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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η Συμβολή των Διευθυντών στην Εφαρμογή 

Καινοτόμων Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση : Οι Απόψεις Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων του Νομού Μαγνησίας» αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μερική εκπλήρωση 

των απαιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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AΒSTRACT – KEY WORDS 

 

This dissertation entitled "The Contribution of the School Directors for the 

Implementation of Innovative Programs in Education : A Survey of School Directors in 

District of Magnesia" is a prerequisite for the partial fulfillment of the Postgraduate 

Program at the University of Science of Education and Lifelong Learning of Macedonia. 

The aim of this paper is to study the impact of innovation in education while 

surveying the critical view on the issue of school headmasters in District of Magnesia. 

The research is based on a) a critical analysis of the literature and b) the responses 

given by school managers to a specially formulated questionnaire, divided into education 

and leadership subjects and consisting of closed and open questions. 

Aim of the survey is to improve what determines the usefulness of the innovative 

programs versus conventional education in schools. The cases signify the importance of 

this thesis. 

Main objectives of the thesis signify the development of the modern school unit 

and the challenges it faces in the existing environment and in relation to the leadership 

which it affects. 

The methodology of this thesis is specialized in two parts: the first part consists of 

the study of the literature on the issue, while the second part works as an attempt to 

research the first one in daily practice (based on Harvard Reference System). 

The structure of the paper consists of the following distinct parts: the Introductory 

Part, which attempts an approach to the subject. Part One, which includes a review of the 

literature. Part Two, which includes the survey methodology with questionnaires to 

school unit managers. Part Three, which presents the analysis of the results of the 

previous two parts. And, finally, the Conclusions Part, summarizing the results of this 

study for further reflection. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Η Συμβολή των Διευθυντών στην Εφαρμογή 

Καινοτόμων Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση : Οι Απόψεις Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων του Νομού Μαγνησίας» αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μερική εκπλήρωση 

των απαιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Το παρόν πόνημα έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης της έννοιας της 

καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενώ πραγματεύεται την κριτική άποψη επί του 

θέματος δέκα (10) διευθυντών των σχολικών μονάδων του νομού Μαγνησίας.  

Η έρευνα βασίστηκε α) στην κριτική ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 

β) στις απαντήσεις, που δόθηκαν από τους διευθυντές σχολικών μονάδων, σε ειδικά 

διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, χωρισμένο σε τομείς της εκπαίδευσης και της ηγεσίας 

και αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. 

Στις ερευνητικές υποθέσεις της μεταπτυχιακής εργασίας αποδίδονται τα 

ερωτήματα, που προκύπτουν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, σχετικά με το τί είναι 

αυτό, που καθορίζει τη χρησιμότητα των καινοτόμων προγραμμάτων έναντι της 

συμβατικής εκπαίδευσης στον τομέα και πώς αυτά προάγουν τη βελτίωση αυτού μέσα 

από την εφαρμογή τους. Από τις ερευνητικές υποθέσεις κρίνεται η σπουδαιότητα της 

παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. 

Στους ερευνητικούς στόχους της εργασίας αποδίδεται η διερεύνηση της 

αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της σύγχρονης σχολικής μονάδας εν μέσω των 

προκλήσεων, που αυτή αντιμετωπίζει στο υπάρχον περιβάλλον και σε σχέση με τη 

μεταβλητή της ηγεσίας, με την οποία επιδρά, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αποδειχθεί, ότι η εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων αυξάνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
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σχολικής μονάδας ενώ η σύγχρονη ηγεσία συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της, 

ως διαμορφώτρια του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

Η μεθοδολογία συγγραφής της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας εξειδικεύεται 

σε δύο μέρη : το πρώτο μέρος συντίθεται από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

γύρω από το ζητούμενο, ενώ το δεύτερο μέρος λειτουργεί ως προσπάθεια διερεύνησης 

ισχύοντος του πρώτου (αντιπαραβολή) στην καθημερινή πρακτική (υπό το σύστημα 

αναφορών Harvard).    

Η δομή της εργασίας αποτελείται από τα εξής διακριτά μέρη : από το Εισαγωγικό 

Μέρος, στο οποίο επιχειρείται μια προλογιστική προσέγγιση του ζητούμενου τη 

εργασίας. Από το Μέρος Πρώτο, το οποίο περιλαμβάνει την επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Από το Μέρος Δεύτερο, το οποίο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της 

έρευνας με ερωτηματολόγια σε διευθυντές σχολικών μονάδων. Από το Μέρος Τρίτο, στο 

οποίο παρουσιάζεται η ανάλυση των ευρημάτων των προηγούμενων δύο μερών. Και, 

τέλος, από τα Συμπεράσματα, στα οποία παρατίθενται τα ευρήματα της εργασίας υπό τη 

μορφή προτάσεων για περαιτέρω προβληματισμό και μελέτη.  

Στους περιορισμούς της εργασίας περιλαμβάνεται η δυσκολία προσδιορισμού της 

καινοτόμου ηγεσίας σε μια σχολική μονάδα ως μετρήσιμης μεταβλητής στα πλαίσια 

διεξαγωγής της έρευνας και γι’ αυτό το λόγο προτιμήθηκε περισσότερο η κριτική 

ανάλυση των ευρημάτων, ενώ στα σημεία, που αυτό ήταν εφικτό, προσδιορίστηκαν τα 

ποσοτικά δεδομένα με τα ανάλογα εργαλεία μέτρησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες καλούνται να διαχειριστούν ποικίλες προκλήσεις, όπως 

αυτές καθορίζονται από τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και τις 

υφεσιακές πολιτικές, που προκαλεί η χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση των 

τελευταίων ετών. Ουσιαστικά, η βιώσιμη λειτουργία τους εξαρτάται από τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων και των νέων τεχνολογιών και 

αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι γνωστικές 

και επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών. 

  Παρόλο, που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να διατηρεί αρκετά 

συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά στοιχεία, θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση του 

αποκεντρωτικού χαρακτήρα και η παροχή αυτονομίας και αρμοδιοτήτων στις σχολικές 

μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικοί διευθυντές είναι αυτοί, που καλούνται να 

διευκολύνουν τη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων, καλλιεργώντας κλίμα 

συνεργασίας με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας 

τη συμμετοχή των οργάνων λαϊκής συμμετοχής στα κέντρα λήψης των εκπαιδευτικών 

ζητημάτων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα διερευνηθεί ο 

ρόλος των σχολικών διευθυντών στην εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων.  

  Συνεπώς, στο παρόν θα αποδειχθεί, ότι η αποτελεσματική λειτουργία των 

περισσότερων οργανισμών καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηγεσίας 

τους και τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης της διοίκησής τους. Σύμφωνα με το ως 

άνω, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η διοίκηση των σχολικών μονάδων ενώ τα τελευταία 

χρόνια διατυπώνονται εκσυγχρονισμένες θεωρίες για τη λειτουργικότητα, αλλά και τα 

προβλήματα, που καλείται να διαχειριστεί σε κάθε περίπτωση η σχολική ηγεσία για την 

ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών τους μονάδων.  

  Ειδικότερα, στην εργασία μελετάται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού του μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου δίνει ώθηση στην 
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εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, καταγράφεται, ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις, εξακολουθεί η εκπαιδευτική καινοτομία να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, 

ενώ, ομοίως, είναι ο ίδιος ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων, που αποτελεί 

τροχοπέδη για την υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων. Έτσι, θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική η παρέμβαση της σχολικής ηγεσίας, η οποία καλείται να αμβλύνει τις 

δυσλειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να άρει τις επιφυλάξεις, 

δίνοντας τα απαιτούμενα κίνητρα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την εφαρμογή τους. 

Με βάση αυτά τα στοιχεία στην παρούσα έρευνα θα αξιολογηθεί η σημασία της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας και θα αναλυθεί ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στην 

εφαρμογή της.  

  Από την βιβλιογραφική έρευνα γίνεται γνωστό, ότι στο χώρο της Ευρώπης έχουν 

σημειωθεί ποικίλες μεταβολές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, 

Η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών πρόβαλαν τη 

γνώση αυτή, ως σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτικό εργαλείο για την επίτευξη της 

οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, θεωρείται σημαντικός ο τρόπος 

σχεδιασμού και εφαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία καθορίζουν την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη των ευρωπαϊκών κρατών και την 

ευημερία των πολιτών τους.  

  Ακόμη, έχει επισημανθεί, ότι στην Ευρώπη εφαρμόζονται διαφορετικά 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ, οι δομές της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας 

λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Παρόλα αυτά, σε αρκετές χώρες τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα διακρίνονται για τον παραδοσιακό και συγκεντρωτικό τους χαρακτήρα και 

την αξιοποίηση δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην επίτευξη γνωστικών στόχων και όχι στην ίδια τη μαθησιακή 

διαδικασία, αδιαφορώντας για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, για την 

αυτονομία των εκπαιδευτικών δομών και την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής και υποβαθμίζοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών.  

  Επίσης, ο βαθμός της συμμετοχής των οργάνων λαϊκής συμμετοχής  στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζεται από τον συγκεντρωτικό ή τον αποκεντρωτικό 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα σημαντικότερα όργανα κοινωνικής 

συμμετοχής τα οποία δραστηριοποιούνται με διαφορετικό τρόπο στα ευρωπαϊκά κράτη – 

μέλη είναι οι μαθητικές κοινότητες, οι σχολικές επιτροπές, οι δημοτικές σχολικές 

επιτροπές, οι σύλλογοι γονέων, και τα σχολικά συμβούλια, τα οποία συνεργάζονται με 

τους σχολικούς διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων.   

 Οι μαθητικές κοινότητες αφορούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων για θέματα, που σχετίζονται μόνο με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτές 

εφαρμόζονται  σε 33 κράτη του δικτύου «Ευρυδίκη». Έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον 

τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και για την τόνωση της 

συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών. Αυξημένη θεωρείται, 

επίσης, και η σπουδαιότητα του ρόλου του Συλλόγου Γονέων, ενώ οι Σχολικές Επιτροπές 

εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην κάλυψη των αναγκών των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα Σχολικά Συμβούλια 

αναλαμβάνουν συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους 

για την επιτυχή διαχείριση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.  

 Από την άλλη πλευρά, σε αρκετές περιπτώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, η 

διατήρηση των παραδοσιακών και συγκεντρωτικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

αποτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, αποτρέπει την 

ενεργοποίηση των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής. Όμως, στο πλαίσιο αυτό δίνεται 

έμφαση στην ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του σχεδιασμού του τρόπου 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, επιτυγχάνοντας την κοινωνική δικαιοσύνη 

στο χώρο της γνώσης. Επιπλέον, με την εφαρμογή της αποκέντρωσης στα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των μηχανισμών υλοποίησης 

των εκπαιδευτικών θεμάτων.  

Επιπροσθέτως, μέσω της ενίσχυσης του τρόπου δραστηριοποίησης των οργάνων 

κοινωνικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, δίνεται η δυνατότητα 

ενίσχυσης του βαθμού εφαρμογής του εκδημοκρατισμού και της αποκέντρωσης, ως 

βασικές μορφές εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και 
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του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Ο βαθμός ενεργοποίησης των 

οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων παρουσιάζει και τον 

τρόπο θεώρησης της εκπαίδευσης και προσέγγισης των διαφόρων εκπαιδευτικών 

ζητημάτων, ο οποίος καθορίζεται και από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και 

πολιτικό υπόβαθρο της κάθε χώρας. Σε γενικές γραμμές, έντονες είναι οι 

διαφοροποιήσεις, που σημειώνονται, όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας, αλλά  και στον 

τρόπο σύνθεσής τους.  

