί, πνιιέο θνξέο, δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ππνβιεζνχλ . 
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3.5. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Γηα λα γεληθεπζνχλ νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απαηηνχληαη πην 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο κε δείγκα απφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο .  

πλεπψο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κηθξήο απηήο έξεπλαο αθνξνχλ κφλν ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Ζιείαο  θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

απνηέιεζαλ ην δείγκα καο θαη ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Έηζη ηα 

ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ έλα κφλν Ννκφ θαη δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, έρνληαο έλα θαζνξηζκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

αλαθνξάο, λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα αληαπνθξηζεί ζε φια εθείλα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαη δελ είραλ πξνβιεθζεί 

ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ αδπλακία απηή δε κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

έξεπλαο, αιιά αληίζεηα αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη δίλεη εξεζίζκαηα 

γηα λέεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο:  

 Καηά πφζν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο 

ζπλάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ; 

 Δπεξεάδεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ε πεξηνρή θαη ην κέγεζφο ηεο ,ηφζν ηνλ 

αξηζκφ φζν θαη ην είδνο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πινπνηνχληαη; 

 Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο – θνηλφηεηαο ή δήκνπ -  ζηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο ζα ελδηαθέξνπλ ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Δπηπιένλ γηαηί δελ εληάζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε ηνπο θαη θαηά πφζν απηά ζα ήηαλ 

ρξήζηκα ζην ζρνιείν; 
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  Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ πνηνο παξάγνληαο δελ αθήλεη ηνλ      

εθπαηδεπηηθφ λα επηκνξθσζεί θαηάιιεια ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

 Σέινο πνηνη είλαη νη πεξηνξηζηηθνί  παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

λα δξάζεη  ειεχζεξα θαη απηφλνκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαζεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ; 

 

 

 

 

 

 

Δπίινγνο 

 

Οη  δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρνπλ σο εμήο: 

Ο εθπαηδεπηηθφο ππαγφκελνο ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν άιινηε αθήλεη πεξηζψξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη άιινηε ηα ζηεξεί, 

θαιείηαη λα πηνζεηήζεη θαη λα πινπνηήζεη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηε ζρνιηθή ηνπ 

κνλάδα.  

Παξ‟ φιε ηελ ειιηπή ηνπο θαηάξηηζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαη άιισλ εθηφο ησλ 

θιαζζηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο αξηζκφο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ησλ εθαξκνδφκελσλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε επίιπζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 

παξεκπνδίδνπλ, θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

Βηβιηνγξαθία 

 

 

Ξελφγισζζε   

 Apple M, (2002).Εθζπγρξνληζκόο θαη ζπληεξεηηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Μεηαίρκην, Αζήλα.  κεη Μ Γειεγηάλλε.  

 Ashley M (1995).“Why the moralistic approach to environmental Education, will 

never work” Journal of Environmental Education, 50 16. 

 Available http// www.ed.gov / pubs/After- school- programs 

 Bacharach, S. & S. Conley (1989). “Uncertainty and decision making in 

teaching: implications for managing line professionals”, in: Sergiovanψ, Th. & 

J. Μoore (eds), Schooling for tomorrow, Allyn and Bacon 

 Bachmann M (1991).Dalcroze today an education through and into music 

London Oxford University Press. 

 Baker, E. A., & Wedman, J. (2000). Lessons learned while using case-based 

instruction with preservice literacy teachers. In T. Shanahan & F. Rodriguez-

Brown (Eds.), Forty-ninth National Reading Conference Yearbook (pp. 40-136). 

Chicago: National Reading Conference. 

 Barott J. & Raybould R. (1998). Changing Schools into Collaborative 

Organisations. ηo Pounder D. (Ed.), Restructuring Schools for Collaboration, 

Promises and Pitfalls. Albany: State University of New York (SUNY).Press. 

 Barth, R., (1989). The principal and the profession of teaching, in: Th. 

Sergiovanni / J. Μoore (eds.), Scooling for tomorrow: directing reforms to 

issues that count, Boston: Allyn & Bacon, pp. 227-250 

 Bassey M, (1999).Case study research in educational setting, Buckingham-

Philadelphia, Open university Press. 

 Bennetton N, Megan C, Riches C (1992).Manage Change in Education London 

Open University Press. 

 Berelson, Bernard (1952). Content analysis in Communication Research, New 

York: Haffner Press 

 Berry B.& Ginsberg R. (1991). Effective Schools and Teacher Professionalism: 

Educational Policy at a Crossroads. ηo Bliss J.R., Firestone W.A.& Richards 

http://www.ed.gov/


 118 

C.E. (Eds), Rethinking Effective Schools: Research and Practice. New Jersey: 

Prentice Hall. 

 Bird M., Hammersley M., Gomm R. & Woods Ρ. (1999). Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

ζηελ Πξάμε. Πάηξα: ΔΑΠ. 

 Bissaker, K. & J. Heath (2005). “Teachers learning in an innovative school”, 

http://ehlt.flinders.edu.au/education/iej/articles/mainfraim.htm 

 Bliss J.R. (1991). Strategic and Holistic Images of Effective Schools. ηo Bliss 

J.R., Firestone W.A.& Richards C.E. (Eds), Rethinking Effective Schools: 

Research and Practice. New Jersey: Prentice Hall. 

 Bliss J.R., Firestone W.A.& Richards C.E. (1991). Introduction. ηo Bliss J.R., 

Firestone W.A.& Richards C.E. (Eds), Rethinking Effective Schools: Research 

and Practice. New Jersey: Prentice Hall. 

 Bolman L G Deal T E (1997).Refraiming Organaization (2 edn).San Francisco 

Jossey-Bass. 

 Bredeson, P. & O. Johanson (2000). “The school principal‟ s role in teacher 

professional development”, Journal of in-Service Education, vol. 26, no. 1, pp. 3 

85-389 

 Buchner P (1990).growing up in the 1980s : Changes in the social biography of 

childhood in the FRG in Chisholm L et al Childhood, youth and social change:Α 

Comparative perspective. London- NY The Falmer Press, pp71-84 

 Calfee C, Wittwer F and M Meredith (1998).Building a Full- Service School A 

Step-by- Step Guide. San Francisco: Jossey- Bass. 

 Carl J (1994).Parental choise as national policy in England and the United 

States,Comparative Education,38, 3 Aug 1994. 

 Chung, AM / Gannett, E/ Dekanter A, (2000).After school programs- from 

vision to reality : Explanation, Concept to classroom workshop, month 11.  

 Clair St. and D. Hough, Interdisciplinary Teaching, Eric Document ED 373-056, 

Dec. 1992, ζ. 16. 

 Clarke A, Evaluation Reasearch. (1999).An indroduction to principles methodsa 

and practise, Sage Publications, London. 

 Coch L French J (1948).Overcoming resistance to change. Human Relations. VI  

p 512-532. 

 Cohen L. & Manion L. (1997). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: 

Μεηαίρκην. 



 119 

 Cohen, L. & L. Manion (1997). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Αζήλα: 

Μεηαίρκην 

 Cohn R- Terfurth G (1993), Lebendiges Lehren und Lernen, Stuttgart. 

 Coltin L 1999 Enriching Children‟ s Out- of- School Time, in ERIC ED429737. 

 Comer J. (1988). Educating poor minority children. Scientific American. 

November, 42- 48. 

 Corcoran, T. & Goertz, Μ. (1995). Instrumental Strategies and High 

Performance Schools. Educational Researcher, Vol 24, No 9, pp 27-31. 

 Cox PL (1983).Complementary roles in successful change. Educational 

Leadership V41, P10-13. 

 Creemers B., Peters T. & Reynolds D.(Eds).(1989).School Effectiveness and 

School Improvement. Proceedings of the Second International Congress, 

Rotterdam 1989. Amsterdam: Offsetdrukkerij Kanters B.V., Alblasserdam. 

 Cres swell J. (2004). Schooling Issues Digest, School Effectiveness. Electronic 

Newsletter, 2004/1, Australian Government Department of Education, Science 

and Training (DEST), Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://dest.gov.au/schools/publications/2004/index.htm. 

 Cros F., (2002). Δληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε. ην Μπαγάθεο Γ. (επηκ), Ο εθπαηδεπηηθφο σο εξεπλεηήο. 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 culture on the process of change”, www.usca.edu/essays/vol12004/hinde.pdf 

Hopkins, D., Ainscow, M. & M. West (1997). “Making sense of change”, in: M. 

 Davidson R L (1979).Declining achievement can be reversed. Educational 

Leadership V37, P 216-220. 

 Davies B, Ellison L (2001).School Leadership for the 21 Century London 

:Routledge Falmer. 

 Dewey J., Δκπεηξία θαη Δθπαίδεπζε, κηθξ. Λ. Πνιελάθε, εθδ. Νέν ρνιείν, 

1938, ζ. 18- 19. 

 Dewey, John (1969). Experience and Education. London: Collier-MacMillan. 

Dewey, John (1990). The School and Society and The Child and the Curriculum. 

Chicago: The University of Chicago Press. 

    Dewey, John (1980 [1969]). Δκπεηξία θαη Δθπαίδεπζε/κηθξ. Λεάλδξνο 

Πνιελάθεο. Αζήλα: Γιάξνο. 

 Dunne, R. & Wragg, T. (2003). Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, Αζήλα: αββάιαο. 



 120 

 Edwards, B. S. (2000), The Challenges of Implementing Innovation, 

Mathematics Teacher, 93 

 Euridice (2000). National summary sheets on education systems in Europe and 

ongoing reforms. Euridice: http://www.euridice.org/ Documents/struct2/ 

Fiches_nationales/Frameset_Fiches_Nat.htm . 

 European Union (2000α). Lisbon Strategy.: http://europa.eu.int/ 

comm/education/policies/2010/et_2010_en.html  

 European Union (2000β). Πξφγξακκα σθξάηεο, Οδεγφο Τπνςεθίνπ. 

Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/schuman/index.html  

 European Union (2007). Σειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Πξνγξάκκαηνο 

σθξάηεο. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 

http://europa.eu.int/comm/  

 Evans-Stout K. (1998). Implications for Collaborative Instructional Practice. ην 

Pounder G.D. (Ed.), Restructuring Schools for Collaboration, Promises and 

Pitfalls. Albany: State University of New York Press. 

 Everard K.B, Morris G.(1996).Effective School Management London Paul 

Chapman Publishing Ltd. 

 Everard K. B. & Morris G., (1999), Απνηειεζκαηηθή Εθπαηδεπηηθή Δηνίθεζε, 

(κηθ. Κίθηδαο Γ.), Πάηξα, Δ.Α.Π. ζο.257-261 

 Everard, K.B., Morris, G. & Wilson I., (2004).Effective School Management, 

London, Chapman.  

 Fashola O / Hopkins J, (1998).Raview of extended- day and after school 

programs and their effectiveness, Center for Research on the Education of 

students placed at risk, report No 24 October.  

 Feagin J/ Orum A/ Sjoberg G, (1991).A case for the case study. Chapel hill and 

London, The university of North Carollina Press 

 Fend H, (1977).Schulklima Soziale Einflussprozesse in der Schule, Sozialogie 

der Schule III Weinhiem. 

 Foster, R. & B. Hilaire (2003). “Leadership for School Improvement: Principals 

and Teachers Perspectives”, International Electronic Journal For Leadership in 

Learning, vol. 9, no. 9 http://www.ucalgary.ca/~iejll 

 Frey K (1986), H κέζνδνο Project, ΜΔΣ Μάιιηνπ, Θεζζαινλίθε, Αθνί 

Κπξηαθίδε.  

http://www.euridice.org/
http://europa.eu.int/


 121 

 Frey Κ., (1986). Ζ «Μέζνδνο Project». Μηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην 

ζρνιείν σο ζεσξία θαη πξάμε. Θεζζαινλίθε: Αθνη Κπξηαθίδε O.Δ. 

 Fulan, M., Miles, M.B. & Taylor B, (1980).Organization development in 

schools: the state of the art, Review of educational Research. 

 Fullan M (1985).Change process and strategies at the local level. The  

Elementary School Journal V65 P391-421. 

 Fullan M (1991).The New Meaning of Educational Change New York Teacherw 

College Press. 

 Fullan M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell 

Plc. 

 Fullan M. (1997). Successful School Improvement, The Implementation 

Perspective and Beyond (3d ed.). London: Open University Press. 

 Fullan, M. (2001). Leadership in a Culture of Change. San Francisco: Jossey 

Bass. 

 Fullan, Μ. & Μ. Μiles (1992). “Getting reform right: what works and what 

doesn‟t, Phi Delta Kappan, June 1992, pp. 745-747 

 Fullan, Μ. (1985). “Change processes and strategies at the local level”, The 

Elementary School Journal, vol. 85, no. 5, pp. 391-421 

 Fullan, Μ. (1986). “The management of change”, in: E. Hoyle & Μcmahon 

(eds), The management of schools, London: Kogan Page, pp. 73-85 

 Fullan, Μ. (1988). “Research into educational innovation”, in: R. Glatter a.o. 

(eds), Understanding school management, London: Open University Press, pp. 

195- 211 

 Fullan, Μ. (1991). The new meaning of educational change, London: Cassel 

 Fullan, Μ. (1993). Change forces. Probing the depths of education, London: 

Falmer Press 

 Gillborn, D. (1989). “Talking to heads: reflections on secondary headship at a 

time of rapid educational change”, School organization, vol. 9, no. 1, pp. 65-83   

Hallinger, P. (1992). “The evolving role of American principals: from 

managerial to instructional to transformational leaders”, Journal of Educational 

Administration, vol. 30, no. 3, pp. 35-48 

 Glatter, R. (1986). “The management of school improvement”, in: Hoyle, 

Δ./McMahom, A. (eds), The management of school, World Yearbook of 

Δducation, London: Kogan Paul 



 122 

 Hall GE Hold SM (2001).implementing Change Boston Allyn and Bacon 

 Hallinger, P., Murphy, J. & C. Hausman (1992). “Restructuring schools: 

principals‟ perception of fundamental educational reform”, Educational 

Administration Quartely, vol. 28, no. 3, pp. 330-349 

 Halpern R / Deich S / Lohen C (2000).Financing after school programs – From 

vision to reality Explanation, Concept to classroom workshop, month 11. 

 Hamel J/ Dufour S / Fortin D (1993).case study methods California – Montreal- 

London –New Delhi, Sage publications. 

 Hamilton L S / Klein SP (1998).The development of children ages 6 to 14 The 

future of children when school in out 9, Santa Monica, California, Ranol 

Corporation  

 Hannan M. & Freeman, J. (1984).Structural inertia and organizational change, 

American Sociological Review.   

 Hargreaves A. (2003). Teaching in the Knowledge Society, Education in the Age 

of Insecurity. New York: Teachers College Press. 

 Hargreaves D., Hopkins D. (Eds).(1994). Introduction. Development Planning 

for School Improvement. London: Cassell Plc. 

 Hargreaves, A. (1982). “The rhetoric of school-centred innovation”, Journal of 

Curriculum Studies, vol. 14, (3), pp. 25 1-266 

 Harris, A. & Ch. Chapman (2002). “Democratic Leadership for School 

Improvement in Challenging Contexts”, International Electronic Journal For 

Leadership in Learning, vol. 6, no. 9 http://www.acs.ucalgary.ca/~iejll 

 Hinde, Δ. (2004). “School culture and change: an examination of the effects of 

school 

  Holtappels, (1994).Ganztagsschule und Schuloffnung. Weinheim und Munchen 

Juventa Verlag. 

 Hopkins D (1986).The change process and leadership in schools. School 

Organization V6 No 1 

 Hopkins D. & Jackson D. (2004). Network Learning Communities-Capacity 

Building, Networking and Leadership for Learning. NCSL-National College for 

School Leadership. Γηαζέζηκν θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.ncsl.org.uk/nlc. 

 Hopkins D., Ainscow M. & West M. (Eds).(1998). School Improvement in an 

Era of Change (3d ed.). London: Cassell Plc. 



 123 

 House, Δ. (1979). “Technology versus craft: a ten year perspective on 

innovation”, in: P. Taylor (eds), New directions in curriculum studies, The 

Falmer Press, pp. 137-15 1 

  Houssaye, J. (2000), Δεθαπέληε Παηδαγσγνί, κηθξ. Γ. Καξαθαηζάλε, εθδ. 

Μεηαίρκην,: .157-170. 

 Hoy W.K, Miskel G.C (2001).Educational Administration (Theory- Reasearch- 

Practice).(6edn).USA Mc Graw Hill, Inc. 

 Hoyle E (1975).The study of schoolw aw organizationw. In Vincent H Royston 

M Colin M  Management  in Education – The Management of Organizationw 

and Individuals  London The Open University 

 Jarett O (2000).Recess in Elementary School What does the research say ? ERIC 

ED 466331 

 Johnson B. (1998). Organising for Collaboration: A Reconsideration of Some 

Basic Organising Principles. ην Pounder D. (Ed.), Restructuring Schools for 

Collaboration, Promises and Pitfalls. Albany: State University of New York 

(SUNY).Press. 

 Joyce B, Showers B 1982 The coaching of teaching Educational Leaderrship 

V40 p 4-10 

 Katz, Lilian & Sylvia Chard (2004). Ζ κέζνδνο project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο/κηθξ. 

Ρίηα Λακπξέιιε. Αζήλα: Αηξαπφο. 

 Kenzevich, S. (1975).administration of Public Education, 3rd edn, New York: 

Harper and Row 

 Krause, U. M., Stark, R., & Mandl, H. (2009). The effects of cooperative 

learning and feedback on e-learning in statistics. Learning and Instruction, 19, 

158-170. 

 Leach, Ch. (1994). “Managing Whole-School Change”, in: A. Osler (eds), 

Development Education, N. York: Cussell 

 Leach, D., Smith, R., Green, R. & R. Fulton (2003). “Δxploring Teacher 

Perceptions of the Leadership Practices of Middle and High School Principals”, 

www.usca.edu/esays/vol62003/leach.pdf 

 Leithwood, K. (1992). “The principal‟ s role in teacher developement”, in: 

Fullan, M. & A. Hargreaves (eds), Teacher development and educational 

Change, London: Falmer Press, pp. 86-103 



 124 

 Levenberg I. & Sfard A, (1996), When change becomes the name of the game: 

Mathematics teachers in transition to a new learning environment, in L. Puig & 

A. Gutierez (Eds), Proceedings of the 20th Conference of the international group 

for the Psycology  of Mathematics Education, vol.3, Valencia, University of 

Valencia 

 Lilly, Δ. (1989). “The Determinants of Organizational Power Styles”, 

Educational Review, vol. 41, no. 3, pp. 28 1-293 

 Lowe W Vandell E (1997).Experiences and childrens adjustments at school and 

at home, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin  

 MacBeath J., Schratz M., Meuret D. & Jacobsen L. (2000). Self-Evaluation in 

European Schools. London: Routledge Falmer. 

 Macneil, N., Cavanah R. & S. Silcox (2005). “Pedagogic Leadership: 

Refocusing on Learning and Teaching”, International Electronic Journal For 

Leadership in Learning, vol. 9, no. 2 http://www.ucalgary.ca/i~ejll 

 Mathison S. and M. Freeman, The logic of Interdisciplinary studies..., φ.π., ζ. 18. 

 Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis [28 paragraphs]. Forum 

Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line 

Journal], 1(2). Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.qualitative-

research.net/fqs-texte/2-00/2- 00mayring-e.htm. 

 McKay, W. (1997). Examining the elusive essense of a superlative teacher, 

Education, 117(3), pp.433-439. 

 Meyer, J.W. (1992). Conclusion: Institutionalization and the Rationality of 

Formal Organizational Structure. ην Meyer, J.W. and Scott, W.R. (Eds.). 

Organizational Environments: Ritual and Rationality. Newbury Park, London, 

 Meyer, M. & R. Macmillan (2001). “The Principal‟ s Role in Transition: 

Instructional Leadership Ain‟ t What It Used To Be” ”, International Electronic 

Journal For Leadership in Learning, vol. 5, no. 13 http://www.acs.ucalgary.ca/~ 

iejll 

 Miles, M. (1998). “Finding Keys to School Change: A 40-Year Odyssey”, in: A. 

Hargreaves et al. (eds), International Handbook of Educational Change, 

Dortrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 37-69 

 Miller B (1995).Out of school time Effects on learning in the primary grades, 

Wellesley, Ma School age childs project 



 125 

 Mitter,W/ Botho von Kopp(1994). Die Zeitdimension der Schule alw 

Gegenstand dew Bildungsvergleichs 

 Morrison, K. (1998). Management theories for educational change, London: Paul 

Chapman Publishing 

 Mortimore P., Sammons P., Stoll L., Lewis D. & Ecob R. (1988). School 

Matters: The Junior Years. Somerset: Open Books. 

 NCSL, Hadfield M., Chapman C., Curryer I. & Barrett P. (2002). Building 

Capacity, Developing Your School. Nottingham: NCSL-National College for 

School Leadership. Γηαζέζηκν θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.ncsl.org.uk/nlc. 

 Newmann F.M. (1991). Student Engagement in Academic Work: Expanding the 

Perspective on Secondary School Effectiveness. ηo Bliss J.R., Firestone 

W.A.& Richards C.E. (Eds), Rethinking Effective Schools: Research and 

Practice. New Jersey: Prentice Hall. 

 OECD, Innovating Schools. 1999β, Paris: Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD)/Centre for Educational Research and 

Development (CERI). 

 OECD, Knowledge and skills for life: First results from PISA 2000. 2001, Paris: 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 

 OECD, Measuring Students‟ Knowledge and Skills: A New Framework for 

Assessment. 1999α, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 

Development. 

 P. Grefen, J. Vonk, E. Boertjes, P. Apers; Two-Layer Transaction Management 

for Workflow Management Applications; Proceedings 8th International 

Conference on Database and Expert System Applications (DEXA); Toulouse, 

France, 1997 

 Paechter C. (1995). Crossing Subject Boundaries. The micropolitics of 

curriculum innovation. London: HMSO. 

 Pederson,De Kanter,Bodo,Weinig Noeth (1998).Safe and smart. Making after 

school hours work for kids  

 Pounder D. (1998). Teacher teams: Redesigning Teachers‟ Work for 

Collaboration. ηo Pounder D. (Ed.), Restructuring Schools for Collaboration, 

Promises and Pitfalls. Albany: State University of New York (SUNY).Press. 

 Preedy a.o. (eds), Educational Management. Strategy, quality and resources, 



 126 

 Reezigt G.(Ed).(2001). A Framework for Effective School Improvement-ESI, 

Final Report. Croningen: GION, Institute for Educational Research, University 

of Croningen. 

 Renhartz J Beach DM 2004 Educational Leadership- Changing Schools, 

Changing Roles Boston: Pearson Education, Inc 

  Reno J/ Rilley R(2000).Working for children and families  Safe and smart After 

school programs, US Department of education  April 2000Available http// 

www.ed.gov / pubs/ html 

 Riley W/ Smith M / Peterson T/ De Kanter (1999).A Bringing education to after 

school programs, Summer, Available http: //www.ed.gov/ pubw/ After- school- 

programs/ 

 Riley, K. (2000). “Leadership, learning and systemic reform”, The Journal of 

Educational Change, vol. 1, (1), pp. 29-55 

 Rodriguez G, (1999).Extended Learning Issues, Date posted  

 Rudduck J. (1984). Introducing Innovation to Pupils. ηo Hopkins D. & Wideen 

M. (Eds), Alternative Perspectives on School Improvement. Philadelphia: 

Falmer Press. 

 Runkel J.P. (1984). Maintaining Diversity in Schools. ηo Hopkins D. & Wideen 

M. (Eds), Alternative Perspectives on School Improvement. Philadelphia: 

Falmer Press. 