 Συγκεκριμένα, ο ρόλος τους τις περισσότερες φορές είναι συμβουλευτικός και 

καθοδηγητικός, χωρίς, όμως, να είναι εμφανής ο βαθμός αυτόνομης δραστηριοποίησής 

τους. Ο συμβουλευτικός αυτός χαρακτήρας αφορά τα αναλυτικά προγράμματα, την 

αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την 

παρακολούθηση των εξελίξεων, σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέματα. Ως προς τη σύνδεση  

των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής με τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική 

αυτοδιοίκηση, αυτή καθορίζεται από το βαθμό υιοθέτησης των αρχών της αποκέντρωσης 

στον τρόπο λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται σημαντική η παρέμβαση των 

τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων, με βάση την ανάγκη ικανοποίησης των τοπικών 

αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. Για τον λόγο αυτό, τα αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά 

συστήματα δίνουν έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και στην 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές αρχές, ενισχύοντας την περιφερειακή και 

τοπική αυτονομία.  

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

διακρίνεται για το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές 

μονάδες να καλούνται, απλά, να υλοποιήσουν αποφάσεις και να προωθήσουν την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία καθορίζεται από τη βούληση της 

κεντρικής εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό, είναι περιορισμένες οι μορφές παρέμβασης, που 

θα μπορούσαν να προωθηθούν, αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών της σχολικής 

μονάδας. 

Εμφανής είναι, λοιπόν, η αδυναμία άσκησης μίας ουσιαστικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, η οποία θα πηγάζει από το σχολείο και θα επηρεάζεται από τις υφεσιακές  
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πολιτικές των τελευταίων χρόνων, με δράσεις, όπως συγχωνεύσεις, κατάργηση σχολικών 

μονάδων, περικοπές δαπανών, απολύσεις, μεταθέσεις, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, 

μείωση μισθών, πειθαρχικές διώξεις, αύξηση ωραρίου, αξιολόγηση, κ.ά., που έχουν 

δημιουργήσει τις συνθήκες μιας γενικευμένης κοινωνικής διαμαρτυρίας και απόγνωσης. 

Τέλος, παρόλα αυτά ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάγκη υιοθέτησης 

καινοτόμων πρακτικών και εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο στόχο τον 

εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών μορφών και του σχεδιασμού 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση, όμως, της καινοτομίας 

στο χώρο του σχολείου καθορίζεται από τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 

σχολικών ηγετών, οι οποίοι καλούνται να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τους 

κατάλληλους μηχανισμούς για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών και 

γενικότερα για την αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας στο χώρο των 

εκπαιδευτικών τους μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική αυτή προσπάθεια καλείται 

να διερευνήσει το ρόλο των σχολικών ηγετών στην αξιοποίηση και στην εφαρμογή της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας, μέσα από τις αντιλήψεις των ίδιων των σχολικών ηγετών, 

γεγονός, που αποτελεί και το σημείο της σπουδαιότητάς της για περεταίρω 

προβληματισμό και έρευνα.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1.1 Περιγραφικός Τίτλος – Αντικείμενο Έρευνας 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία φέρει τον τίτλο «H Συμβολή των Διευθυντών 

στην Εφαρμογή Καινοτόμων Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση : Οι Απόψεις Διευθυντών 

Σχολικών Μονάδων του Νομού Μαγνησίας» ενώ έχει σαν αντικείμενο τη μελέτης της 

επίδρασης της έννοιας της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενώ πραγματεύεται 

την κριτική άποψη επί του θέματος των διευθυντών των σχολικών μονάδων του νομού 

Μαγνησίας.  

Η εργασία αρχικά πραγματεύεται την έννοια της καινοτομίας στη σχολική 

μονάδα και το ρόλο του σχολικού διευθυντή στην ανάπτυξη αυτής. Σε επόμενο βήμα, 

εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των καινοτόμων προγραμμάτων στην ελληνική 

πραγματικότητα ενώ, τέλος, γίνεται αντιπαραβολή της θεωρίας με την πράξη, που 

προκύπτει από την έρευνα απόψεων των διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού 

Μαγνησίας.   

 

 

1.2 Ερευνητικές Υποθέσεις – Ερευνητικοί Στόχοι –Σκοπός 

 

Με βάση τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, οι  σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί, που καλούνται να ενεργοποιήσουν τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και να τους δώσουν τα απαιτούμενα ερεθίσματα για την 

υλοποίηση του οράματος της σχολικής τους μονάδας. Επιπλέον, οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων είναι αυτοί, που μπορούν να διαχειριστούν σωστά τις εκπαιδευτικές 

καινοτομίες και να δώσουν ώθηση στην αποτελεσματική εφαρμογή τους, με απώτερο 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του μαθησιακού 

περιβάλλοντος. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική αυτή μελέτη καλείται να διερευνήσει το ρόλο της 

σχολικής ηγεσίας στην αποτελεσματική διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα, που 

υλοποιήθηκε, διερευνώνται οι καινοτομίες, που εφαρμόζονται στο χώρο της 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, διασαφηνίζοντας τα κριτήρια, με τα οποία ορίζεται και 

αντιμετωπίζεται η εκπαιδευτική καινοτομία και αξιολογούνται οι απόψεις των 

διευθυντών σχολικών μονάδων στο Νομό Μαγνησίας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, που τίθενται μέσα από την έρευνα, είναι τα εξής : 

i. Ποιες είναι οι καινοτομίες, που εφαρμόζονται στο χώρο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ; 

ii. Ποιος είναι ο ρόλος των σχολικών ηγετών στην επιτυχή εφαρμογή τους ; 

iii. Πώς αντιμετωπίζουν τις καινοτομίες οι σχολικοί διευθυντές ; 

iv. Είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό επιμόρφωσής τους για την εφαρμογή 

τους; 

v. Αν διευκολύνει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα την εφαρμογή 

καινοτομιών, θεσμικά ενταγμένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α. Π).  

 

 

1.3 Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Η αποτελεσματικότητα κάθε ερευνητικής προσπάθειας βασίζεται στο σαφή 

καθορισμό των ερευνητικών στόχων και ερωτημάτων και στη σωστή επιλογή της 

μεθοδολογικής προσέγγισής τους. Στις περισσότερες έρευνες υιοθετούνται είτε η 

ποιοτική είτε ή ποσοτική μέθοδος, οι οποίες επιλέγονται με βάση τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και τα ερευνητικά ερωτήματα. Η διαφοροποίηση των δύο αυτών μεθόδων 

βασίζεται στο διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του δείγματος των συμμετεχόντων και 
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στη διαφορετική στοχοθεσία. Ειδικότερα, η ποσοτική μέθοδος αξιοποιεί ποσοτικά και 

αριθμητικά δεδομένα, ενώ η ποιοτική επιδιώκει την κατανόηση, την ερμηνεία και την 

αξιολόγηση διάφορων κοινωνικών φαινομένων. 

Επίσης, οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, 

επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των 

νοημάτων, που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά. Ταυτόχρονα, διερευνώνται πραγματικές 

συνθήκες και αναλύεται ο τρόπος, που οι συμμετέχοντες στην έρευνα βιώνουν τα 

διάφορα  θέματα, ενώ, επίσης, αξιοποιούνται η ανάλυση δεδομένων και η αναλυτική 

επαγωγή.  

Συνεπώς, με βάση τα ως άνω, στην παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η ποιοτική 

μέθοδος με την αξιοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων, διότι επιδιώκει τη διερεύνηση 

των απόψεων των σχολικών ηγετών εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας για την εφαρμογή και τη διαχείριση των 

εκπαιδευτικών  καινοτομιών. Επιπλέον, η αξιοποίηση της συγκεκριμένης  ερευνητικής 

μεθόδου διευκολύνει τη διερεύνηση και την κατανόηση των βιωματικών καταστάσεων 

και των εμπειριών των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να κατανοηθεί με την αξιοποίηση 

απλών αριθμητικών ή στατιστικών στοιχείων, αλλά απαιτεί την ουσιαστική διερεύνηση 

και κατανόησή του. Επίσης, η επιλογή της ποιοτικής έρευνας θεωρείται αναγκαία για την 

ένταξη της μελέτης αυτού του θέματος στον ευρύτερο προβληματισμό για την εφαρμογή 

των καινοτομιών στο χώρο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Το δείγμα της έρευνας είναι τυχαίο και αποτελείται από δέκα (10) σχολικούς 

διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Οι σχολικοί 

διευθυντές έλαβαν από την αρχή για τους λόγους υλοποίησης αυτής της έρευνας 

(ακαδημαϊκή έρευνα με σκοπό την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας), 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συναίνεσή τους, ακολουθώντας τις βασικές αρχές του 

κώδικα ηθικής δεοντολογίας.  

 Επειδή με την έρευνα διερευνώνται οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις των σχολικών 
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διευθυντών του Νομού Μαγνησίας, επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο η προσωπική 

συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η ημιδομημένη συνέντευξη με 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκειμένου να διερευνηθούν και να μελετηθούν οι 

προσωπικές αντιλήψεις τους για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός της συνέντευξης βασίζεται σε συγκεκριμένες 

οντολογικές και επιστημονικές αρχές, αλλά και στο περιεχόμενο των ερευνητικών 

ερωτημάτων της συγκεκριμένης έρευνας. Ο χαρακτήρας αυτής της συνέντευξης είναι 

ανοικτός και επιδιώκεται η ανάδειξη και αξιολόγηση νέων θεμάτων από τις απόψεις των 

σχολικών ηγετών, τα οποία δεν θέτονται στις προκαθορισμένες ερωτήσεις. 

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων επέτρεψε την παράθεση των απόψεων, των 

στάσεων, των συμπεριφορών και των εμπειριών τους, ενώ αρκετές από αυτές έδωσαν τα 

κατάλληλα ερεθίσματα για την περαιτέρω διερεύνηση των απόψεων, αλλά και των 

συναισθημάτων τους. Η μέθοδος της συνέντευξης είναι η γραπτή συνέντευξη. Οι 

απαντήσεις θα αξιοποιηθούν στην εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας –

μελέτης, ενώ εφαρμόστηκε η ποιοτική ανάλυσή τους. 

 

1.4 Προβλήματα – Περιορισμοί 

 

Ο βασικός περιορισμός της έρευνας αφορά το χρονικό πλαίσιο καθώς διεξήχθη 

μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Επιπροσθέτως, η χρονική και οικονομική συγκυρία, η 

οικονομικοκοινωνική κρίση, ως εξωγενής παράγοντας, που επικρατούν στην Ελλάδα, 

έχει επηρεάσει την οικονομική ενίσχυση των σχολείων, αναφορικά με τη δυνατότητα 

εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. Ο παράγοντας αυτός και η περαιτέρω 

διερεύνησή του επηρεάζει τη σχέση ηγεσίας και καινοτομίας, ο οποίος πιθανόν 

λειτουργεί αρνητικά στην εφαρμογή των καινοτομιών και ως παράγοντας, που 

αναδεικνύει τις ηγετικές ικανότητες των διευθυντών και την ικανότητά τους να εισάγουν 

και να καινοτομούν. Ακόμη, αποτελεί από μόνος του αντικείμενο περαιτέρω 

διερεύνησης.  
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1.5 Σύγχρονοι Προβληματισμοί 

 

 

Πολλές και ποικίλες είναι οι απόψεις γύρω από το ζητούμενο της παρούσας 

εργασίας, όμως, η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχολικής μονάδας είναι ο κοινός 

αυτοσκοπός. 