 Ryan, T. & P. Joong (2005). “Teachers and Students Perception of the Nature 

and Impact of Large-Scale Reform”, Canadian Journal of Educational and 

Administration Policy, vol. 38, pp. 42-50 

 Sammons P. (1999). School Effectiveness: Coming of age in the twenty-first 

century. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger Publishers. 

 Schoenfeld, A.H., (1992), Learning to think mathematically: Problems solving 

metacognition and sense making in mathematics, in D.A. Grouws (Ed.), 

Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, New York, 

Macmillan 

 Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. New York: Doubleday. 

  Sergiovanni, Th. (1984). “Leadership and excellence in schooling”, Educational 

Leadership, vol.2, pp. 4-13 

 Sergiovanni, Th. (1987). The principalship, a reflective practice perspective, 

Boston: Allyn and Bacon 

http://www.ed.gov/


 127 

 Sergiovanni, Th. (1989). “The leadership needed for quality schooling”, in: 

Sergiovanni Th./ Moore J. (eds.), Scooling for tomorrow: directing reforms to 

issues that count, Boston: Allyn & Bacon, 213-286 

 Sergiovanni, Th. (1998). “Organization, Market an Community as Strategies for 

Change: What Works Best for Deep Changes in Schools”, in: A. Hargreaves 

(eds), International Handbook of Educational Change, Dortrecht: Kluwer/ 

Academic Publishers, pp. 576-595 

 Sergiovanni, Th. (2001). Leadership. What‟ s in it for schools?, London: 

Routledge and Falmer 

 Sheerens J. (2000). Improving School Effectiveness. Series: Fundamentals of 

Educational Planning-No 68. Paris: UNESCO. 

 Spiering, K & S. Erickson (2006). “Study abroad: Applying the diffusion model 

to international education”, 

 Stemler, Steve (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, 

Research & Evaluation, 7(17). Γηαζέζηκν ζην δηθηχαθφ ηφπν: 

http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=17. (πξφζβαζε: 15 Μαξηίνχ 2007). 

 Stewart V 1983 Chande The Challenge for Management London Mc Graw-Hill 

 Stodgill, R.M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. 

New York: Free Press. 

 Stoll L,  Fink D 1996 Changing our Schools. Philadelphia Open University Press 

 Tomlinson, C.A, Allan, S.D. (2004).Η εγεζία γηα Δηαθνξνπνίεζε ηεο Εξγαζίαο 

ζε Σρνιεία θαη Αίζνπζεο Δηδαζθαιίαο (κεηθξ Υξ Θενθηιίδεο, Γ 

Μέζζηνπ).Λεπθσζία Έθδνζε ησλ κεηαθξαζηψλ. 

 UNESCO (1999). Δθπαίδεπζε, ν ζεζαπξφο πνπ θξχβεη κέζα ηεο. Αζήλα: 

Gutenberg. 

 Van Velzen W., Miles M., Ekholm M., Hameyer U., Robin D., (1985). Making 

School Improvement Work-A Conceptual Guide to Practice. Leuven, Belgium: 

ACCO. 

 Vandenberghe, R. (1988). “School improvement from a European perspective”, 

Qualitative Studies in Education, vol. 1, no.1, pp. 79-90 

 Vandenberghe, J. J. Van Huissteden 1988: Fluvio-eolian interaction in a region 

of continuous permafrost. Proc. Vth International Conf. on Permafrost, 

Trondheim, Norway, August 2-5, 1988, 75-82 



 128 

 Wasserberg, M. (2000).“Creating the vision and making it happen”, in H. 

Tomlinson, H. Gunter and P. Smith (eds.), Living Headship, London: Paul 

Chapman Publishing. 

 Weindling, D. (1989). “The Process of School Improvement: some practical 

messages from research”, School Organisation, vol. 9, no. 1, pp. 53-64 

 Williams, R (2006). “Leadership for School Reform: Do Principal Decision-

Making Styles Reflect a Collaborative Approach?”, Canadian Journal of 

Educational and Administration Policy, vol. 53, pp. 23-34 

 Withall, James (1989). «Γαζθαινθεληξηθή-παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία», Παηδα-

γσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθφ, η. 3, 1300-1303. Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

 Wolk, Steven (2001). “The benefits of exploratory time”, Educational Leader-

ship, 59(2), 56-59. 

 Wood F, Killian J, Mc Quarrie F , Thompson S (1999).Oξγάλσζε ελφο 

Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο ζε ρνιηθή Βάζε (κηθ Μπειηξάλ Υξ Κ ). 

Λεπθσζία Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

 Worthen, B.R., Sanders, J.R., Fitzpatrick, J.L., (19972).Program Evaluation: 

Alternative Approaches and Practical Guidelines, USA, Longman Publicers 

 Κyriakides, L. (2002).A research  based Model for the Development of Policy on 

Baseline Assessment, Britisch Educational Research Journal, 805-826. 

 Μuehlhausen U, (1994).Ueberraschungen im Unterricht Situative 

Unterrichtsplannung, Weinheim 

Διιεληθή 

 

 Αγγεινπνχινπ (2005). Οινήκεξν ρνιείν, Ίδξπζε- Δμέιημε – Πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνί  Οινήκεξν ζρνιείν, ζεσξία, πξάμε θαη αμηνιφγεζε. επηκ 

Λνπθέξεο, Αζήλα, Παηάθε. 

 Αζαλαζνχια-Ρέππα Α. (1999). Λήςε απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο. 

ην: Αζαλαζνχια-Ρέππα Α., Κνπηνχδεο Μ., Μαπξνγηψξγνο Γ., Νηηζφπνπινο 

Β., Υαιθηψηεο Γ., ∆ηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, Σφκνο Α΄ Δθπαηδεπηηθή 

∆ηνίθεζε θαη Πνιηηηθή. Πάηξα: ΔΑΠ. 



 129 

 Αλαγλσζηνπνχινπ Μ. (2001). “Σάζεηο ζηελ έξεπλα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ - 

δηεπζπληή”, Σα Δθπαηδεπηηθά, ηρ. 61-62 : ζ. 2026 

 Αλδξένπ Α.(1995). «Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ 

Ηζηνξηθή επηζθφπεζε ζηελ Δπξψπε» ΗΝΔ Δλεκέξσζε. 

 Αλδξένπ Απ., θ.ά. (επηκ.)(2001). Αξκνδηφηεηεο Γηεπζπληψλ θαη ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε, Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. 

 Αλδξένπ Απ., Μαληδνχθα, Π. (1999). Θέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ρνιηθήο κνλάδαο, Αζήλα, εθδφζεηο Νέα χλνξα. 

 Αλησλίνπ Γ., Μπαξηδαθιή Μ. θαη Γεσξγηάδνπ Β. (2006). Γηεξεπλψληαο ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), 

Δθπαηδεπηηθέο Αιιαγέο, ε Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ρνιείνπ. 

ΑΘήλα: Μεηαίρκην. 

 Αξβαλίηε Η.(2006).Ζ ζεζκνζέηεζε θαη ε εμέιημε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζηελ 

Διιάδα ηππσζήησ Γ Γαξδαλνο. 

 Βηηζηιάθε Υ.(2000).Οινήκεξν ζρνιείν Γηαπηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

νιήκεξσλ πξνγξακκάησλ δηεζλψο : ην Έθθξαζε,  19. 

 Βηηζηιάθε Υ.(2001).Βαζηθνί άμνλεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ : ην Ππξγησηάθεο, Η.Δ (επηκ), Οινήκεξν ζρνιείν 

Λεηηνπξγίεο θαη πξννπηηθέο, Αζήλα, ΤΠΔΠΘ. 

 Βηηζηιάθε Υ,  Ππξγησηάθε Η. (2001).Σν νινήκεξν ζρνιείν : Μηα  ζπλνπηηθή 

πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ : ην Ππξγησηάθεο Η Δ (επηκ).Οινήκεξν ζρνιείν: 

Λεηηνπξγίεο  θαη πξννπηηθέο. Αζήλα, Τ.Π.Δ.Π.Θ. 

 Βηηζηιάθε Υ. (2001).Αμηνιφγεζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Γνκέο, ιεηηνπξγίεο, 

επηπηψζεηο θαη πξννπηηθέο, κηα ζχλνςε ζηα πξαθηηθά ηνπ: Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ θέληξνπ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο-Έξεπλα γηα ηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, Αζήλα (ππφ έθδνζε).  

 Βνπδνχξε Δ., Γθνχξαο Α., Λαληδνχιε Π., Ληνχθαο .(2009). Ζ θαηλνηνκία ζηελ 

Διιάδα.Αζήλα.Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & Ίδξπκα Κφθθαιε. 

 Βξεηηφο Γ. θαη Καςάιεο Α. (1994). Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Θεζζαινλίθε: 

Art of Text. 



 130 

 Βξεηηφο Η.(2001).Σν νινήκεξν ζρνιείν σο πξφηαζε γηα εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη νη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο : ζην 

Μαθεδλφλ,8 71-87. 

 Βξεηηφο Η , Σαξαηφξε Δ,  Υαηδεδήκνπ, Γ. (2001).Σν πξφβιεκα ησλ εξγαζηψλ 

ησλ καζεηψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζην: Ππξγησηάθεο Η. Δ (επηκ), Οινήκεξν ζρνιείν: 

Λεηηνπξγίεο θαη πξννπηηθέο: Αζήλα, Τ.Π.Δ.Π.Θ. 

 Γαβαιά Γ., «Σν πιαίζην αλαθνξάο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο», ζην βηβιίν ηνπ Κ. 

Αγγειάθνπ, Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν...., 

φ.π., ζ. 23. 

 Γηαλλαθάθε Μ.-. (2005). H εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ην 

Καςάιεο Α. (Δπηκ.), Οξγάλσζε θαη ∆ηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ. 

Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 Γηαλλαθάθε Μ.-. (2002).Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε θαη εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, ηφκνο Β ( Παπάο, Σζηπιεηάξεο Α, Πεηξνπιάθεο επηκ). Αζήλα, 

Αηξαπφο, Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο. 

 Γθφβαο Ν. θαη Γεκεξηδή Κ. (2001). Πνιηηηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γνπδήξαο Γ., Παπαδνπνχινπ ., (2008). Καηλνηφκεο δξάζεηο.Αζήλα.ΟΔΠΔΚ. 

  Γνχπνο Θ,  Μήλαο Αζ., (2005- 2006).Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ νινήκεξνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ : χγρξνλνη Πξνζαλαηνιηζκνί ζηελ εθπαίδεπζε Ζξάθιεην.  

 Γνπξλαξφπνπινο Γ,& Κνληάθνο Α, (2003).Ο Θεζκφο ηνπ Γηεπζπληή ζην 

Διιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν: Μηα ηζηνξηθή αλαδξνκή : ην: Γηνηθεηηθή 

Δλεκέξσζε Σεχρνο 25 Ηαλνπάξηνο. 

 Γνχζεο, Π. (2000). Σν νινήκεξν ζρνιείν. Σν ζρνιείν κπξνζηά ζηηο λέεο 

εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο : ην Έθθξαζε, 19.  

 Γεκεξηδή Κ.  θαη Μπαγάθεο Γ.(2001). Δκβαζχλνληαο ζηα πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο: A posteriori κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ δχν πξνγξακκάησλ. ην 

Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Δκπεηξίεο θαη ζθέςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξναηξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Γεκεξηδή Κ.  θαη Μπαγάθεο Γ. (2003). νη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην επξσπατθφ 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην: Εεηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο. ην 

Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. 



 131 

 Γεκίξνγινπ Π. (2005).Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηε 

ρψξα καο, Θεζζαινλίθε, εθδ  Κπξηαθίδε.  

 Γεκεηξαθάθεο Κ. θαη Μαληάηεο Π. (2003). Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθφηεηαο θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Γεκεηξηάδεο ., Μπάξκπαο Α., Μνινρίδεο Α., Παιαηγεσξγίνπ Γ., Φχιινο Γ., 

Βιαράβαο Η., Σζνπθαιάο I. θαη Πνκπφξηζεο Α. (2003). Δλδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Ο εθπαηδεπηηθφο θαη 

ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Γεκεηξηάδεο ., Μπνχγηαο Η.(2005). Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζην ζρνιείν κε 

ηελ ππνζηήξημε Σ.Π.Δ. Θεζζαινλίθε. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ.ζει,843-844. 

 Γηακαληή Κ. (1998).Πξφηαζε γηα ην νινήκεξν ζρνιείν : ην: Σν ζρνιείν θαη ην 

ζπίηη,6-7. 

 Δξεπλεηηθή Δξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Παηδαγσγηθφ Σκήκα,2003. 

Θεζζαινλίθε. 

 Δπξσπατθή Δλσζε .(1989). Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

C 003- 05/01/1989. 

 Εψηνο Ν.(2000).Γηα ην νινήκεξν ζρνιείν: Πξνβιήκαηα  θαη πξνηάζεηο 

αληίζηαζεο θαη δηεθδίθεζεο : ην: Θέκαηα Παηδείαο, 1. 

 Ζιηνχ, Μ. (1982). “Ο ξφινο ηεο έξεπλαο ζηε δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ”, Γειηίν ηεο Δηαηξείαο Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο 

Παηδείαο, ηρ. 5 : ζ. 24-35. 

  Θενθηιίδεο  Υξ.(1994).Οξζνινγηζηηθή νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιείνπ, 

Λεπθσζία. Απηνέθδνζε,70-75. 

 Θενθηιίδεο Υξ. (1992). Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξφθιεζε ηνπ 1992 θαη 

ηνπ 2001:Πξνγξάκκαηα,εθπαηδεπηηθφο. Νέα Παηδεία: 1-35. 

  Θενθηιίδεο Υξ.(2002).Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο.Γξεγφξεο.Αζήλα. 

 Καβνχξε Π. (1999). “Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ/ηξηψλ 

ζηηο δηδαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο” : χγρξνλε 

Δθπαίδεπζε, ηρ. 106 : ζ. 91-100. 



 132 

 Καθαλά, Γφκλα-Μίθα. (2008). Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε: 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο. Θεζζαινλίθε: Αθνί 

Κπξηαθίδε. 

 Κακαξηλφο, Γ. (2003). Βησκαηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν. Ξπιφθαζηξν.  

 Καλειιφπνπινο Υ.(1990).Μάλαηδκελη – Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε, ηφκ. Α΄, 

έθδ. 3ε, Δθδφζεηο International Publishing.  

 Κάληαο Αξ. (1995).Οξγαλσηηθή θαη Βηνκεραληθή Φπρνινγία, Διιεληθά 

Γξάκκαηα, Αζήλα.  

  Καξαβαζίιεο Γ.(2005).Οινήκεξν ζρνιείν: Οξγάλσζε- πξνβιήκαηα-

πξννπηηθέο. Οινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία. Αηξαπφο. 

 Καξαιή, Αηκ., «Λνγνηερλία θαη Γηαζεκαηηθφηεηα ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γπ-

κλαζίνπ», www.paremvasis.gr (30/1/2009). 

 Καξάκπειαο Κ., Kelly Α. θαη Φψθηαιε Π. (2006). H αιιειεπίδξαζε θαη ε 

επηθνηλσλία κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν σο νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα επηηπρεκέλε 

θαη βηψζηκε εθπαηδεπηηθή αιιαγή. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθέο 

Αιιαγέο, ε Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ρνιείνπ. Αζήλα: 

Μεηαίρκην. 

 Καζζεινχξεο Θ. (2003).«Οινήκεξν ή ζρνιείν νινθιεξσκέλεο 

δηαπαηδαγσγηθήο εξγαζίαο»,  Θέκαηα παηδείαο. 

 ΚΔΔ, ΤΠΔΠΘ (1998). Ζ Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ ζην Λχθεην, Γεληθέο 

Οδεγίεο θαη ηνηρεία Μεζνδνινγίαο. Αζήλα: χγρξνλεο Δθδφζεηο Κνξπθή Α.Δ. 

 Κεθάια Μ. (1995).Οινήκεξν ζρνιείν πξφθιεζε γηα αιιαγή ή απιή ρξνληθή 

επέθηαζε Κνηλσληνινγηθή ζεψξεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ΓΟΔ-ΠΟΔΓ Σν 

νινήκεξν ζρνιείν, Πξαθηηθά 9νπ ζπλεδξίνπ Πάθνο. 

 Κνπινπκπαξίηζε Α. (2006). Δθπαηδεπηηθή «αιιαγή θαη ζπλέρεηα»: Ννκνζεηηθή 

επηηαγή ή Θεζκνζεηεκέλε επηινγή; ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθέο 

Αιιαγέο, ε Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ρνιείνπ. Αζήλα: 

Μεηαίρκην. 

 Κνπινπκπαξίηζε, Αι. (2000). «Οκάδεο ρέζεσλ θαη πλεξγαζίαο. Ο 

ρεδηαζκφο θαη ε Δθαξκνγή ελφο Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε Κνηλσληθψλ 

Γεμηνηήησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν», χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 112, 50-60. 

 Κνπηνχδεο Μ. (1999). Γεληθέο Αξρέο Μάλαηδκελη, η. Α, , Πάηξα, Διιεληθφ 

Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. 



 133 

 Κππξηαλφο  Π.(2008). «Απηελέξγεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ελεξγφο πνιίηεο ζηηο 

ζεκεξηλέο πνιχπινθεο θνηλσλίεο» ,ζην (Δπηκ.) Μπάιηαο η. , Δλεξγφο πνιίηεο 

θαη εθπαίδεπζε.Αζήλα:Παπαδήζεο. 

 Κππξηαλφο Π. (2009). πγθξηηηθή ηζηνξία ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο, Αζήλα: 

Βηβιηφξακα. 

 Κππξηαλφο Π.(2011). «Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε:1974-2000» ,ζην πεξηνδηθφ , Γειηίν εθπαηδεπηηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο ,αξ. ηεχρνπο 46. 

 Κπξηάθε Β .(2005). Ζ ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εκπέδσζεο 

λέσλ ξφισλ ζην νινήκεξν ζρνιείν.  εθδ Αηξαπφο. 

 Kπξηαθίδεο Α. (2004).Οιηζηηθφ Μνληέιν αμηνιφγεζεο  θαηλνηνκηψλ κε βάζε           

ηελ έξεπλα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ  εθπαηδεπηηθφ, Πξαθηηθά VIII  πλεδξίνπ  

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ, Λεπθσζία 

 Κπξίδεο Α. ,Σζηθηξίδνπ Δ., Αξβαλίηε Η., (2006).Σν νινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν 

ζηελ Διιάδα. ηππσζήησ Γηψξγνο Γαξδαλνο 

 Κπξθίλε–Κνχηνπια Α., «Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Ηζηνξίαο», ζην βηβιίν ηνπ Κ. Αγγειάθνπ, Γηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν..., φ.π., ζ. 86-87. 

  Κσλζηαληηλίδεο Θ.(1997). Κνηλσληνινγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Αζήλα Κπξηαθίδεο. 

 Κσλζηαληίλνπ Υ. (2000). Ζ ινγηθή θαη ε πξαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ ζηε Γεξκαλία : ην Γείθηεο Δθπαίδεπζεο,  ρξφλνο 2νο, 2. 

 Κσλζηαληίλνπ Υ,  Λενληάξε Α,  Υαηδεδήκνπ Γ, (2001).Οη ειεχζεξεο  

δξαζηεξηφηεηεο ζε πηινηηθά νινήκεξα ζρνιεία : ην Ππξγησηάθεο Η . Δ 

(επηκ).Οινήκεξν ζρνιείν Λεηηνπξγίεο θαη πξννπηηθέο, Αζήλα, Τ.Π.Δ.Π.Θ. 

 Κσηηνχια, Μ. (1996). “Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ”, 

Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, ηρ 38 : ζ. 33-37 

 Κσηηνχια, Μ. (2000). Δληαίν ρνιείν θαη Δθπαηδεπηηθνί, Αζήλα: Σππσζήησ. 

 Λαΐλαο Α. (1993). “Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα: ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο”, Παηδαγσγηθή 

Δπηζεψξεζε, ηρ 19 : ζ. 254-294 

 Λαΐλαο Α. (2000). “Γηνίθεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ: 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα”,   Ο 



 134 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα: απφ ηε ζεσξία 

ζηελ πξάμε, Θεζζαινλίθε: Action : ζ. 23-39 

 Λνπθέξεο Ν.(2005).Πνηφηεηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη Οινήκεξν Γεκνηηθφ 

ρνιείν. ην Οινήκεξν ρνιείν Θεσξία, πξάμε θαη αμηνιφγεζε.  Δθδ . 

Παηάθε. 

 Μάγνο Κ. (2006). Απφ ηελ αθνκνίσζε ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: Ο καθξχο δξφκνο κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. ην 

Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.). Δθπαηδεπηηθέο Αιιαγέο, ε Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηνπ ρνιείνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Μάγνο Κ. (2005). “πλέληεπμε ή παξαηήξεζε: ε έξεπλα ζηε ζρνιηθή ηάμε”, 

www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos10/005-019.pdf  

  Μαληάηε Δ. (2005).Ο εθπαηδεπηηθφο ζην Οινήκεξν ρνιείν Πξνζέγγηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ δηδαθηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  ην  Οινήκεξν ρνιείν Θεσξία, πξάμε θαη αμηνιφγεζε, επηκ 

Λνπθέξεο,  εθδ Παηάθε.  

 Μαζζηάιαο Β.(1984).Σν ζρνιείν φξγαλν δσήο, Αζήλα Γξεγφξεο. 

 Μαζζηάιαο Β. (1989). «Αλαθαιππηηθή θαη δηεξεπλεηηθή κέζνδνο θαη πξν-

γξάκκαηα», Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθφ, η. 1, 331-333. 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 Μαηζαγγνχξαο H. (2002). Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ: Μηα 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ αιιάδεη ην ζρνιείν. ην Δπηζεψξεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Δηδηθφ Αθηέξσκα ζηελ Δπέιηθηε Εψλε. Αζήλα: 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1985). Ζ δηδαζθαιία ζην ειιεληθφ ζρνιείν. χγρξνλε 

Δθπαίδεπζε ηx 25 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2004). Ζ ζρνιηθή ηάμε. Αζήλα: Γξεγφξε. 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2005α). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Αηδαζθαιίαο ηξαηεγηθέο 

Αηδαζθνιίαο   Ζ Κξηηηθή θέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, η. Β', Αζήλα: 

Gutenberg. 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2005β). Θεσξίαηεο Γηδαζθαιίαο, η. Α', Αζήλα: Gutenberg. 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2002α). Ζ Γηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε. 

Δλλνηνθεληξηθή Αλαπιαηζίσζε θαη ρέδηα Δξγαζίαο. Αζήλα: Γξεγφξε. 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2002β). «Γηεπηζηε κνληθφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα θαη 



 135 

εληαηνπνίεζε ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ: Σξφπνη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο», Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 7, 19-36. 

 Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2002γ). «Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ: Μία 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ αιιάδεη ην ζρνιείν», Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Θεκάησλ, 6, 15-30. 

 Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2002). “Ζ εηζαγσγή θαη ε ππνδνρή ησλ θαηλνηνκηψλ ζηα 

ζρνιεία: ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα”, Νέα Παηδεία, ηρ. 103 : 

ζ. 16-23 

 Μπαγάθεο Γ. (1999). Δθπαηδεπηηθέο Αιιαγέο, Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθφηεηαο θαη 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Δκπεηξίεο θαη ζθέςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξναηξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

  Μπάθαο Ν. ,ηκελή Απ. (2001).Σν Οινήκεξν Γεκνηηθφ  ρνιείν-ρνιείν 

Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ θαη ε εθπαηδεπηηθή  κεηαξξχζκηζε ηνπ 1997. Θέκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο. 