Κατά τον Κυπριανό (2012), το σύγχρονο σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει 

διάφορες προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

παγκοσμιοποιημένης και διαπολιτισμικής κοινωνίας. Με βάση την ενίσχυση της ανάγκης 

εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου σχολείου και αναβάθμισης του 

μαθησιακού περιβάλλοντος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

καινοτόμων προγραμμάτων, που θα μπορούν να ικανοποιήσουν με επιτυχή και 

αποτελεσματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς στόχους. Κατά τον ίδιο, η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών θεωρείται βασικός παράγοντας για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμού του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, υποστηρίζεται, ότι με την 

εφαρμογή τους στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες ενισχύεται η αυτενέργεια των 

μαθητών και τονώνεται η αυτονομία τους, με τρόπο, που μπορεί να εμπλουτισθεί η 

σκέψη τους και να διευρυνθούν οι πνευματικοί τους ορίζοντες.  Εκτός, όμως, από την 

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, σημαντική θεωρείται 

και η αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη 

διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης των μαθητών και της ομαλής κοινωνικοποίησής 

τους. 

Κατά τον Morrison (1998), η λειτουργικότητα των καινοτόμων προγραμμάτων 

στο χώρο της εκπαίδευσης εντοπίζεται, επίσης, στη δημιουργία ενός ελκυστικού για τους 

μαθητές και εκπαιδευτικούς μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την 

ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά, 

ο τρόπος χρήσης των καινοτόμων προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η επιλογή τους 

διευρύνουν τον τρόπο προσέγγισης της γνώσης και προωθούν την ανανέωση του 
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μαθησιακού περιβάλλοντος. Για την κατανόηση της σπουδαιότητάς τους πρέπει να 

επισημανθεί, ότι τις περισσότερες φορές η εφαρμογή τους προωθείται στο σχεδιασμό 

των αναλυτικών προγραμμάτων, στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, στη 

διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και στην οργάνωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Επιπλέον, κατά τον Γούπο (2005), η εφαρμογή τους θεωρείται, ότι καθορίζεται 

από τη συνειδητοποίηση του ρόλου τους από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και 

από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης τους. 

Τέλος, σημαντική θεωρείται η παρέμβαση των σχολικών ηγετών, οι οποίοι πρέπει να 

διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής διαχείριση των εκπαιδευτικών 

καινοτομιών.  

Σχετικά με τη σχολική ηγεσία, κατά τον Yuen (2003), οι ποικίλες μεταβολές, που 

προκαλούνται στον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και στο σχεδιασμό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών, που 

επιδιώκουν να διερευνήσουν τον ρόλο της. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται στις 

περισσότερες έρευνες, ότι η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων 

καθορίζεται από τον τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, οι οποίες ποικίλουν και 

αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τις σχολικές ηγεσίες και τους υπόλοιπους  

εκπαιδευτικούς. 

Το ενδιαφέρον των μελετητών, όπως των Day, et. al., (2000), προσελκύει, επίσης, 

ο τρόπος αντιμετώπισης και εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να τα αξιοποιήσουν για την διευκόλυνση του 

έργου τους και την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται, ότι η επιτυχής υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών στόχων διευκολύνεται από τη συστηματική παρακολούθηση 

εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, αλλά και από την απαιτούμενη 

υποστήριξη και συνεργασία από όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.   
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Όμως, η αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, κατά τον Ματσαγγούρα (2003), εξαρτάται από τις αντιλήψεις και τις 

δράσεις των σχολικών ηγετών, οι οποίοι οφείλουν να τα ενσωματώσουν στο πλαίσιο της 

σχολικής τους κουλτούρας και να τα αξιοποιήσουν με τρόπο, που θα διευκολύνει τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η σωστή διαχείριση των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και βασίζεται στις επιλογές 

και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά, η σχολική ηγεσία καλείται να 

διαμορφώσει, να ενεργοποιήσει και να μεταβάλει τα κίνητρα και τους στόχους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών μονάδων, δίνοντας έμφαση στον 

εκσυγχρονισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 

γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσλειτουργιών. 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η επιτυχία της εφαρμογής των καινοτόμων πρακτικών 

καθορίζεται από τις εμπειρίες και τις δεξιότητες των σχολικών ηγετών, που 

διευκολύνουν την αποτελεσματική υλοποίηση των πολλαπλών τους ρόλων και την 

αξιοποίηση των καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, η επιτυχής 

παρέμβασή τους βασίζεται στο σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, την ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών, αλλά και της παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των καινοτομιών  

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Στραβάκου, 2003α). Με βάση τα δεδομένα αυτά,  κατά 

τους Cox και Cooper (2000) υποστηρίζεται, τέλος, ότι, αν η διοίκηση των σχολικών 

μονάδων υλοποιείται με δημιουργικό τρόπο, μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχή  και 

αποτελεσματικό τρόπο οι εκπαιδευτικές αλλαγές.   

  

 

1.6 Συμβολή Εργασίας 

 

 

Η σημαντικότητα της έρευνας απορρέει από τα ευρήματά της, τα οποία αν 

στοχευόμενα αξιοποιηθούν, θα  προκύψουν μελλοντικά οφέλη για την εκπαιδευτική 
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κοινότητα. Θα επιτρέψουν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι  πρακτικές των 

διευθυντών της Π.Ε., που συμμετέχουν, με την εισαγωγή, εφαρμογή και αξιολόγηση των 

καινοτόμων δράσεων στο χώρο του σχολείου, μέσω των αντιλήψεων ενεργών σχολικών 

ηγετών, ώστε να εντοπιστούν αποκλίσεις καθώς και κοινά σημεία. Τα πορίσματα της 

έρευνας αναδεικνύουν τη συμβολή των σχολικών ηγετών, ενώ  η έρευνα προσδοκεί να 

λειτουργήσει ανατροφοδοτικά για τον επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση της 

συμβολής τους, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και τις ελλείψεις, που προκύπτουν στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής καινοτόμων δράσεων. Η γενικότερη συμβολή της 

εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή προβληματισμών για περεταίρω προβληματισμό και 

σκέψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

2.1.1 Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο αποκεντρωτικός ή 

συγκεντρωτικός χαρακτήρας τους καθορίζεται από την ιεραρχική  και  χωροταξική 

κατανομή των αρμοδιοτήτων, που  αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών συστημάτων (Ξένου – Στρούζα, 2014). Για την επιλογή της 

συγκεκριμένης μορφής οργάνωσης σημαντική είναι η επιρροή από το οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και πολύστικτο υπόβαθρο της κάθε χώρας (Arghyrou Tsoukalas, 

2010).  

Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια, στα περισσότερα κράτη επικρατούσαν τα 

συγκεντρωτικά συστήματα, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης από μία μοναδική 

κεντρική κρατική εξουσία και έναν γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας, πλέον αρκετά 

κράτη υιοθετούν τον αποκεντρωτικό τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων 

(Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου, 1994). Για την κατανόηση του αποκεντρωτικού 

χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων, πρέπει να επισημανθεί, ότι η αποκέντρωση 

αφορά «τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στα διάφορα 

επίπεδα της περιφέρειας. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στα περιφερειακά όργανα και 

υπηρεσίες τους δίνει τη νομιμότητα και τη δυνατότητα να ασκούν την εξουσία στην περιοχή 

της ευθύνης τους χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση των κεντρικών αρχών και 

υπηρεσιών. Έτσι, οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες και με 

καλύτερη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών» (Μπάκας, 2009). 

Με τον αποκεντρωτικό τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων 
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αυξάνονται οι αρμοδιότητες της περιφερειακής διοίκησης και στην απόδοση 

αρμοδιοτήτων στο λαό. Οι παράγοντες, που καθορίζουν την επίδειξη του 

αποκεντρωτικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων, είναι οι εξής 

(Μπαλτογιάννης, Τίκβα, Μαλαθούνη, 2012) : 

a.  ύπαρξη τοπικών οργάνων κοινωνικής συμμετοχής, 

b.  οργανωμένος τρόπος λειτουργίας διοίκησης, 

c. δικαίωμα τοπικής κοινωνίας να εκλέγει κοινωνικές αρχές (Μπαλτογιάννης, 

Τίκβα, Μαλαθούνη, 2012). 

Η χαρακτηριστικότερη μορφή αποκεντρωτικού συστήματος είναι αυτή της 

Αγγλίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζεται από τους εξής παράγοντες 

(Duncan, 2010) : 

i. αξιοποίηση στην παραγωγή όλων όσων έχουν ικανότητες και δεξιότητες, 

ii.  εκδημοκρατισμός τρόπου λειτουργίας εκπαιδευτικού συστήματος. 

Με βάση την έμφαση, που δίνεται στον αποκεντρωτικό χαρακτήρα των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός και ο τρόπος 

διαμόρφωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των σχολικών μονάδων. Για το 

λόγο αυτό, τις περισσότερες φορές είναι κοινός ο τρόπος διαμόρφωσής της στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Μαυρογιώργος, 1999). Υποστηρίζεται, ότι στα 

περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα διαμορφώνεται «ένα πλαίσιο σύγκλισης και 

εναρμόνισης των πολιτικών σε πολλούς τομείς, όπως τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τις δομές συνεχιζόμενης και δια 

βίου εκπαίδευσης, τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την επιλογή του διδακτικού 

προσωπικού, την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, τον εξορθολογισμό της εργασίας του 

εκπαιδευτικού, την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας» 

(Μαυρογιώργος, 1999).  

Στον ελλαδικό χώρο ο τρόπος διαμόρφωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής καθορίζεται από τις ποικίλες αλλαγές, που επιδιώκονται και την τάση 
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εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου και 

στην προώθηση των συλλογικών μορφών παρέμβασης, με απώτερο στόχο τον 

εκδημοκρατισμό του σχολείου. Για την διευκόλυνση, όμως, της άσκησης της εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, θεωρείται απαραίτητη η επίτευξη της αυτονομίας των σχολικών 

μονάδων, η οποία καλείται να προσαρμοστεί στις γεωγραφικές, περιβαλλοντικές 

(Γούπος, 2005) κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις (Ξένου – Στρούζα, 

2014).  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να δώσουν 

λύσεις σε προβλήματα, που δημιουργούνται και να διαχειριστούν συγκρουσιακές 

καταστάσεις, που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων 

(Μαυρογιώργος, 1999).  

Πρέπει να επισημανθεί, ότι η σχολική μονάδα καλείται να υλοποιήσει τις 

διάφορες αποφάσεις για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ειδικότερα, όταν 

αυτές αφορούν την προώθηση των διαφόρων καινοτομιών (Bourdieu, 1986). Στη 

συνέχεια θα αναλυθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας στην 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική 

και εκσυγχρονισμένη λειτουργία τους.   

Ορισμένα από τα πρότυπα διοίκησης, που μπορούν να προάγουν την εσωτερική 

εκπαιδευτική πολιτική, αναφέρονται στη βιβλιογραφία : 
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Εικόνα 1 : Πρότυπο σύστημα διοίκησης σχολικής μονάδας 

 

 

 

Πηγή : School management system, (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rms.wa.edu.au/governance/
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Εικόνα 2 : Πρότυπο σύστημα διοίκησης σχολικής μονάδας. 

 

 

 

Πηγή : School management system, (2017) 

 

 

Στις επόμενες ενότητες αναλύονται τα πρότυπα και με βάση τις κατηγορίες του 

σχολικού ηγέτη. 

 

 

http://www.rms.wa.edu.au/governance/
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2.1.2 Μέθοδοι Διοίκησης Σχολικών Μονάδων 

 

Ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης περιορίζει τον κάθε 

συγκεντρωτισμό και ενισχύει τη δυνατότητα συμμετοχικής διοίκησης στην εκπαίδευση. 

Η συμμετοχική διοίκηση περιορίζει τις μορφές γραφειοκρατικής εκπαίδευσης και δίνει 

τη δυνατότητα από κοινού λήψης αποφάσεων σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Cox, Cooper, 

1988). Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται, ότι «οι αποφάσεις, που λαμβάνονται για 

σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή.  Η 

διαδικασία λήψης των σημαντικών αυτών αποφάσεων εξαρτάται από το είδος της 

απόφασης, αλλά και από τις δεξιότητες του ατόμου, που παίρνει την απόφαση» 

(Williams,1984).  

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς, σημαντική είναι και η συμμετοχή των οργάνων 

κοινωνικής συμμετοχής, τα οποία λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

για θέματα, που αφορούν την οργάνωση των σχολικών μονάδων και τη διαχείριση των 

δημοσίων και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επιπλέον, διαρκής είναι η ενημέρωσή τους από 

τους σχολικούς διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων για προβλήματα, που 

αφορούν τις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους 

για την αποτελεσματική διαχείρισή τους και τον επιτυχή σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Χατζηπαναγιώτου, 2005). 

Για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

απαραίτητη είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να αποτραπούν 

συγκρουσιακές καταστάσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των βασικών 

αρχών της θεωρίας των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η οποία διευρύνει τις ευκαιρίες 

επιτυχούς διαχείρισης των σχολικών μονάδων (Conger, Kanungo, 1988).   

Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής ισότιμης 

συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με τρόπο, που να αποτρέπονται 

συγκρούσεις και να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. Επίσης, αξιοποιούνται οι 
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νομοθετικές ρυθμίσεις, που προωθούν την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος 

και τον εκδημοκρατικό προγραμματισμό, δημιουργώντας σχολεία, τα οποία θα είναι  

ανοικτά στην κοινωνία (Weiler, 1983). 

Σε γενικές γραμμές, η διοίκηση των σχολικών μονάδων αποτελεί μία διαδικασία 

συνεχούς και συστηματικού συντονισμού δραστηριοτήτων, ανθρώπων, αλλά και 

υπαρχόντων μέσων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως επισημαίνεται, η «εκπαιδευτική μονάδα μετασχηματίζει 

τα στοιχεία, που παίρνει από το περιβάλλον και διαμορφώνει παράλληλα τα ‘προϊόντα’ 

της, ενώ με το μηχανισμό της ανατροφοδότησης καταφέρνει να βελτιώνει τις εισροές και 

τις διαδικασίες και να διορθώνει τα οργανωτικά και λειτουργικά της λάθη» (Ζαβλανός, 

2003).  

Οι βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 

μονάδων είναι οι εξής :  

a)  σχεδιασμός – προγραμματισμός, 

b)  οργάνωση, 

c)  διεύθυνση, 

d)  έλεγχος. 

 

Ενώ σχηματικά, μπορούν να απεικονιστούν ως κάτωθι : 
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Εικόνα 3 : Σχολικοί ηγέτες, αναδομώντας την εκπαίδευση. 

 

 

 

Πηγή : Ely, (2011), ανακτήθηκε από Huffingtonpost.com 

 

 

 

 

2.1.3 Σύλλογος Διδασκόντων 

 

 

Με την ψήφιση του Ν.1566/1985, επιδεικνύεται, ότι στόχος της Πολιτείας 

θεωρείται η επίτευξη της διοικητικής αποκέντρωσης και η ενίσχυση των δράσεων 

δημοκρατικού προγραμματισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στο Σύλλογο Διδασκόντων να 

http://www.huffingtonpost.com/meredith-ely/school-leaders-making-and_b_788650.html
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αποτελέσει όργανο σχολικής διοίκησης (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). Όπως 

επισημαίνεται, ο όρος «Σύλλογος Διδασκόντων» στο χώρο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1972 (Τπ. Απόφαση 50326/72) ενώ στο 

νόμο 309/1976 δεν γίνεται αναφορά για τη σύσταση και λειτουργία συλλόγου 

διδασκόντων, έστω και αν στο αριθ. 483/1977 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση των άρθρων 6,11 και 13 του Ν. 309/1976, προβλέπεται η τήρηση βιβλίου 

πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων (άρθρο 2), η οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (άρθρο 3) (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 

2002). 

Σήμερα, ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων βασίζεται στη συνεργασία 

του Διευθυντή αυτών και του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι σημαντικότεροι Νόμοι, που 

οδηγούν στην αναβάθμιση του ρόλου τους είναι οι εξής (Φύλλο Ελληνικής 

Κυβερνήσεως, 2002): 

I. Ν. 1566/1985 

II. Ν. 2469/1997 

III. Ν. 2986/2002 

IV. Π.Δ. 201/1998, Τπ. Απόφαση αριθ. Υ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002, οι 

οποίοι καθορίζουν και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δυο οργάνων 

διοίκησης.  

Η συνεργασία τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη λήψη αποφάσεων, που 

αφορούν τη διαχείριση των σύνθετων εκπαιδευτικών προβλημάτων και τον συντονισμό 

των ενεργειών των εκπαιδευτικών (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002).  

V. Ν. 2986/2002 

Πρέπει να επισημανθεί, ότι με το άρθρο 39 καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα του Συλλόγου των Διδασκόντων. Ειδικότερα, οι γενικές αρμοδιότητες είναι 

οι εξής (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002) :  
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1. «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. 

α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με 

βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την 

ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες, που 

έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. 

β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων, λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το 

προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτο-αξιολόγησης του σχολείου για 

το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή, εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. 

γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου» (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 

2) Αρμοδιότητά του αποτελεί η παρακολούθηση και εφαρμογή του αρχικού 

προγραμματισμού του και η λήψη διορθωτικών πρωτοβουλιών, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

3) Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, δίνεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, με 

απώτερο στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, που είχαν 

προγραμματιστεί, αλλά και της επίτευξης των προγραμματισθέντων  στόχων. Την έκθεση 

της αυτοαξιολόγησης ελέγχουν ο Προϊστάμενος Γραφείου ή ο Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σχολικός Σύμβουλος (Φύλλο 

Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 

4) Οι αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων για τον τρόπο ανάθεσης στους 

εκπαιδευτικούς της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων ανά τμήματα και τάξεις 

λαμβάνονται μετά από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου 
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5) Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι αυτός, που υποβάλλει τις εισηγήσεις του στους 

αρμόδιους φορείς για τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, τάξεων 

υποδοχής και Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 

6) «Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του προγράμματος 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης, αναθέτει υπερωριακή 

διδασκαλία στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία προβλέπει» 

(Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 

7) Με απώτερο στόχο την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, προχωρεί στην οργάνωση του τρόπου καταμερισμού των αρμοδιοτήτων στους 

εκπαιδευτικούς, αφού έχει προηγηθεί η εισήγηση της σχολικής ηγεσίας. 

8) Αρμοδιότητά του είναι, επίσης, η λήψη αποφάσεων για την οργάνωση 

δράσεων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και επισκέψεων, που επιβεβαιώνουν το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία και ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό 

των μαθητών, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση θετικών στοιχείων (Φύλλο Ελληνικής 

Κυβερνήσεως, 2002). 

9) Αρμοδιότητά του αποτελούν οι αποφάσεις για τις εκδρομές ή τις διάφορες 

επισκέψεις, με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις. 

10) Σημαντικές είναι, επίσης, οι αρμοδιότητές του, που αφορούν την αναβάθμιση 

και την αποτελεσματική αξιοποίηση των σχολικών υποδομών, προχωρώντας στην 

οριοθέτηση και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και την ικανοποίηση των αναγκών. 

11) «Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα 

Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή με τα 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε 

ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα επιμόρφωσης, όταν 

διαπιστώνονται ανάγκες, όταν εισάγονται καινοτομίες ή επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν 

ειδικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται εκτός 

ωρών διδασκαλίας» (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 
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12) Προτεραιότητά του αποτελεί η συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της Διοίκησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την αξιοποίηση των διαφορετικών απόψεων και για την 

αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων. 

13) «Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους 

εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την 

απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό 

Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του 

σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής» (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 

14) Ανά τρίμηνο ή τετράμηνο προχωρεί στην ενημέρωση των γονιών για την 

πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και τη σχολική συμπεριφορά τους σε ώρες εκτός της 

σχολικής διδασκαλίας. 

15) Τέλος, ορίζονται οι σύμβουλοι των μαθητικών κοινοτήτων και οι υπεύθυνοι 

των τμημάτων ή των τάξεων για την επιτυχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της 

φοίτησης των μαθητών (Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2002). 

 

2.1.4 Οργανώσεις Γονέων  

 

Ο Ν. 1566/ 1985 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των γονιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς όχι μόνο δίνεται ώθηση στη δημιουργία των 

οργανώσεων γονέων αλλά παράλληλα δίνονται κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους 

σε όλα τα όργανα που συμμετέχουν στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (Πασιαρδής, 

1995). Τα σημαντικότερα όργανα κοινωνικής συμμετοχής είναι ο Σύλλογος Γονέων, η 

Ένωση Συλλόγου Γονέων, η Ομοσπονδία Ένωσης Συλλόγου Γονέων και η 

Συνομοσπονδία Γονέων. Για τη συμμετοχή τους στις οργανώσεις αυτές οι γονείς αρχικά 

εμπλέκονται στους συλλόγους γονέων, οι οποίοι υπάγονται σε κάθε σχολική μονάδα. 

Άλλωστε, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 53 «Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των 
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μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στο συλλογικά 

όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων 

ως σωματείων. Σύμφωνα, με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού 

Κώδικα» (Στειάκης, Κατζός, 2002). 

 Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2, «η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων 

αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι 

μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια, ότι (α) το καταστατικό δεν μπορεί να 

αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν 

υποχρεώσεών του, (β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, 

αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής 

Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του 

Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων». Ο Σύλλογος Γονέων πρέπει να ιδρυθεί 

σε κάθε σχολική μονάδα και αποτελείται από 21 μέλη (Στειάκης, Κατζός, 2002).  

 Όργανα του τρόπου λειτουργίας τους είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Επίσης, διευκρινίζεται, ότι με τον όρο γονείς εκλαμβάνονται οι επίτροποι και 

όλοι οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. Τα όργανα, που εκλέγονται στις οργανώσεις γονέων 

είναι τα εξής (Στειάκης, Κατζός, 2002): 

«Για το Σύλλογο Γονέων : ο εκπρόσωπος στη σχολική επιτροπή και οι εκπρόσωποι 

στην Ένωση Συλλόγων Γονέων. 

Για την Ένωση Γονέων : ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) 

και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων. 