 Μπακπηληψηεο Γ. (2002). Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Αζήλα 

 Μπαξαιφο Γ. (2002). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο έξεπλαο δξάζεο θαη ην 

πιαίζην αλαθνξάο ηνπ εξεπλεηή. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Ο εθπαηδεπηηθφο σο 

εξεπλεηήο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Μπαξθαηζάο Α. (1998). “Αηηίεο απνηπρίαο θαηλνηφκσλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο”, Σα Δθπαηδεπηηθά, ηρ. 

47-48 : ζ. 129-138 

 Μπνλίδε Κ. «Σα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη ζρνιηθά βηβιία ζηελ 

Διιάδα: δηαδηθαζία παξαγσγήο, κνξθή θαη πεξηερφκελν, πξαγκαηηθφ 

πξφγξακκα, πξννπηηθέο», χγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρ. 131 (2003), ζ. 25-40. 

 Μπνλίδεο, Κ. (1998). “Έξεπλα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

ειιεληθή Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε... ππφ ην πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο 

Δηξήλεο”, δηαηξηβή επί δηδαθηνξία Α.Π.Θ. 

 Μπνπδάθεο . (1995).Σν Οινήκεξν ρνιείν. Θεσξία θαη πξάμε-ζχγρξνλεο 

ηάζεηο». ΓΟΔ ΠΟΔΓ Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην Γαζθάισλ-

Νεπηαγσγψλ, ζέκα: Σν Οινήκεξν ρνιείν, Πάθνο. 

 Μπνπξαληάο Γ.(2005).Ζγεζία: Ο δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο, εθδ Κξηηηθή, 

Αζήλα. 



 136 

 Μπνθπιάηνο . (2001). Γηαδξνκέο κε ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε. ην 

Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρνιείνπ. 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Μπξίθα Δ., Πάζρνο X. θαη Ρνπκπίδεο X. (2003). Ζ ρνιηθή Γηαξξνή ζηε 

Γπηηθή Θεζζαινλίθε, εκπεηξηθή έξεπλα. Θεζζαινλίθε: Δθδνζε Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Μπισλά Ε. (2005). Γηεπζπληήο θαη Απνηειεζκαηηθή ρνιηθή Μνλάδα, 

Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Αθσλ  Κπξηαθίδε.  

 Μσξίθε Υ. (2009). Απφςεηο θηινιφγσλ ηνπ Ν. Φζηψηηδαο γηα ηελ επηκφξθσζε 

ηνπο ζηε δηαζεκαηηθφηεηα. Πάηξα. Γηπισκαηηθή εξγαζία ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην. 

 Νενθχηνπ Υ. (2007). Γηαζεκαηηθή εθπαίδεπζε :κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο 

κάζεζεο,http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=252:ekpedefsi10&catid=34:ekpaidefsi&Itemid=62 

 Νεκά Δ &  Καςάιεο Αρ.(2002). χγρξνλε Γηδαθηηθή. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 Ξσρέιιεο Π. (1997-98).ρνιείν θαη εθπαηδεπηηθφο κπξνζηά ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο:Ζ  πνηνηηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε σο δηέμνδνο 

θαη πξννπηηθή, Μαθεδλφλ.   

 Ξσρέιιεο Π. (1997-8). ρνιείν θαη εθπαηδεπηηθφο κπξνζηά ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο, Μαθεδλφλ, η.ρ. 4 : ζ. 3-20 

 ΟΔΠΔΚ (2007). Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή Δπηκνξθσηψλ γηα ην Δξγν: 

«Σαρχξπζκε Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζε χγρξνλεο ∆ηδαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Κξηηηθήο ∆εκηνπξγηθήο θέςεο». Αζήλα: 

Απφθαζε Αξ. Πξση. 643/23-05-2007. 

 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2000). Οη Οκηινη ρνιηθήο ∆ξάζεο, Δξεπλα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε νκίισλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιεία ∆επηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2001). Ηζηνζειίδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

http://www.pi-schools.gr/drast/perivalontiki.. 

 Πακνπθηζφγινπ Αλ.. (2005)  Μάζεζε θαη Γεκηνπξγία Αζήλα: Γηελεθέο. 

 Πακνπθηζφγινπ Αλ. (2005).Αμηνιφγεζε θαη πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε: ε 

πεξίπησζε ηεο θαηλνηνκίαο «Οινήκεξν ρνιείν» : ην Οινήκεξα Γεκνηηθά 

http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=252:ekpedefsi10&catid=34:ekpaidefsi&Itemid=62
http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=252:ekpedefsi10&catid=34:ekpaidefsi&Itemid=62


 137 

ρνιεία. ξακα θαη πξαγκαηηθφηεηα. Λεηηνπξγία θαη πξνβιήκαηα. 

Πξνζαλαηνιηζκνί θαη πξνζδνθίεο, Αζήλα, Αηξαπφο. 

 Παλαγησηαθφπνπινο X. (1998). Ο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο θαη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ. ην Κφθθνο Α., Ληνλαξάθεο Α., Μαηξαιήο X. θαη 

Παλαγησηαθφπνπινο X. Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Σφκνο Γ ΄, Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Πάηξα: ΔΑΠ. 

 Παπαγνχλνπ Γ. Φηινζνθηθέο Αλαιχζεηο, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2000, ζ. 39. 

 Παπαδεκεηξίνπ H. (2006). Σν ζρνιείν πνπ καζαίλεη θαη αιιάδεη. ην Μπαγάθεο 

Γ. (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθέο Αιιαγέο, ε Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

ρνιείνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 Παπαδεκεηξίνπ Β., «Δθπαηδεπηηθνί θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», 

Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, η. 22 : ζ. 215-231, 1995. 

  Παπαλανχκ, Ε. & Υαηδεπαλαγηψηνπ Π. (επηκ.).(2003). Ζ δηεχζπλζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο: ηάζεηο θαη πξαθηηθέο, Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδε 

 Παπαλανχκ, Ε. (1994). “ρνιηθή κνλάδα θαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο”, 

Υξνληθά ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηρ 4 : 

ζ. 30-36 

 Παπαλανχκ, Ε. (1995). Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Θεσξεηηθή αλάιπζε θαη 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδε 

 Παπαλανχκ, Ε. (2000α). “Ζ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε” : ην: η. 

Γεσξγίνπ θ.α. (επηκ.) : χγρξνλε έξεπλα ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, Λεπθσζία: 

ρ.ε. 

 Παπαλανχκ, Ε. (επηκ.).(2000β). Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, Θεζζαινλίθε 

 Παπαλδξένπ Α. (1995). Μηα ζπνπδή απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Λεπθσζία: 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ. 

 Παπαλδξένπ Α. (2001). Μεζνδνινγία ηεο Αηδαζθαιίαο. Αζήλα : Γξεγφξε. 

 Παπαλδξένπ Α. (2002). Απνηειεζκαηηθή Γηδαζθαιία. Λεπθσζία: Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην Κχπξνπ. 

 Παπαπέηξνπ - νπζακηδνπ - Καξακπέηε (2004).Οινήκεξν ζρνιείν Μηα λέα 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα University  Studio Press,  Θεζζαινλίθε. 

 Παπάο Α. (2002).Οινήκεξν ρνιείν θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζην 

ΤΠΔΠΘ Οινήκεξν ρνιείν-Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο επηκ Η Ππξγησηάθεο. 



 138 

 

 Παζηαξδήο Π. (1993).«Μνληέια Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο: κία θξηηηθή 

παξνπζίαζε» : ην πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, ηρ. 18. 

  Παζηαξδήο Π. (2004).Δθπαηδεπηηθή εγεζία. Απφ ηελ πεξίνδν ηεο επκελνχο 

αδηαθνξίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή, Αζήλα, Δθδφζεηο Μεηαίρκην & Π. Παζηαξδήο. 

 Πεξζηάλε Π. ( 1997). Φηινζνθηθά, παηδαγσγηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζηέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ : ην 

Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 26. 

 Πεθάλεο Ν.(1998).Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Οινήκεξν ζην: Ζ ιέζρε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,22.  

 Ππξγησηάθεο Η. (1984).Κνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθέο  αληζφηεηεο. Αζήλα, 

Γξεγφξεο. 

 Ππξγησηάθεο Η. (1999).Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, Αζήλα, εθδ. 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 Ππξγησηάθεο Η. (2004).Οινήκεξν  ρνιείν: Ζ πεξηπέηεηα  ελφο λένπ ζεζκνχ ζην 

πεξ Μαθεδλφλ, η12 

  Ππξγησηάθεο Η . (2006).ΓΟΔ 20  Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην  

 Ππξγησηάθεο Η , Αιπέληδνπ Ο, (2002).Ο ζρνιηθφο  ρψξνο  θαη ε παηδαγσγηθή 

ηνπ δηάζηαζε. ην Οινήκεξν ρνιείν-Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο (επηκ  

Ππξγησηάθεο).Αζήλα ΤΠΔΠΘ- Π Η. 

 Ππξγησηάθεο Η.  ( 2002), Οινήκεξν ρνιείν: Γηεζλείο εμειίμεηο θαη ε ειιεληθή 

πεξίπησζε. ην ΤΠΔΠΘ –Π Η, Οινήκεξν ρνιείν – Λεηηνπξγία θαη 

Πξννπηηθέο, επηκ. Η. Ππξγησηάθεο, ΟΔΓΒ, Αζήλα  

 Ππξγησηάθεο Η.  (2001).Οινήκεξν ρνιείν : Γηεζλείο εμειίμεηο θαη ε ειιεληθή 

πεξίπησζε. ην ΤΠΔΠΘ –Π Η, Οινήκεξν ρνιείν – Λεηηνπξγία θαη 

Πξννπηηθέο, επηκ. Η.Ππξγησηάθεο, ΟΔΓΒ, Αζήλα  

 Ππξγησηάθεο Η.  (2001).Οινήκεξν ρνιείν Μηα πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ηνπ ζηελ Διιάδα ην Γ Υαηδεδήκνπ (επηκ), Παηδαγσγηθή θαη Δθπαίδεπζε, 

Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. 

 Ππξγησηάθεο Η. (2001).Οινήκεξν ρνιείν. Ζ πεξηπέηεηα  ελφο ζεζκνχ ζην 

Οινήκεξν ρνιείν. Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, ΤΠΔΠΘ ΟΔΓΒ2001 



 139 

 Ππξγησηάθεο Η.  (2002), Νένη ξφινη ζην Οινήκεξν ρνιείν: Ο ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή. ην ΤΠΔΠΘ –Π Η, Οινήκεξν ρνιείν – Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, 

επηκ. Η. Ππξγησηάθεο, ΟΔΓΒ, Αζήλα  

 Ππξγησηάθεο Η., Υαλησηάθεο Ν., Θσΐδεο Η.( 2002), Οινήκεξν ρνιείν: Νέεο 

απαηηήζεηο γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην ΤΠΔΠΘ –ΠΗ, Οινήκεξν 

ρνιείν – Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, επηκ. Η. Ππξγησηάθεο, ΟΔΓΒ, Αζήλα 

  Ππξγησηάθεο Η., (2000).Πξνυπνζέζεηο, ηχπνη θαη πξνβιήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ,(ππφ έθδνζε). 

 Ππξγησηάθεο, Η. (1991). “Δξκελεπηηθή” : ην: Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα/ 

Λεμηθφ, Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα : ζ. 2132-2134 

 Ράπηεο Νηθφιανο (2006).Ζ δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηε ζρνιηθή εγεζία 

ΗΠΔΠ-ΓΟΔ 

 Ρεθιείηε Π, Σξηβέιια Π, (2000)Ζ δηακφξθσζε ηεο θαηλνηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε η. 19, Αζήλα. 

 αΐηεο Αλ. (1999).«Ο ξφινο ησλ νξγάλσλ ιατθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ», άξζξν ζην: πεξηνδηθφ Γηνηθεηηθή 

Δλεκέξσζε, η. 14, Μάηνο : ζ. 40-52. 

 αΐηεο Αλ.(2000).«Γπλαίθεο Δθπαηδεπηηθνί θαη ζρνιηθή Γηνίθεζε ζηελ 

Διιάδα», άξζξν ζην: πεξηνδηθφ Σα Δθπαηδεπηηθά, ηρ. 57-58, 2000. ζζ. 150-163. 