Για την Ομοσπονδία Γονέων : ο εκπρόσωπος στη Νομαρχιακή επιτροπή Παιδείας 

και οι εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ). 

Για την Ανώτατη Συνομοσπονδία : ο εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 

(ΕΣΥΠ)» (Ν. 2621/98) (Στειάκης, Κατζός, 2002). 
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2.1.5 Διευθυντές 

 

Όμως, εκτός από το σύλλογο διδασκόντων και τις οργανώσεις γονέων, κεντρικός 

θεωρείται ο ρόλος των σχολικών διευθυντών. Παρόλο, που σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη 

ο σχολικός διευθυντής δεν συμμετέχει στα όργανα κοινωνικής συμμετοχής είναι 

απαραίτητη η διερεύνηση του ρόλου του, γιατί είναι αυτός, που διοικεί τις σχολικές 

μονάδες και το έργο του είναι κατά κύριο λόγο διοικητικό και λιγότερο διδακτικό 

(Σαΐτης, 2002). Ο σχολικός διευθυντής τις περισσότερες φορές βρίσκεται στην κορυφή 

της εξουσίας της σχολικής μονάδας και το καθήκον του είναι κατά βάση διοικητικό και 

ελάχιστα διδακτικό.  

Μέχρι το 2002 δεν υπήρχαν νόμοι, που να καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα των σχολικών διευθυντών στον ελλαδικό χώρο. Με βάση το νόμο 1566/1985, 

παρουσιάζονταν με γενικό και αόριστο τρόπο τα καθήκοντα των σχολικών διευθυντών, 

χωρίς, όμως, να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους. Ουσιαστικά,  με 

την υπουργική απόφαση 105657/16-10-2002 (Φ.Ε.Κ., 2002), διευκρινίστηκαν και 

παρουσιάστηκαν με πιο σαφή τρόπο οι αρμοδιότητες του Σχολικού Διευθυντή, αλλά και 

ο ρόλος του στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.  

Ο ρόλος τους σε γενικές γραμμές είναι παιδαγωγικός, επιστημονικός, αλλά και 

διοικητικός και είναι αυτός, που καθοδηγεί τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων (Στραβάκου, 2003). 

 Ως προς την αρμοδιότητα της διοίκησης των σχολικών μονάδων, οι κυριότερες 

αρμοδιότητές τους είναι οι εξής (Hicks, Powel, 1972): 

 Αναπτύσσει δράσεις για την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για την 

υλοποίηση των στόχων, που θέτονται για την αποτελεσματική διαχείριση 

της σχολικής μονάδας. 

 Δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους και αναπτύσσει κλίμα 

παρότρυνσης και εμψύχωσης των συναδέλφων του. 
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 Διασφάλιση δημοκρατικού κλίματος. 

 Παροχή βοήθειας για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας με τις μαθητικές κοινότητες. 

 Διασφάλιση κλίματος πειθαρχίας. 

 Τήρηση βασικών κανόνων. 

 Διαρκής συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της 

Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. 

 Τακτική σύγκληση συλλόγου διδασκόντων για τον έλεγχο όλων των 

θεμάτων, που  αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

 Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων, ενώ ο έλεγχος τους γίνεται από 

τους κοινωνικούς εταίρους.  

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αποτελούν την προϊστάμενη αρχή με βάση 

τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές ορίζονται, κυρίως, από το Π.Δ. 201/1998 «Οργάνωση 

και λειτουργία των δημοσίων σχολείων». Όμως, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον 

Ν. 1566/1985, σύμφωνα με τον οποίο «ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι 

υπεύθυνος για το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των 

υπουργικών εγκυκλίων, την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων και 

ακόμη είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του έργου των διδασκόντων του σχολείου και τη 

συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους» (Στραβάκου, 2003). 

Επιπλέον, οι σχολικές διευθυντές οφείλουν να συνεργάζονται όχι μόνο με τους 

υπολοίπους εκπαιδευτικούς, αλλά και με τους αρμοδίους φορείς και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Ως προς τους εκπαιδευτικούς, απαραίτητη είναι η διευκόλυνση του έργου 

τους, η παροχή κινήτρων για την παιδαγωγική επιμόρφωσή τους, ο έλεγχος του τρόπου 

δραστηριοποίησής τους και η αξιολόγησή του έργου τους. Επίσης, είναι αυτοί, που 

συγκαλούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις συνελεύσεις του συλλόγου των 
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διδασκόντων, που οι ίδιοι είναι αυτοί, που εισηγούνται τα θέματα και τον τρόπο λήψης 

των αποφάσεων και της ευθύτερης διαδικασίας τους. Τα κυριότερα θέματα είναι τα εξής 

(Benekos, 2005) : 

1) Συνθήκες, κανονισμοί καθαριότητας. 

2)  Τρόπος σύνταξης ωρολογίου προγράμματος. 

3) Συντήρηση και λειτουργία σχολικών εγκαταστάσεων. 

4) Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. 

5) Εισηγήσεις για αντιμετώπιση γραφειοκρατικών διαδικασιών και άμεση 

διευθέτηση διαφόρων θεμάτων. 

 

Απαιτείται η διαρκής αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς και η καλλιέργεια 

κλίματος συνεργασίας για την επιτυχή διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων. Επιπλέον, 

σημαντική είναι η συμβολή των σχολικών διευθυντών στον τρόπο και τους μηχανισμούς 

συνεργασίας για την επιτυχή συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και τους αρμοδίους 

φορείς της τοπική αυτοδιοίκησης και τα όργανα κοινωνικής συμμετοχής (Στραβάκου, 

2003). Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους στη σχολική επιτροπή, «η 

οποία με βάση το Ν. 2193/93, άρθρο 11» έχει ως αρμοδιότητά της την ικανοποίηση των 

απαιτούμενων δαπανών για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των διαφόρων 

προβλημάτων, που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των υποδομών ή του 

εξοπλισμού τους. Θεωρείται, ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος τους, καθώς αρμοδιότητά 

τους αποτελεί η άσκηση πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση για την ικανοποίηση των 

συμφερόντων της σχολικής μονάδας και την επίλυση των διάφορων προβλημάτων 

(Γιαννακάκη, 2005).  

Επίσης, οι σχολικοί διευθυντές καλούνται να διαμορφώσουν τη σχολική 

κουλτούρα, με βάση τους στόχους της σχολικής μονάδας, αλλά και τις ανάγκες των 

τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητη η καλλιέργεια κλίματος 

συνεργασίας με το σύλλογο διδασκόντων και με τους συλλόγους γονέων. Επιπλέον, 
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καλείται να συγκαλέσει συνελεύσεις των γονέων και κηδεμόνων, προκειμένου να 

υπάρξει η απαιτούμενη ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους και για τα 

προβλήματα των σχολικών μονάδων (Γκότοβος, Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου, 

1996). 

Η συνεργασία, που καλλιεργείται ανάμεσα σε σχολικούς διευθυντές 

εκπαιδευτικούς και γονείς έχει ιδιαίτερη σημασία για την ικανοποίηση των αναγκών των 

μαθητών, αλλά και για την ενημέρωση των γονιών για όλα όσα αφορούν τα παιδιά τους 

και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, είναι σημαντική για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, γιατί διευκολύνει την επίλυση των διάφορων προβλημάτων. Η 

αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας καθορίζεται, τέλος, από το βαθμό 

συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία και, κυρίως, 

με τους γονείς και την τοπική κοινωνία, την άμεση διευθέτηση των διάφορων 

προβλημάτων και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων (Κάντας, 

1993). 

Ακόμη, η επιρροή, που μπορεί να ασκήσει ο σχολικός διευθυντής στα υπόλοιπα 

εμπλεκόμενα τμήματα, μπορεί να απεικονιστεί σχηματικά, ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[46] 

 

 

 

Εικόνα 4 : Επιρροή σχολικής ηγεσίας προς τα υπόλοιπα τμήματα σχολικής μονάδας. 

 

 

Πηγή : Noble Young School, (2017) 

 

 

 

 

http://topreviews-nobleyoungblood.blogspot.gr/2013/11/about-school-of-leadership-bad-to-bone.html
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2.2 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

2.2.1. Ο Χαρισματικός Σχολικός Ηγέτης και η Διοίκηση των Σχολικών 

Μονάδων 

 

2.2.1.1 Είδη Σχολικής Ηγεσίας 

 

  Σε μία εποχή καθαρά υφεσιακή, με εμφανή τα προβλήματα, που δημιουργεί η 

οικονομική κρίση και με κύρια χαρακτηριστικά την ψηφιοποίηση των περισσότερων 

οργανισμών, τη διάχυση της γνώσης και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, είναι 

σαφής η ανάγκη αξιοποίησης των ηγετικών ικανοτήτων των ατόμων εκείνων 

(Ματσαγγούρας, 2003), που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις 

προκλήσεις της εποχής μας. Είναι σαφές, ότι η αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 

μονάδων βασίζεται στη νοοτροπία, που διακρίνει τα ηγετικά στελέχη τους, αλλά και την 

κουλτούρα, που καλλιεργούν για να επιτύχουν την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αφοσίωσης των συναδέλφων τους  (Κατσαρός, 2008). 

  Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητό, ότι η επιλογή της κατάλληλης ηγεσίας είναι 

σημαντική για την αποτελεσματική και άμεση διαχείριση των διαφόρων θεμάτων από 

τους ηγέτες των σχολείων και για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός 

τους. Με βάση, λοιπόν, την κατανόηση του ιδιαίτερου ρόλου, που καλούνται να παίξουν 

σήμερα οι σύγχρονοι ηγέτες, θα αναλυθούν στη συνέχεια οι θεωρίες ηγεσίας, 

προκειμένου να κατανοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Φραγκούλης, 

Παπαδιαμαντάκη, 2012).  

  Επειδή η ηγεσία αποτελεί καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματική λειτουργία 

των σχολικών μονάδων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τους σύγχρονους μελετητές στη 

διερεύνηση και την αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σύγχρονων 

θεωριών της ηγεσίας, προκειμένου να προωθηθεί η επιλογή της αποτελεσματικότερης 
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μορφής ηγεσίας για την υλοποίηση των προβαλλόμενων στόχων κάθε οργανισμού. 

Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί, ότι οι σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας 

είναι  οι εξής (Madera, Smith, 2009): 

A. Μετασχηματιστική ηγεσία 

B. Συναλλακτική ηγεσία 

C. Χαρισματική ηγεσία 

D. Συμμετοχική ηγεσία  

  Αυτές οι σύγχρονες θεωρίες, υποστηρίζεται, ότι μπορούν να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη επιλογή 

τους. Για την κατανόησή της σπουδαιότητάς τους, πρέπει πρώτα – πρώτα να 

επισημανθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Μπελαδάκης, 2007). 

  Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η μετασχηματιστική ηγεσία αφορά 

τη δυνατότητα των ηγετών να βασίζουν την αποτελεσματικότητά τους στη δυνατότητα 

τους να ασκούν μεγάλη επιρροή και να εμπνέουν σεβασμό στους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Πασιαρδής, 2004). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

προκαλέσουν την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών και τους οδηγούν 

στο να δώσουν  προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, θέτοντας στο περιθώριο προσωπικά τους οφέλη. Η συμμετοχική ηγεσία 

είναι αυτή, που επιδιώκει τη ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη λήψη των 

διαφόρων αποφάσεων, παρέχοντας κίνητρα και την απαιτούμενη ενθάρρυνση των 

πρωτοβουλιών και των δράσεων των εργαζομένων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 

ένα κλίμα συνεργασίας (Hogan, et. al., 1999). 

  Η συναλλακτική ηγεσία αφορά μία άλλη μορφή ηγεσίας, η οποία εστιάζει το 

ενδιαφέρον της στην ανάγκη επίδειξης υπακοής των εκπαιδευτικών, ενώ καλούνται να 

διαχειριστούν με επιτυχή τρόπο τις απαιτήσεις τους, για ανταμοιβές και σαφή 

διαχωρισμό των καθηκόντων τους (Χατζηπαναγιώτου, 2005). Μία από τις πιο 

σημαντικές θεωρίες ηγεσίας είναι η χαρισματική, η οποία εφαρμόζεται από ηγέτες, που 

διακρίνονται για τις δεξιότητές τους στον τρόπο διαχείρισης των διαφόρων οργανισμών. 
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Επιπλέον, το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην επίδειξη ευαισθησίας και σεβασμού 

απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα  και  στην εκδήλωση μίας αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς, η οποία θεωρείται απαραίτητη για τη μείωση γραφειοκρατικών, κυρίως, 

διαδικασιών (Χολέβας,  2004).  

          Αυτές είναι οι τέσσερις σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες, που εφαρμόζονται και 

οι οποίες απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση για την αξιολόγηση των θετικών, αλλά και των 

αρνητικών τους επιπτώσεων, προκειμένου να κατανοηθεί σε ποιες περιπτώσεις μπορούν 

να εφαρμοστούν και σε ποιες θεωρείται, ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχή 

διαχείριση των ζητημάτων, που αφορούν τη λειτουργία των οργανισμών και την 

αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων τους (Ταρατόρη, 995).  

 

2.2.1.2 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα  

 

Η κατανόηση της σημασίας και της λειτουργικότητας της κάθε μορφής θεωρίας 

ηγεσίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους.  

 

2.2.1.2.1 Μετασχηματιστική Ηγεσία 

 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης βασίζεται στην υλοποίηση του οράματός του, που 

αποτελεί και όραμα της σχολικής μονάδας, για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των 

εργαζομένων και να τους δώσει τα απαιτούμενα κίνητρα για την υλοποίηση των στόχων 

τους και την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητάς τους. Επιπλέον, 

πλεονέκτημα αυτής της μορφής ηγεσίας αποτελεί η δυνατότητα ενός σωστά μελετημένου 

σχεδιασμού των απαιτούμενων δράσεων για την υλοποίηση των στόχων της σχολικής 

μονάδας (Bush, 2003). 

 Επίσης, αντιμετωπίζεται θετικά η αφιέρωση χρόνου στους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές  για την κατανόηση των αναγκών τους και την καλλιέργεια επικοινωνίας 
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και συνεργασίας μεταξύ τους, που μπορεί να αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την 

ενίσχυση της αφοσίωσης και της προσωπικής τους ικανοποίησης από το εργασιακό τους 

περιβάλλον (Avolio, et. al., 1999).  

Αρνητική θεωρείται, όμως, η αδυναμία ικανοποίησης των στόχων των 

μετασχηματιστικών ηγετών, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να διευκολύνουν 

την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του. Παράλληλα, μειονέκτημα αποτελεί η 

μακρόχρονη λειτουργία των στόχων αυτής της μορφής ηγεσίας, με αποτέλεσμα να 

χάνεται πολύτιμος χρόνος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αρνητική εφαρμογή αυτής της 

μορφής ηγεσίας μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των ηθικών αξιών (Waldman et. 

al., 1990).  

 

2.2.1.2.2 Συμμετοχική Ηγεσία 

 

Η συμμετοχή και των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών  αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για 

την υλοποίηση των στόχων τους. Επίσης, μέσω της διαλεκτικής αντιμετώπισης και 

διαχείρισης των διαφόρων θεμάτων μπορούν να δοθούν πιο αποτελεσματικές λύσεις 

(Ely, 2011). Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αυτόνομη δράση των εργαζομένων και 

δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα για την ανέλιξη των εργαζομένων. Ως μειονεκτήματα 

μπορούν να θεωρηθούν ο μεγάλος χρόνος, που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων 

και της εφαρμογής της αυτής της μορφής ηγεσίας, αλλά και η μετάθεση ευθυνών στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθιστώντας ανεύθυνους τους συμμετοχικούς ηγέτες για 

περιπτώσεις πιθανών εσφαλμένων κινήσεων (Hicks, Powel, 1972). 

 

 

2.2.1.2.3 Συναλλακτική Ηγεσία 

 

Στα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής ηγεσίας εντάσσονται η διακριτή, αλλά 

σαφής και προσυμφωνημένη σχέση, που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εργαζομένους και 
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τους ηγέτες, αλλά και η δεξιότητά τους να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εργαζομένων 

τους και να βρίσκουν τρόπους για την ικανοποίησή τους και την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των εργαζομένων. Επίσης, βασικοί στόχοι της διοίκησής τους αποτελούν 

η δημιουργία ενός κλίματος ισορροπίας στις σχέσεις, που αναπτύσσονται ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και η αξιοκρατική αντιμετώπισή τους, μέσω του σχεδιασμού ενός 

δίκαιου συστήματος ανταμοιβών. Όμως, υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτής της μορφής 

ηγεσίας, λόγω της αδυναμίας υιοθέτησης από τους συναλλακτικούς ηγέτες ενός 

πρωταγωνιστικού ρόλου, αλλά και στον συμβατικό τρόπο δραστηριοποίησής τους, που 

δεν τους αφήνει περιθώρια λήψης πρωτοβουλιών (Harris, et. al., 2003). 

 

 

2.2.1.2.4 Χαρισματική Ηγεσία 

 

Η χαρισματική ηγεσία, όπως ήδη επισημάνθηκε, βασίζεται στις ηγετικές 

δεξιότητες των ηγετών. Η θετική λειτουργία αυτής της μορφής ηγεσίας αποδίδεται στην 

καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου οράματος από τον ίδιο τον χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοίκηση των διαφόρων οργανισμών. Επιπλέον, 

έμφαση δίνεται στην μετριοφροσύνη, με την οποία λειτουργεί, χωρίς να επιδεικνύει 

κρούσματα αλαζονείας και κομπορρημοσύνης (Leithwood, Riehl, 2003).  

Επίσης, οι χαρισματικοί ηγέτες καλλιεργούν κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας 

με τους συναδέλφους τους, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για τους εργαζόμενους 

και την επίλυση των προσωπικών και επαγγελματικών τους προβλημάτων.  Θετικό τους 

στοιχείο ακόμη είναι ο αλτρουισμός, που επιδεικνύουν κατά τη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων, αδιαφορώντας για προσωπικούς στόχους και συμφέροντα. Όμως, ακόμη και οι 

χαρισματικοί ηγέτες μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά, αν επικρατήσει ένας 

προσωποπαγής τρόπος λειτουργίας των σχολείων και αν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες 

τους συγκρούονται με τον πολύχρονο τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

(Nielsen, et. al., 2010).  
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2.2.1.3 Η Σημασία της Σχολικής Ηγεσίας 

 

 

Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης των σχολικών μονάδων εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής ηγεσίας και για τον λόγο αυτό το 

συγκεκριμένο θέμα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών. Όπως 

επισημαίνεται, ο τρόπος διοίκησης στην εκπαίδευση βασίζεται στα εξής στοιχεία : 

a. Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών. 

b. Προσαρμογή με επιμελημένο τρόπο των γενικών αρχών διοίκησης. 

c. Ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων προσεγγίσεων (Bush, 1999). 

Πρέπει να επισημανθεί, ότι η εκπαιδευτική ηγεσία αφορά «τη διαδικασία της 

επιρροής, που βασίζεται σε σαφείς αξίες και ηγείται σε ένα όραμα για το σχολείο» (Lund, 

2005). Ιδιαίτερος, όμως, είναι ο ρόλος των χαρισματικών ηγετών, οι οποίοι καταφέρνουν 

να υλοποιήσουν το όραμά τους για τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των σχολικών 

μονάδων. Επιπλέον, ο χαρισματικός ηγέτης είναι αυτός, ο οποίος επιτυγχάνει να δίνει τα 

απαιτούμενα ερεθίσματα με τον κατάλληλο τρόπο στους άλλους εκπαιδευτικούς για την 

ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και την υλοποίηση των δράσεων, που 

θεωρούνται, ότι μπορούν να συμβάλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων 

(Elias, Zins, Graczyk, 2003).  

Όπως επισημαίνεται, η ηγετική ικανότητα των χαρισματικών ηγετών αποτελεί                 

«την επιδεξιότητα να καθοδηγείς ανθρώπους να δημιουργούν πράγματα, τα οποία δεν 

γνωρίζουν οι ίδιοι, ότι μπορούν να επιτύχουν ή δεν γνωρίζουν, ότι είναι απαραίτητο να 

γίνουν πραγματικότητα» (Cohen, 1990). Επίσης, όπως ήδη επισημάνθηκε, αφορά τη 

δυνατότητα προώθησης των δράσεων εκείνων, που μπορούν να εκπληρώσουν την 

αποστολή των σχολικών μονάδων και να διευκολύνουν την αποτελεσματική λειτουργία 

τους.  
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Επιπλέον, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαρισματικών σχολικών ηγετών 

θεωρούνται τα εξής (Conger, Kanungo, 1998): 

i.  Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και κατανόησης ευθυνών. 

ii.  Διορατικό και οξυδερκές πνεύμα. 

iii. Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για την εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων και εκσυγχρονισμού της σχολικής κουλτούρας. 

iv. Αντιμετώπιση με την απαιτούμενη ευαισθησία των προβλημάτων και 

κατανόηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

v. Ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον των σχολικών μονάδων  (Conger, Kanungo, 1998). 

vi. Έμφαση, όμως, δίνεται και στην ικανότητα ενεργητικής  ακρόασης των 

σχολικών ηγετών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, μέσω των παρακάτω 

τεχνικών : 

vii. Παρότρυνσή συνομιλητών, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για τις απόψεις και 

τις αντιλήψεις τους. 

viii. Απόδοση ανά τακτά χρονικά διαστήματα μη λεκτικής ανατροφοδότησης 

προς τους συνομιλητές. 

ix. Αναγνώριση και αποδοχή συνομιλητών με έμπρακτο τρόπο (Walton, 1989). 

Είναι σαφές, ότι οι χαρισματικοί σχολικοί ηγέτες έχουν τη δυνατότητα 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διασφάλισης της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη 

γνώση.  

Τέλος, οι σημαντικότερές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ηγετικών 

ικανοτήτων τους είναι οι εξής (Kam, Greenberg, Wals, 2003): 
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  Συστηματικός και αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων. 

  Προβολή ευέλικτων, αντικειμενικών και σαφών προγραμμάτων. 

  Σαφής καθορισμός των διαφόρων στόχων. 