 αΐηεο Υξ. (1992).Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, Θεσξία θαη 

Πξάμε, Αζήλα, Απηνέθδνζε.  

 αΐηεο Υξ. (1994).Βαζηθά ζέκαηα ηεο ρνιηθήο Γηνίθεζεο, Αζήλα. 

 αΐηεο Υξ. (1995).«Ννκνζεηηθά θελά – αζάθεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ», άξζξν ζην: πεξηνδηθφ Γηνηθεηηθή 

Δλεκέξσζε, ηρ. 2,  : ζ. 54-61. 

 αΐηεο Υξ. (2000).«Ζ ζπκβνιή ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ», άξζξν ζην: πεξηνδηθφ Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, Μάηνο 

: ζ. 28-49. 

 αΐηεο Υξ. (2005α).Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα, 

Απηνέθδνζε.  

 αΐηεο Υξ.(2005).Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο,  Αζήλα, 

Απηνέθδνζε.  

 αΐηεο Υξ. (2005β).Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Αζήλα, 

Απηνέθδνζε. 



 140 

 αΐηεο Υξ., Σζηακάζε, Φ., Υαηδή, Μ., (1997).«Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ: 

Manager – Ζγέηεο ή Παξαδνζηαθφο Γξαθεηνθξάηεο;», άξζξν ζην: πεξηνδηθφ 

Νέα Παηδεία, ηρ. 83 : ζ. 66-77. 

 αΐηεο, Υ. (2000). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα: Άηξαπνο 

Τθαληή, Α. (2000), “Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ” : 

χγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηρ 113 : ζ. 57-63 

 αΐηεο, Υξ. (1992). Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, Θεσξία θαη 

Πξάμε, Αζήλα Απηνέθδνζε. 

 αΐηεο, Υξ. (2001).Ζ Λεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ κέζα απφ ηηο Απνθάζεηο ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, Αζήλα, Δθδφζεηο Αηξαπφο. 

 ακπάλε ση. (2005). Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν: Πξνζαλαηνιηζκνί  θαη 

πξνζδνθίεο γηα έλα ζρνιείν γλψζεο, δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο. Οινήκεξα 

Γεκνηηθά ρνιεία. ξακα θαη πξαγκαηηθφηεηα. Λεηηνπξγία θαη πξνβιήκαηα. 

Πξνζαλαηνιηζκνί θαη πξνζδνθίεο, Αζήλα, Αηξαπφο. 

 νινκψλ Η. (επηκ.).(1999). Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα: Έλα πιαίζην εξγαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Αμηνιφγεζεο. 

 νινκσλ,Η,.Δ.Π.Π.Δ (1997).«ρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο» : ην :Αλαβάζκηζε Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο-Ζκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. 

 ππξνπνχινπ Γ., Αλαζηαζάθε Α., Λνχθα Δ., (2004). Καηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε.Αζήλα.Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

 ηεηαθάθεο Δ. & Καηδφο Ν., (2002).Management: κηα ζχγρξνλε άπνςε, 

Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο ΕΖΣΖ. 

 ηξαβάθνπ, Π. (2003). Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: Αθνη Κπξηαθίδε. 

 ηξαβάθνπ, Π., (2003).Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, 

Θεζζαινλίθε, εθδνηηθφο νίθνο Α/θψλ Κπξηαθίδε (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). 

 Σδάλε Μ (1998).Σν νινήκεξν ζρνιείν ζην  Ζ ιέζρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,22. 

 Σδαλή Μ. (2004). Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζην νινήκεξν πηινηηθφ ζρνιείν, Αζήλα.  

 



 141 

 

 Σδάλε Μ. (2004). Ζ δηαζεκαηηθφηεηα ζην νινήκεξν πηινηηθφ ζρνιείν, Αζήλα. 

ζην άξζξν : Ζ εθαξκνγή θαη ε  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. http://www.pi-

schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf 

 Σδαλή Μ.(2000).Οιεκεξίο ην ρηίδαλε : ηελ εθεκ Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία,14 

Ηαλνπαξίνπ 

 Σζανχζεο Η. (1997), Ζ ζεσξία ησλ πέληε παξαγφλησλ (Big Five).ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ: Σν ηεζη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο (ΣΔΥΑΠ). Αλαθνίλσζε 

ζην 6ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Αζήλα. 

 Σζνιαθίδεο Κ. θαη Φψθηαιε Π. (2003). Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Comenius. ην Μπαγάθεο Γ. (Δπηκ.), Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαη ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 ΤΠΔΠΘ (1990). Νφκνο 1892/90. 

 ΤΠΔΠΘ (1991). Νφκνο 1946/91. 

 ΤΠΔΠΘ (1992α). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. Γ2/4867/28-08-1992. 

 ΤΠΔΠΘ (1992β). Δγρεηξίδην γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: 

ΟΔΓΒ. 

 ΤΠΔΠΘ (1992γ). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. Γ1377/865/18-09-1992. 

 ΤΠΔΠΘ (1992δ). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. Φ484/62/Γ2/4877/20-12-1992 

δεκνζηεπκέλε ζην ΦΔΚ 797, η. Β'/20-12-1992. 

 ΤΠΔΠΘ (1995). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. Γ2/8976/29-11-1995. 

 ΤΠΔΠΘ (2000). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. Γ2/455/07-02-2000, δεκνζηεπκέλε 

ζην ΦΔΚ 161, η. B'/ 16-02-2000). 

 ΤΠΔΠΘ (2002α). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. 57905/Γ2/04-06-2002 

δεκνζηεπκέλε ζην ΦΔΚ 745, η. B'/ 14-06-2002). 

 ΤΠΔΠΘ (2002β). Νφκνο 2986/2002, δεκνζηεπκέλνο ζην ΦΔΚ 24, η. Α'/13 -02-

2002. 

 ΤΠΔΠΘ (2003). Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ: www. ypepth.gr. 

 ΤΠΔΠΘ (2005). Δγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Αξ. Πξση. 105087/Γ7- 

5/10/2005. 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos16/212-225.pdf


 142 

 ΤΠΔΠΘ (2006α). Δγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Αξ. Πξση. 108800/Γ7- 

19/10/2006. 

 ΤΠΔΠΘ (2006β). Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. 127257/Γ2/28-11-2006. 

 ΤΠΔΠΘ (2006γ). Δγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Αξ. Πξση. 125873/Γ7- 

23/11/2006. 

 Τθαληή, Α. (2000) Δθπαηδεπηηθέο Aιιαγέο θαη Bειηίσζε ηνπ ρνιείνπ. Μηα 

Πνιχπινθε ρέζε. Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, 113, ζζ. 57-63.  

 Φινγατηε Δ. & Γαζθφιηα M. (2004). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: 

ρεδηάδνληαο έλα «αεηθφξν» κέιινλ. ην Αγγειίδεο Π. (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθέο 

Καηλνηνκίεο γηα ην ρνιείν ηνπ Μέιινληνο. Αζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο 

Γαξδαλφο. 

 Φινγατηε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθέο 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο. 

 Φξάγθνο, Υ. (1984). «Φπρνπαηδαγσγηθή», Αζήλα, Gutenberg. 

 Υαλησηάθεο Ν.(2001).Παηδαγσγηθή θαη  θνηλσληθή ζεκειίσζε ηνπ Οινήκεξνπ 

ρνιείνπ»Σα Δθπαηδεπηηθά  

 Υαλησηάθεο Ν. (2002).Παηδαγσγηθή θαη θνηλσληνινγηθή ζεκειίσζε ηνπ 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ, Δθπαηδεπηηθά, η 61 

 Υαλησηάθεο Ν. (2004).Απφ ην παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν νινήκεξν ζρνιείν. 

ρνιεηνπνίεζε θαη παξαπαηδεία, Μαθεδλφλ,   η12 

 Υαηδεγεσξγίνπ Γ. (1998).Γλψζη ην Curriculum, Αζήλα Αηξαπφο. 

 Υαηδεδήκνπ Γ, (1995).Οη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, Θεζζαινλίθε, 

Αθνί Κπξηαθίδε. 

  Υαηδεδήκνπ Γ, Σαξαηφξε Δ. (2002).Ζ κέζνδνο Project  ζην ζρνιείν : ην 

Ππξγησηάθεο Η, Οινήκεξν ρνιείν, Αζήλα, ΟΔΓΒ,  

 Υαηδεδήκνπ, Γ. & Π. ηξαβάθνπ (2005). Σα ΠΔΚ σο θνξείο ζεζκνζεηεκέλεο 

επηκφξθσζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, Θεζζαινλίθε: 

Κπξηαθίδε 

 Υαηδεπαλαγηψηνπ Β. (2002).Ζ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, Θεζζαινλίθε, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ζηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 



 143 

 Υαηδεπαλαγηψηνπ, Π. (2003). Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδε 

www.pi-schools.gr/programs/seppe/zpoioi.htm 

 Υαηδεπαλαγηψηνπ,Π. & Παπαλανχκ.Ε (2001). “Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ”, δηαηξηβή επί 

δηδαθηνξία Α.Π.Θ. 

 Υαηδεπαληειή Π. (1999). Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, Αζήλα, εθδφζεηο 

Μεηαίρκην. 

 Υησηάθεο . (2002).Ηδεφηππνο ηνπ Max Weber θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα: ε θνηλσληθή έξεπλα ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζην: 

Δθπαηδεπηηθή Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή ςπρνπαζνινγία (ηφκνο Γ΄), Αζήλα, 

Δθδφζεηο Αηξαπφο. 

 Υησηάθεο . (1994). Γηα κηα Κνηλσληνινγία ησλ Διεπζεξίσλ Δπαγγεικάησλ, 

Αζήλα, Δθδφζεηο Οδπζζέαο. 

 Υησηάθεο . (1993). Ζ Ακθηζβήηεζε ησλ Δμεηάζεσλ θαη Βαζκψλ ζην ρνιείν, 

Αζήλα, Δθδφζεηο Γξεγφξεο. 

 Υνιέβαο Γ. (1995). Οξγάλσζε θαη ∆ηνίθεζε (Management)..Αζήλα: Interbooks. 

 Υξπζαθίδεο Κ . (2002).Βησκαηηθή-Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία. Αζήλα. 

 Υξπζαθίδεο, Κ. (1998). Βησκαηηθή-Δπηθνηλσληαθή Γηδαζθαιία. Ζ Δηζαγσγή 

ηεο Μεζφδνπ Project ζην ρνιείν. Αζήλα: gutenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

Παξάξηεκα 
 

 

 

 

 

ΔΡΩTΖΜΑTΟΛΟΓΗΟ 
 
Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 
Tν εξσηεκαηνιόγην ζην νπνίν θαιείζηε λα απαληήζεηε εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο.  

Εεηάκε ηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εκπεηξηθήο 
έξεπλαο πνπ ζθνπό έρεη λα εξεπλήζεη ηηο απόςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ  αλαθνξηθά 
κε ην ζέκα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ 
αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο, ζύκθσλα κε ην λέα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ.  

Ζ έξεπλα δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο βνήζεηα 
θαη ζπκβνιή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο. 

 
Α. ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

 
1. Φύιν: Άλδξαο  Γπλαίθα  
 
2. Ηιηθία: 20-30  31-40  41-50  51 θαη άλσ  
 
3. Βαζηθέο επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο: 

1.Παηδαγσγηθή Αθαδεκία………………………..  
2.Παηδαγσγηθή Αθαδεκία θαη εμνκνίσζε………..  
3.Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκ. Δθπαίδεπζεο………..  
4.ΑΔΗ (γηα εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ)………….  