  Διευκόλυνση συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

2.2.1.4 Η Αποτελεσματικότητα της Σχολικής Ηγεσίας 

 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε ο ρόλος του χαρισματικού ηγέτη, 

κατανοώντας τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας στην επιτυχή διαχείριση των σχολικών 

μονάδων. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται, μέσω της αξιοποίησης του 

σχήματος της πυραμίδας, οι τρεις βαθμίδες, που αφορούν τη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων :  
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Εικόνα 5 : Διάγραμμα διοίκησης σχολικών μονάδων 

 

 

 

Πηγή : Μαρίνος, (2011) 

 

 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση του τρόπου 

λειτουργίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας, επισημαίνοντας τα εξής 

χαρακτηριστικά (Sosik, Megerian, 1999): 

 προσωπικότητα σχολικών ηγετών, 

 προώθηση ευκαιριών δημιουργίας συλλογικής κουλτούρας, 

 δημιουργία και υλοποίηση κοινού οράματος, 
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 κατανόηση, 

 προώθηση της μορφής της κατανεμημένης ηγεσίας (Leithwood, Riehl,  2003). 

 

Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι σύμφωνα με έρευνες ο αποτελεσματικός 

σχολικός ηγέτης επιτυγχάνει να : 

 Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Δημιουργεί κοινό όραμα για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 Εκφράζει υψηλές προσδοκίες από τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

  Παροτρύνει την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και την ενεργό 

συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων. 

 Υιοθετεί τις βασικές αρχές της κυβερνητικής πολιτικής (Πασιαρδής, 1995). 

 

Όμως, οι αποτελεσματικοί ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις περισσότερες 

φορές τα παρακάτω προβλήματα, τα οποία θεωρούνται ανασταλτικά για την υλοποίηση 

των στόχων τους : 

o περιορισμένη σχολική αυτονομία, 

o  περιορισμένα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, 

o  περιορισμένη διοικητική κατάρτιση, 

o  προβληματικός τρόπος επιλογής τους (Πασιαρδής, 1995). 

 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002), «κύρια αποστολή του ηγέτη συνδέεται με τον 
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προσανατολισμό της συμπεριφοράς των μελών και την εθελούσια επίτευξη των κοινών 

στόχων. Η επιρροή αυτή συνιστά τη δυναμική, άτυπη, αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική 

όψη της δύναμης, η οποία προκαλεί την εθελοντική συμμόρφωση της συμπεριφοράς και 

διακρίνεται σαφώς από την εξουσία, η οποία αποτελεί τη δομική και τυπική όψη της 

δύναμης». Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του αποτελεσματικού ηγέτη, ο οποίος 

καλείται να αποτελέσει τον κύριο πυλώνα ανάπτυξη των σχολικών μονάδων, παύοντας 

να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη απλή διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων 

των σχολικών μονάδων (Θεοφιλίδης, Στυλιανίδης, 2000).  

Τέλος, επισημαίνεται, ότι η σωστή επιλογή των σχολικών διευθυντών αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του οράματος των σχολικών μονάδων και την 

επιτυχή διαχείριση των διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων (Elias, Zins, Graczyk, 2003). 

 

2.3 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

2.3.1 Έννοια Σχολικής Καινοτομίας 

 

Η έννοια της καινοτομίας εμφανίζεται σε ποικίλους τομείς των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών. Με βάση τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2000), η καινοτομία 

αποτελεί τη «διαδικασία της μεταβολής μίας νέας ιδέας ή μίας πρωτοβουλίας σε ένα 

εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, ή ακόμα και σε μία άκρως αποτελεσματική και 

λειτουργική τακτική διανομής. Επιπλέον, μπορεί να μετατραπεί και σε μία μέθοδο, που 

χαρακτηρίζεται από την παροχή μίας κοινωνικής υπηρεσίας». Ουσιαστικά, η καινοτομία 

αφορά τη δυνατότητα ενός οργανισμού να υιοθετήσει νέες υπηρεσίες και προϊόντα, που 

πηγάζουν από εκσυγχρονισμένες ιδέες (Vrasidas, 2000).  

Ακόμη, η καινοτομία μπορεί να ορισθεί και οργανωτικά, δηλαδή, «η οργανωτική 

καινοτομία, που αφορά στην χρησιμοποίηση μιας νέας ή βελτιωμένη οργάνωσης της 

επιχείρησης με μικρότερο κόστος (ευελιξία, συστήματα παράδοσης στη στιγμή, 
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βελτιστοποίηση των αλυσίδων παραγωγής, παραγωγή σε δίκτυο κ.λπ.). Η εμφάνιση νέων 

προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών μπορεί να γίνει σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, 

παραδοσιακούς ή υψηλής τεχνολογίας, δημόσιους ή ιδιωτικούς, γεωργικούς, 

βιομηχανικούς ή υπηρεσιών. Η καινοτομία δεν είναι κατ’ ανάγκη συνώνυμη με την υψηλή 

τεχνολογία, διότι μεγάλος αριθμός καινοτομιών προκύπτει από νέους συνδυασμούς ή από 

νέες χρήσεις (γουόκμαν) ή ακόμα από τη δημιουργικότητα στο σχεδιασμό προϊόντων» 

(Γκαγκάτσιος, Λελεδάκης, σ. 41). 

Επιπλέον, η καινοτομία μπορεί να είναι «Ριζική ή Σταδιακή (Radical vs. 

Incremental innovation). Οι ριζικές καινοτομίες προκαλούν θεμελιώδεις αλλαγές στις 

δραστηριότητες ενός οργανισμού και αποτελούν ένα σαφές σημείο τομής σε σχέση με τις 

μέχρι τούδε χρησιμοποιούμενες πρακτικές. Τέτοιου είδους ριζικές καινοτομίες τείνουν να 

αλλάξουν πλήρως τις υπάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης, απαξιώνοντάς τις, και 

μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας και τη ριζική αλλαγή της 

φυσιογνωμίας μιας επιχείρησης ή / και ενός ολόκληρου κλάδου. Οι σταδιακές καινοτομίες, 

αντίθετα, έχουν περισσότερο το χαρακτήρα απλών βελτιώσεων και αντιπροσωπεύουν 

μικρές μόνο αλλαγές στις τρέχουσες πρακτικές της επιχείρησης» (Πραστάκος, Σπανός, 

Κωστόπουλος, 2003). 

Όμως, το ενδιαφέρον στην εργασία αυτή επικεντρώνεται στη σχολική 

καινοτομία, η οποία τις περισσότερες φορές εμφανίζεται με τη μορφή μεταρρυθμίσεων, 

σε μία προσπάθεια επιτυχούς αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Οι σημαντικότερες από αυτές τις προκλήσεις είναι οι εξής (Elias, 

Zins, Graczyk, 2003) : 

 η διαδικασία της αλληλεξάρτησης των διαφόρων λαών, η οποία προωθείται 

μέσω της παγκοσμιοποίησης, 

 συνεχής και ταχεία ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, 

 ενίσχυση κοινωνικών ανισοτήτων, 

 ριζικές μεταβολές στην αγορά εργασία. 
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Πριν την ερμηνεία της έννοιας της σχολικής καινοτομίας, πρέπει να επισημανθεί, 

ότι η «μάθηση δεν είναι απλά μία διαδικασία κατασκευής της γνώσης, αλλά κάτι 

περισσότερο : είναι μία διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας. Εφόσον η μάθηση 

μετασχηματίζει αυτό που είμαστε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αποτελεί μία 

εμπειρία ταυτότητας. Δεν πρόκειται για μία απλή συλλογή δεξιοτήτων και πληροφορίας, 

αλλά για μία διαδικασία του γίγνεσθαι» (Κολέζα, 2008). 

Με βάση τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα της μάθησης, βασικός στόχος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται η παροχή κινήτρων στους μαθητές για την 

αυτόνομη λήψη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της δυνατότητας μάθησης. Στο πλαίσιο 

αυτό, ως καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί (Elias, Zins, Graczyk, 2003) : 

 οποιαδήποτε δραστηριότητα συντελεί στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 

σπουδών, 

 η έμφαση, που δίνεται στην ενίσχυση της ολιστικής μάθησης.  

Η εφαρμογή, των καινοτομιών είναι βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική 

λειτουργία των σχολικών μονάδων στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επιπλέον, η 

εφαρμογή αυτή αποδεικνύεται από τα εξής χαρακτηριστικά (Elias, Zins, Graczyk, 2003) : 

 σύλληψη και υιοθέτηση νέων ιδεών από όλους τους εμπλεκομένους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, 

 πρωτοπορία στον τρόπο εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, 

 επίδραση καινοτόμων ιδεών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, 

 ταχύτατη αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, 

 συμμετοχικός χαρακτήρας λήψης αποφάσεων, 

 παροχή κινήτρων, 

 αποτελεσματική διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων, 
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 καλλιέργεια σχολικού οράματος, 

 καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, 

 αποτελεσματική σχολική ηγεσία. 

 

 

2.3.2 Ανασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, η προσπάθεια εφαρμογής καινοτόμων ιδεών, οι 

οποίες προωθούν αλλαγές  στο χώρο της εκπαίδευσης, που λειτουργούσε ως τώρα με 

παραδοσιακό τρόπο και πρόκειται να επιφέρει αλλαγές σε καταστάσεις παγιωμένες,  

κινδυνεύει να αποτύχει. Η εισαγωγή καινοτόμων δράσεων, αρχικά, μπορεί να φέρει 

ενθουσιασμό και θετική διάθεση, αργότερα, όμως, να κυριαρχήσει αντίσταση και 

δυσπιστία (Fullan,1986, σ. 75), με αποτέλεσμα να παραγκωνιστεί η προσπάθεια 

εισαγωγής της. Ενώ οι σημαντικότεροι παράγοντες, που συντελούν στην αδυναμία 

αποτελεσματικής υλοποίησης των διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων είναι οι εξής : 

 Ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει ο Μαυροσκούφης 

(2002, σ. 20), οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξοικείωση στη 

νοοτροπία των καινοτομιών, ούτε από τις σπουδές τους ούτε από 

επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία επιφέρουν την ανάπτυξη 

επαγγελματικής ικανότητας, συνεπώς, αντιστέκονται σε καθετί καινοτόμο ή 

εν καιρό προσπαθούν να φέρουν την εισαγόμενη καινοτομία στα μέτρα τους. 

 Τα πολλά χρόνια υπηρεσίας ορισμένων εκπαιδευτικών μπορεί να 

λειτουργήσουν ως ανασταλτικός επώδυνος παράγοντας καθώς οφείλουν να 

γνωρίσουν νέες δεξιότητες και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές καινοτομικές 

δραστηριότητες, εκτός του προβλεπόμενου εργασιακού ωραρίου (Κακανά, 

et.al., 2016). 
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 Έλλειψη συνεργασίας των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το  

Υπουργείο Εκπαίδευσης αποφασίζει την εισαγωγή ενός καινοτόμου 

προγράμματος στους σχολικούς οργανισμούς, χωρίς να εξυπηρετούνται πάντα 

οι ανάγκες τους και χωρίς οι σχολικές μονάδες να μπορούν να αποφασίσουν 

για το περιεχόμενο της καινοτομίας, που τις αφορούν. Κατά συνέπεια, η 

υποχρεωτικότητα αυτή καθιστά καταναγκαστική την υιοθέτηση της 

καινοτομίας, πολλαπλασιάζοντας, έτσι, την πιθανότητα αποτυχίας της καθώς 

υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος και οργάνωσης των εμπλεκόμενων 

(Gillbon,1989, σ. 71).  

 Μεγάλη διάρκεια της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων.  

 Ασύμβατη σχέση θεωρίας και πράξης. 

 Η αρνητική κουλτούρα του σχολικού οργανισμού αναφορικά με την εμπλοκή 

του σχολείου σε καινοτομικές δράσεις, η έλλειψη συνεργατικών σχέσεων 

(Λεονάρδου, 2004). 