 
4.Άιιεο ζπνπδέο: (δσναηόηηηα πολλαπλών απανηήζεων) 

1.Γηδαζθαιείν      
2.Πηπρίν ΚΑΣΔΔ/ΣΔΗ     
3.Γεύηεξν πηπρίν ΑΔΗ     
4.Μεηαπηπρηαθό      
5.Γηδαθηνξηθό       
 

5.Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε: 
5.1.ρέζε εξγαζίαο:  
Αλαπιεξσηήο  κόληκνο κε νξγαληθή ηνπνζέηεζε κόληκνο κε απόζπαζε  
 
5.2.Δηδηθόηεηα: Γηεπζπληήο  δάζθαινο εθπαηδεπηηθόο εηδηθόηεηαο  
  
5.3.Υξόληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 
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    α) 1- 3  β) 4-6   γ) 7-11   δ) 12-19  ε) 20-30  ζη)31-35  
 
5.4.Υξόληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν όπνπ ππεξεηείηε ηώξα: …………. 
 
5.5.Οξγαληθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε (λειηοσργική, αριθμός 
ημημάηων ποσ λειηοσργούν ηώρα) 
6/ζέζην – 7/ζέζην  8/ζέζην – 9/ζέζην  10/ζέζην θαη άλσ 
 

6.ρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηείηε:……………………………..: 
Β. ΚΤΡΗΔ ΔΡΩΣΖΔΗ 
 
1.Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζρεηηθά κε ηε 
δηαζεκαηηθόηεηα; ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 
2.Αλ ΝΑΙ, αλαθέξεηε ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπ:  
…………………………………….……………………………………….   

 
3.Από ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ηη ζεκαίλεη ν όξνο «θαηλνηνκία»; 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

 4.Πνηα από ηα παξαθάησ ζα ραξαθηεξίδαηε σο «θαηλνηνκίεο» ζην 
ζρνιείν;  

Νέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα  

Νέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο  

Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειώζεηο  

Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο Τγείαο»  

Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο»  

Πεξηβαιινληηθή   

Δπέιηθηε δώλε  

Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο  

Πξνγξάκκαηα Δληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο  
  

Άιιν, πξνζδηνξίζηε……………………………………………………………. 
 
5. Πνηνη πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ κηα θαηλνηόκν δξάζε;  

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην  

Παλεπηζηήκην  

Δξεπλεηηθά Κέληξα  

ρνιηθνί ύκβνπινη  

Γηεπζπληέο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Δθπαηδεπηηθνί  

ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  

 



 146 

6. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο 
ζην ζρνιείν;     Ναη       Όρη   

 
7.Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη γεληθά νη σθέιεηεο από ηελ εθαξκνγή κηαο 
θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν;  

Καιύηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ  

Οκαιόηεξε έληαμε ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

Θεηηθή αληίιεςε καζεηώλ γηα ην ζρνιείν  

Κιίκα ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληή  

Αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ  

Δληνλόηεξε παξνπζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  

 
Άιιν, πξνζδηνξίζηε……………………………………………………………. 
 
8.ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηώξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δύν 
ηειεπηαία ρξόληα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα;    Ναη      Όρη   
 

9. Έρεηε πινπνηήζεη θάπνην πξόγξακκα θαηλνηόκσλ δξάζεσλ : 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Αγσγήο Τγείαο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Σνπηθήο Ηζηνξίαο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Δπέιηθηεο Εώλεο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  

  Άιιν…………………………………………………. 
 
  
10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα ζπκκεηείραηε ζηελ πινπνίεζε κηαο 
θαηλνηνκίαο; 
 

Πξνζσπηθή επραξίζηεζε  

Βειηίσζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  

Υξεκαηηθά θίλεηξα  

πκπιήξσζε σξαξίνπ  

Απαίηεζε ηνπ Γηεπζπληή  

Πηζαλόηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο  

Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………………………………….……. 
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11. Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 
ηνπο;  
 

1.Έιιεηςε ρξόλνπ  
2.Πίεζε δηδαθηέαο ύιεο  
3.Απνπζία ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ  
4.Αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  
5.Αδηαθνξία - ειιηπήο ππνζηήξημε από ην δηεπζπληή  
6.Κακία δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
7.Φόβνο γηα θάηη θαηλνύξγην πνπ απέρεη από ηηο θαζηεξσκέλεο 

πξαθηηθέο   
8. Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   

 
12.Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 
ζαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηώλ;  
 

Αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή  
Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο  
Αλεπαξθήο επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκηώλ  
Πνιππινθόηεηα θαηλνηνκίαο  
Διιηπήο ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή θαη ζπλαδέιθσλ  
Απνπζία ζπλεξγαζίαο κε γνλείο θαη ηνπηθνύο θνξείο  

    Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
 
13. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πσο ζα δηεπθόιπλαλ 
ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ ζην ζρνιείν; 
 
1.Οπζηαζηηθή επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε λέεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο  
2.Αιιαγή σξνινγίσλ θαη Αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  
3.Καζηέξσζε ακηγώλ σξώλ «δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ» 

ζην πξόγξακκα καζεκάησλ  
4.Τιηθνηερληθή ππνδνκή  
5.Άιιν ηη  πξνζδηνξίζηε................................................. 
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14.Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ζαο ζηελ εηζαγσγή 
θαη εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηώλ;  

 

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Δλζάξξπλζε θαη ζπκπαξάζηαζε  

πκκεηνρή ζηε θάζε πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο  

Δπαθή κε εμσηεξηθνύο θνξείο  

Να αθήλεη πεξηζώξηα πξσηνβνπιηώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο  

Να επηιύεη ηα αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα  

Να αθήλεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα ηα αληηκεησπίδεη κόλνο ηνπ  

Να επηβιέπεη ηελ εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο, λα ελδηαθέξεηαη 
θαη λα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

 

 Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
 
15. Πνηνο έρεη ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ πηνζέηεζε ή απόξξηςε κηαο 
πξναηξεηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν ζαο; 

Ο Γηεπζπληήο  
Οη Δθπαηδεπηηθνί Οη καζεηέο   
Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  
Καλείο   
Όινη καδί  

 
 

 
16.ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη πξνάγεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα 
από ηε δηαζεκαηηθόηεηα;  
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν     Καζόινπ  
 
17.Πώο βιέπεηε ηε δηαζεκαηηθόηεηα σο θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθό καο 
ζύζηεκα:    Θεηική   Αρνηηική   Οσδέηερη     
 
18.ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία πξνσζνύλ ηε 
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο 
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ  
 
19.Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο 
δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα-εο από ηηο παξαθάησ ηερληθέο θαη 
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο;  

Μέζνδνο project ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Μέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Βησκαηηθή κέζνδνο ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Οκάδεο εξγαζίαο ΝΑΗ  ΟΥΗ  

 
20.Αηζζάλεζηε έλα ζρεηηθό βαζκό ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ; 

 ΝΑΗ   ΟΥΗ   Τπάξρνπλ πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο   
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21.Θεσξείηε όηη ν εθπαηδεπηηθόο έξρεηαη πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαηά 
ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ;  
Πάξα πνιύ    Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν    Καζόινπ  

 
 
22.ε πνην βαζκό πξνσζνύληαη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηε 
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε; 
 Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν     Καζόινπ  

 
23.Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ έξρεζηε ζε 
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγάδεζηε:  

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο  
Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ  
Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ ζρνιείσλ  
Με ην δηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ  
Με θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  
 

24. Με πνην ηξόπν αμηνπνηεί ην ζρνιείν ηα θαηλνηόκα δηαζεκαηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ νινθιεξώζεθαλ;  
 

Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο  
Έθδνζε ζρνιηθνύ πεξηνδηθνύ-εθεκεξίδαο- ηνπηθό ηύπν  
Γεκηνπξγία αξρείνπ  

    Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
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  ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 
 

ΔΡΩTΖΜΑTΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔYΝΑ 
 
Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 
Tν εξσηεκαηνιόγην εληάζζεηαη ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο 
δηαζεκαηηθόηεηαο  

Εεηάκε ηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εκπεηξηθήο 
έξεπλαο πνπ ζθνπό έρεη λα εξεπλήζεη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ 
αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο, ζύκθσλα κε ην λέα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο.  

Ζ έξεπλα δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο βνήζεηα 
θαη ζπκβνιή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο. 

 
 

Α. ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 
 

1. Φύιν: Άλδξαο  Γπλαίθα  
 
2. Ηιηθία: 20-30  31-40  41-50  51 θαη άλσ  
 
3. Βαζηθέο επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο: 

5.Παηδαγσγηθή Αθαδεκία………………………..  
6.Παηδαγσγηθή Αθαδεκία θαη εμνκνίσζε………..  
7.Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκ. Δθπαίδεπζεο………..  
8.ΑΔΗ (γηα εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ)………….  
9.Άιιν…………………………………………….  

 
4.Άιιεο ζπνπδέο: (δσναηόηηηα πολλαπλών απανηήζεων) 

6.Γηδαζθαιείν      
7.Πηπρίν ΚΑΣΔΔ/ΣΔΗ     
8.Γεύηεξν πηπρίν ΑΔΗ     
9.Μεηαπηπρηαθό      
10.Γηδαθηνξηθό       
11.Άιιν…………………………………………….  
 

5.πκκεηνρή ζε ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (επηκόξθσζε): 
1.επηκόξθσζε ηξίκελεο δηάξθεηαο ζηα Π.Δ.Κ.  
2.εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ζηα Π.Δ.Κ.  
3.εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηα Π.Δ.Κ.  
4.ζεκηλάξηα κε εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ   
5.άιιν (ζπγθεθξηκέλα) ………………………………  
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6.Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε: 
6.1.ρέζε εξγαζίαο:  
Αλαπιεξσηήο  κόληκνο κε νξγαληθή ηνπνζέηεζε κόληκνο κε απόζπαζε  
 
6.2.Δηδηθόηεηα: Γηεπζπληήο  δάζθαινο εθπαηδεπηηθόο εηδηθόηεηαο  
  
6.3.Υξόληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 
    α) 1- 3  β) 4-6   γ) 7-11   δ) 12-19  ε) 20-30  ζη)31-35  
 
6.4.Υξόληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν όπνπ ππεξεηείηε ηώξα: …………. 
 
6.5.Οξγαληθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε (λειηοσργική, αριθμός 
ημημάηων ποσ λειηοσργούν ηώρα) 
6/ζέζην – 7/ζέζην  8/ζέζην – 9/ζέζην  10/ζέζην θαη άλσ 
 

7.ρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηείηε:……………………………..: 
 
Β. ΚΤΡΗΔ ΔΡΩΣΖΔΗ 
 
1.Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζρεηηθά κε ηε 
κέζνδν ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο; ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 
2.Αλ ΝΑΙ, αλαθέξεηε ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπ:  
…………………………………….……………………………………….   

 
3.Από ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ηη ζεκαίλεη ν όξνο «θαηλνηνκία»; 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 4.Πνηα από ηα παξαθάησ ζα ραξαθηεξίδαηε σο «θαηλνηνκίεο» ζην 
ζρνιείν;  

Νέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα  

Νένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο  

Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειώζεηο  

Πξνγξάκκαηα «Αγσγήο Τγείαο», «Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο» 
θ.α. 

 

Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  

Δπέιηθηε δώλε  

Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο  

Πξνγξάκκαηα Δληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο  
  

Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε……………………………………………………………. 
 
5. Πνηνη πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ κηα θαηλνηόκν δξάζε;  

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην  

Παλεπηζηήκην  

Δξεπλεηηθά Κέληξα  

Πξντζηάκελνη Δθπαίδεπζεο  

ρνιηθνί ύκβνπινη  
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Γηεπζπληέο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Δθπαηδεπηηθνί  

ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  

Φνξείο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

Καλείο από απηνύο  

 
 

6. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο 
ζην ζρνιείν;     Ναη       Όρη   
 
7.Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη γεληθά νη σθέιεηεο από ηελ εθαξκνγή κηαο 
θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν;  
 

Καιύηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ  

Οκαιόηεξε έληαμε ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

Θεηηθή αληίιεςε καζεηώλ γηα ην ζρνιείν  

Κιίκα ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληή  

Κιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

πκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

Αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ  

Δληνλόηεξε παξνπζία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  

Κακία από ηηο παξαπάλσ  

 
8.ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε ηώξα πξαγκαηνπνηνύληαη ηα δύν 
ηειεπηαία ρξόληα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα;    Ναη      Όρη   
 
9. Πνηνο έρεη ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ πηνζέηεζε ή απόξξηςε κηαο 
πξναηξεηηθήο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν ζαο 

Ο Γηεπζπληήο  
Οη Δθπαηδεπηηθνί Οη καζεηέο   
Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ  
Καλείο   

 
10. Γηα πνηνπο ιόγνπο ζα ζπκκεηείραηε ζηελ πινπνίεζε κηαο 
θαηλνηνκίαο; 
 

Πξνζσπηθή επραξίζηεζε  

Βειηίσζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  

Υξεκαηηθά θίλεηξα  

πκπιήξσζε σξαξίνπ  

Απαίηεζε ηνπ Γηεπζπληή  
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Απόδξαζε από ηε ζρνιηθή ξνπηίλα  

Πηζαλόηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο  

Σίπνηα από ηα παξαπάλσ  

Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………………………………….……. 
 
11. Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ ζα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 
ηνπο;  

1.Έιιεηςε ρξόλνπ  
2.Πίεζε δηδαθηέαο ύιεο  
3.Απνπζία ρξεκαηηθώλ θηλήηξσλ  
4.Αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ  
5.Αδηαθνξία δηεπζπληή  
6.Διιηπήο ππνζηήξημε από ην δηεπζπληή  
7.Κακία δπλαηόηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο 
8.Φόβνο γηα θάηη θαηλνύξγην πνπ απέρεη από ηηο θαζηεξσκέλεο 

πξαθηηθέο   
9.Σίπνηα από ηα παξαπάλσ  
10. Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   

 
12.Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 
ζαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηώλ;  

Αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή  
Οηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο  
Απξνζπκία καζεηώλ  
Αλεπαξθήο επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκηώλ  
Πνιππινθόηεηα θαηλνηνκίαο  
Διιηπήο ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή  
Διιηπήο ππνζηήξημε ζπλαδέιθσλ  
Απνπζία ζπλεξγαζίαο κε γνλείο θαη ηνπηθνύο θνξείο  
Τπεξθόξησζε σξαξίνπ  
Καλέλα από απηά  

     Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
 
13.Με πνην ηξόπν αμηνπνηεί ην ζρνιείν ηα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα πνπ 
νινθιεξώζεθαλ;  

Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο  
Έθδνζε ζρνιηθνύ πεξηνδηθνύ-εθεκεξίδαο  
Απνζηνιή ζηνλ ηνπηθό ηύπν  
Γεκηνπξγία αξρείνπ  
Καλέλα από απηνύο  

     Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
 

14.Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ζαο ζηελ εηζαγσγή 
θαη εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηώλ;  

 

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Δλζάξξπλζε θαη ζπκπαξάζηαζε  
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Απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε κε ηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα  

πκκεηνρή ζηε θάζε πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο  

Να είλαη ακέηνρνο ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο  

Δπαθή κε εμσηεξηθνύο θνξείο  

Να αθήλεη πεξηζώξηα πξσηνβνπιηώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο  

Να επηιύεη ηα αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα  

Να αθήλεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα ηα αληηκεησπίδεη κόλνο ηνπ  

Να επηβιέπεη ηελ εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο  

Να ελδηαθέξεηαη θαη λα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο  

Καλέλαο από απηνύο  

     Άιιν ηη πξνζδηνξίζηε…………………………….......….   
 
15. Έρεηε πινπνηήζεη θάπνην πξόγξακκα θαηλνηόκσλ δξάζεσλ  

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Αγσγήο Τγείαο ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Σνπηθήο Ηζηνξίαο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  
Δπέιηθηεο Εώλεο  ΝΑΗ  ΟΥΗ  

  Άιιν…………………………………………………. 
 

16.ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη πξνάγεηαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα 
από ηε δηαζεκαηηθόηεηα; 
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ  
 
17.Πώο βιέπεηε ηε δηαζεκαηηθόηεηα σο θαηλνηνκία ζην εθπαηδεπηηθό 
ζύζηεκα:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
18.Από πνηνλ γίλεηαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ ησλ δηαζεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ;  

Σνλ εθπαηδεπηηθό  
Σνπο καζεηέο  
Με ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνύ – καζεηώλ  
 

19.ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα λέα δηδαθηηθά βηβιία πξνσζνύλ ηε 
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο 
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ  
 
20..Καηά ηε δηδαζθαιία ζαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθήο 
δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζαηε θάπνηα-εο από ηηο παξαθάησ ηερληθέο θαη 
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο;  

Μέζνδνο project  
Μέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  
Βησκαηηθή κέζνδνο  
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Οκάδεο εξγαζίαο  
 

21. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηε κέζνδνο project απνηειεί ηελ θαιύηεξε 
κέζνδν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ 
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν  Καζόινπ  

 
22.Αηζζάλεζηε έλα ζρεηηθό βαζκό ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ; 

 ΝΑΗ   ΟΥΗ    Τπάξρνπλ πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο   
 
23.Θεσξείηε όηη ν εθπαηδεπηηθόο έξρεηαη πην θνληά ζηνπο καζεηέο θαηά 
ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ;  
Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν    Καζόινπ  

 
24.ε πνην βαζκό πξνσζνύληαη βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηε 
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε; 
 Πάξα πνιύ   Πνιύ  Αξθεηά  Λίγν     Καζόινπ  

 
25.Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ έξρεζηε ζε 
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγάδεζηε:  

Με άιινπο ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο  
Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ  
Με άιινπο ζπλαδέιθνπο άιισλ ζρνιείσλ  
Με ην δηεπζπληή/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ  
Με θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  
 

26. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε όηη δπζθνιεύνπλ ηελ 
πινπνίεζε κηαο δηαζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην ζρνιείν  
Ζ αλεπαξθήο επηκόξθσζε ζρεηηθά κε ηε δηαζεκαηηθόηεηα  
Ζ έιιεηςε ρξόλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δηδαθηέα ύιε  
Σν άγρνο πνπ πξνέξρεηαη από ηε λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε  
Ζ δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθήο-βησκαηηθήο εξγαζίαο  
Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο  
Ζ δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ  
Ζ αδπλακία εθπόλεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο project  
Όια ηα παξαπάλσ  
 

27.Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε πσο ζα δηεπθόιπλαλ 
ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ ζην ζρνιείν; 
1.Οπζηαζηηθή επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε λέεο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο  
2.Αιιαγή σξνινγίσλ θαη Αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ  
3.Καζηέξσζε ακηγώλ σξώλ «δηαζεκαηηθώλ εξγαζηώλ» 

ζην πξόγξακκα καζεκάησλ  
4.Τιηθνηερληθή ππνδνκή  
5.Άιιν ηη  πξνζδηνξίζηε................................................. 
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28.Γξαςε ηελ πξνζσπηθή ζνπ άπνςε ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο, 
βειηηώζεηο, πξνζδνθίεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη δηαζεκαηηθόηεηαο ζην 
ειιεληθό ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθό, θνηλσληθό, θαη λνκνζεηηθό πιαίζην. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ΑΡΥΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 
 
 
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΡΩΣΗΔΩΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

 

1. Δίραηε κέρξη ζήκεξα ζπκκεηνρή ζε θάπνηα Πξνγξάκκαηα Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ;  

 Αλ λαη κε πνηα αθνξκή θαη ηη θίλεηξν μεθηλήζαηε λα ζπκκεηέρεηε;  

 Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ζαο ζηα ΠΚΓ ζηα νπνία ζπκκεηείραηε;  

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε κέρξη ζήκεξα ζπκκεηάζρεη ζε ΠΚΓ πνηνη 

είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη; 

 

2. Τπάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο νθέιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Καηλνηφκσλ 

Γξάζεσλ ;  

 Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα θπξηφηεξα απφ απηά; 

 

3. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα Πξνγξάκκαηα Καηλνηφκσλ 

Γξάζεσλ; 

(Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

 Θεηηθέο ζπλέπεηεο: νθέιε απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε θαη ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ρξήζεο μέλσλ 

γισζζψλ, δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, αλάπηπμε ηθαλφηεηαο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο.  

 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: Γηαηάξαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, 

απψιεηα σξψλ δηδαζθαιίαο, επηκήθπλζε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, θφπσζε). 
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4. Ζ πξνζέγγηζε ζηα Πξνγξάκκαηα Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ έγηλε κε ηξφπν 

δηεπηζηεκνληθφ;  

 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ ζεσξείηε φηη απνθνκίζαηε 

πηνζεηψληαο ηελ πξνζέγγηζε απηή;  

 Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε; 

5. Υξεζηκνπνηήζαηε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ δελ έρεηε ζπρλά ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή;  

 Υξεζηκνπνηήζαηε γηα παξάδεηγκα ηηο κεζφδνπο έξεπλαο-πεηξακαηηζκνχ, 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηηο ηερληθέο πξνζνκνίσζεο, παημίκαηνο ξφισλ 

ή άιιεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο; 

 

6. Δίραηε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη λα ηηο ελζσκαηψζεηε δεκηνπξγηθά ζηελ πξαθηηθή ηεο 

παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ;  

 Πξνέθπςαλ απφ απηφ νθέιε γηα ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή; 

 

7. Δίραηε ηε δπλαηφηεηα λα έιζεηε ζε επαθή κε ζέκαηα, αμίεο θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ;  

 Θεσξείηε φηη απηφ ζα σθειήζεη ηε δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή ζηε ζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα; 

 

8. Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ραξαθηεξίζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ ζην 

νπνίν ζπκκεηείραηε;  

 Πνηεο κνξθέο πήξε ε επηθνηλσλία απηή θαη πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο 
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δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζαηε; 

9. Πσο ζα κπνξνχζαηε λα ραξαθηεξίζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ ζην νπνίν 

ζπκκεηείραηε;  

 Πνηεο κνξθέο πήξε ε νκαδηθή απηή εξγαζία;  

 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ ζεσξείηε φηη απνθνκίζαηε απφ απηήλ;  

 Πνηα ήηαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε ζπλεξγαδφκελνη 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ; 

 

10. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο (Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο) 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηα Πξφγξακκα Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ;  

(Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

  Θεηηθέο ζπλέπεηεο: Δλίζρπζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ 

θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ 

πιηθψλ, ρξεζηκνπνίεζε λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: Γηαηάξαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, 

επηκήθπλζε ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, δεκηνπξγία θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο 

ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ). 

 

11. .Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηα ΠΚΓ φζνλ αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ αμηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ;  

(Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

 Θεηηθέο ζπλέπεηεο: Δηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε δηνίθεζε 



 160 

ηνπ ζρνιείνπ, πηνζέηεζε λέσλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, πηνζέηεζε κεζφδσλ απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: Δπηκήθπλζε ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ρσξίο ππεξσξηαθή 

απνδεκίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ ζε 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ΠΚΓ, ρσξηζκφο ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζε «ππνζηεξηθηέο» θαη «πνιέκηνπο» ησλ ΠΚΓ). 

 

12. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θνξείο 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο (χιινγνη Γνλέσλ, Παλεπηζηήκηα, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, επηρεηξήζεηο) πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ΠΚΓ;  

(Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

 Θεηηθέο ζπλέπεηεο: αλάπηπμε ζηελφηεξσλ δεζκψλ κε ηνπο γνλείο θαη 

ελεξγνπνίεζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, αλάπηπμε 

ζηαζεξψλ δεζκψλ κε άιινπο θνξείο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγψλ θαη επηζθέςεσλ καζεηψλ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

άιισλ νξγαληζκψλ, αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη πηνζέηεζε «θαιψλ 

πξαθηηθψλ», θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ θαη ηθαλφηεηαο ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο 

κε νξγαληζκνχο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

θνπιηνχξαο θαη θηινζνθίαο.  

 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: Γπζαλάινγε επέλδπζε ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο, 

έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε αλνηθηφ ηξφπν, 

αλππαξμία ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ). 

 

13. Πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ πινπνίεζεο ησλ ΠΚΓ κε 

ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπλνιηθά. 



 161 



 