 Η μη υποστήριξη του διευθυντή της σχολικής μονάδας από τους 

εκπαιδευτικούς – συνεργάτες του (Λεονάρδου, 2004). 

 Η ελλιπής παρουσία του διευθυντή τόσο στην εισαγωγή όσο και στην 

υλοποίηση της καινοτομικής δράσης στη σχολική μονάδα, λόγω 

περιορισμένων ικανοτήτων ως προς οργάνωση και τις Τ.Π.Ε. γνώσεις του, 

καθώς και στη μη ικανότητά του να δημιουργήσει την κατάλληλη σχολική 

κουλτούρα (Κυριακώδη, Τζιμογιάννης, 2015).  

 Υψηλό κόστος σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμογής καινοτόμων 

προγραμμάτων (Γκότοβος, et. al., 1996). Η έλλειψη πόρων από το σχολικό 

οργανισμό μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα της ανασφάλειας στους 

εκπαιδευτικούς, σχετικά με την απαιτούμενη μακροχρόνια εφαρμογή της 

καινοτομίας, η οποία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 



Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[62] 

 

Συνοψίζοντας, οι ανασταλτικοί παράγοντες, οι οποίοι αρνητικά συμβάλλουν και 

οδηγούν στην αποτυχία εισαγωγής καινοτομιών και τους οποίους πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι διευθυντές, έχουν ταυτόχρονα σχέση τόσο με την αρχική διερεύνηση 

του πολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου, με τα ενδιαφέροντα του μαθητικού 

δυναμικού, με το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης της τοπικής κοινωνίας όσο και με 

τους υπεύθυνους κρατικούς σχεδιαστές των καινοτομιών. Οι σχολικές μονάδες ως 

ζωντανά συστήματα κοινωνικού δυναμικού συνεχώς αλληλεπιδρούν με όλους τους 

εμπλεκόμενους και αναπροσαρμόζουν τις ανάγκες τους για καινοτομίες καθώς δεν είναι 

στατικές υπηρεσίες και πάντα πρέπει να εξυπηρετούν το όφελος των μαθητών 

επιλέγοντας να εφαρμόσουν την κατάλληλη καινοτομία, την κατάλληλη χρονική στιγμή 

(Μαυρογιώργος, 2008).  

 Η ηγεσία της σχολικής μονάδας συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική 

πολιτική της σχολικής μονάδας καθώς κάθε δράση της απαιτεί την παρέμβαση του 

διευθυντή (Αθανασούλα – Ρέππα, 2012).  

Ένα καινοτόμο σχολείο δεν έχει ανάγκη από ένα γραφειοκράτη παραδοσιακού 

τύπου διευθυντή, του οποίου οι δυνατότητες εξαντλούνται στην εφαρμογή εγκυκλίων, 

αλλά ενός καινοτόμου μετασχηματιστή διευθυντή, ο οποίος διαθέτει προσωπικότητα, 

γνώσεις, δεξιότητες, με τις οποίες δημιουργεί όραμα στον εκπαιδευτικό σύλλογο, 

κουλτούρα και εμπνέει εφικτούς στόχους (Αθανασούλα – Ρέππα, 2012). 

 

2.3.3 Ελληνικά Δεδομένα και Καινοτομία 

 

2.3.3.1 Παρουσίαση Καινοτομιών στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα – 

Διαπολιτισμικά Προγράμματα 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν σειρά από Καινοτόμα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ως καλή πρακτική άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα 
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προγράμματα αυτά θέτουν το μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας στο 

πλαίσιο της παιδοκεντρικής διάστασης της μάθησης, αναβαθμίζοντας τόσο το 

περιεχόμενο της σχολικής γνώσης όσο και τη διδακτική διαδικασία (Σπυροπούλου, 

Αναστασάκη, Δεληγιάννη, Κούτρα, Λουκά, Μπούρας, 2008). Στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα παρατηρείται η αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτομιών με στόχο να 

μετασχηματιστεί ο στείρος παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης με τάσεις σύγχρονες 

παιδαγωγικές, που ως κύριο στόχο έχουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια 

θετικής στάσης των μαθητών ως προς τη δια βίου μάθηση σε ένα πολυπολιτισμικό 

σχολικό κλίμα.  

Πολλά από αυτά τα καινοτόμα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μα, δυστυχώς, έχουν προαιρετική εφαρμογή υλοποίησης και 

επιδιώκουν ο μαθητής ενεργά να εμπλέκεται στη διαδικασία μάθησης ενώ οι 

εκπαιδευτικοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού αυτών των προγραμμάτων. 

Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας μας, θα έπρεπε 

να υπάρχει αυτονομία της σχολικής μονάδας, ώστε οι καινοτόμες δράσεις να λαμβάνουν 

υπόψη τους το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον τους και τους περιορισμούς, που 

τίθενται. Τα καινοτόμα προγράμματα εφαρμόστηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, πρωτίστως, ως μέσο εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας και γνώσης 

(Μαυρογιώργος, 1999).  

Τα καινοτόμα προγράμματα, ως σχολικές δραστηριότητες, αντλούν θεματικό 

περιεχόμενο από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Αγωγή Υγείας, 

την Ευέλικτη Ζώνη, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αγωγή Σταδιοδρομίας και 

Επιχειρηματικότητας των Νέων. Η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως η επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η 

κουλτούρα της σχολικής κοινότητας και η μέθοδος εισαγωγής και εφαρμογής τους, το 

χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

και την υλικοτεχνική υποστήριξη και αξιολόγησή τους, με την αναγνώρισή τους ως 

ισότιμη διαδικασία μάθησης ως προς το γνωστικό αντικείμενο και την επαρκή 

χρηματοδότησή τους για τις ανάγκες υλοποίησής τους (Σπυροπούλου, et.al., 2007). 
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Οι Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε., μέσω των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τα σχολεία σχετικά με το σχεδιασμό, την 

υλοποίηση των προγραμμάτων και παρέχουν υποστήριξη για την εφαρμογή και την 

ποιότητά τους. Κύριοι στόχοι των καινοτόμων προγραμμάτων είναι (Σπυροπούλου, et.al., 

2007):  

a) Η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών.  

b) Καλλιέργεια αξιών των μελλοντικών πολιτών.  

c) Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης καθημερινών προβλημάτων.  

d) Νέοι μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας. 

 

 Ειδικότερα : 

1. Μία σπουδαία καινοτομία, που εφαρμόστηκε στην ελληνική εκπαίδευση 

αποτελεί το Ολοήμερο Σχολείο, με σκοπό τη διεύρυνση λειτουργίας του σχολικού 

ωραρίου, δίνοντας τη δυνατότητα παραμονής των μαθητών στο σχολείο, 

παρακολουθώντας προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης με δραστηριότητες 

αθλητικές, πολιτιστικές, ταυτόχρονα με την προετοιμασία σχολικών εργασιών, μέσω  

στήριξης, ώστε να εξισορροπούνται παράγοντες, που δημιουργούν ανισότητες 

εκπαιδευτικές ανάμεσα στους μαθητές (Σπυροπούλου, et.al., 2007).  

 2. Τα προγράμματα της Ευέλικτής Ζώνης στοχεύουν στην επίτευξη θετικών 

στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών ως προς την κοινωνία, στον εαυτό τους και το 

περιβάλλον (Σπυροπούλου, 2001). Αναβαθμίζεται ο πολιτιστικός ρόλος του σχολείου 

καθώς συνδέεται με τη καθημερινότητα και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με νέες 

μεθόδους διδασκαλίας. Συγχρόνως, ο μαθητής μεταβάλλεται σε ενεργό μέλος της 

συνεργατικής του ομάδας. Η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, μέσω της 

διαθεματικότητας επιτυγχάνεται με βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 
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3. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Σωκράτης Comenius, προγράμματα e-Learning, 

e-Twinning ενισχύουν την ανταλλαγή θετικών πρακτικών, σκοπεύοντας την ευρωπαϊκή 

διάσταση της εκπαίδευσης και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το Ι.Κ.Υ. έχει την 

ευθύνη της οικονομικής στήριξής τους (Σπυροπούλου, et.al., 2007). 

4. Δράση "Αριστεία και Καινοτομία της Εκπαίδευσης" (ΥΠ.ΔΒΜ., 2010), με 

σκοπό την αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων και την επιβράβευσή τους, μέσω της 

δημόσιας ανάδειξής τους, ως καλές πρακτικές μιας δεξαμενής ιδεών στον ιστότοπο 

http://excellence.sch.gr. 

5. Προγράμματα Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα οποία στοχεύουν 

στη συνύπαρξη μαθητών σε σχολείο, όπου το δημοκρατικό πνεύμα και η συμπερίληψη 

προάγουν την ισότιμη ενεργή διαδικασία μάθησης και τη κριτική δημιουργική σκέψη. 

Με τα προγράμματα αυτά προετοιμάζονται οι μαθητές, ως πολίτες μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Πιο αναλυτικά για τα προγράμματα αυτά, ένα από τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 

φοίτηση στο ελληνικό σχολείο μαθητών, που «προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και διαθέτουν διαφορετικά κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, διαμορφώνει μία εντελώς νέα πραγματικότητα, την οποία το σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο οφείλει να αντιμετωπίσει επιστημονικά και με μεθοδικό τρόπο» 

(Μπελαδάκης, 2007). 

Για την αποτελεσματική διαχείριση, των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, είναι 

απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, που θα επιτευχθούν, μέσω του 

εκσυγχρονισμού του τρόπου σχεδιασμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και 

της αναθεώρησης του περιεχόμενου των αναλυτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, έμφαση 

πρέπει να δοθεί στην υιοθέτηση των βασικών αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και στην επίδειξη σεβασμού στο πολιτιστικό υπόβαθρο όλων αυτών των μαθητών. Με 

τον τρόπο αυτό, υιοθετείται ένας νέος μορφωτικός προσανατολισμός, ο οποίος θα 

οδηγήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο διαμόρφωσης του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και λειτουργίας του ελληνικού σχολείου (Benekos, 2005). 

http://excellence.sch.gr/


Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[66] 

 

Το ενδιαφέρον, κατά συνέπεια, πρέπει να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση του 

προβληματισμού, που δημιουργεί το νέο μαθησιακό περιβάλλον, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από τη διαφοροποιημένη σύνθεση των μαθητών, προωθώντας στον 

περιορισμό της ξενοφοβίας και στην άρση στερεότυπων αντιλήψεων. Η επίδειξη 

σεβασμού απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα και η επίδειξη σεβασμού στις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες των μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεύρυνση των 

ευκαιριών επιτυχούς σχολικής τους ενσωμάτωσης. Επιπλέον, η υιοθέτηση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση των βασικών αρχών και πρακτικών της 

μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια κλίματος σεβασμού, 

αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και κοινωνικής δικαιοσύνης (Κυπριανός, 2011).  

Η Ε.Ε. ενισχύει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζεται ότι «η Ένωση σέβεται τον 

πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς» (Αναγνωστόπουλος, 2005).  

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται τα διάφορα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται  

από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική 

σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά. Επειδή τα προγράμματα έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τη ζωή των Ρομά, για τον λόγο αυτό είναι απατά ρητό να έχουν 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των στόχων του 

σχεδιασμού τους (Κάντας, 1993). 

 Επιπλέον, υποστηρίζεται, ότι είναι αναγκαίο να αλληλοσυμπληρώνονται στα 

διάφορα πεδία εφαρμογής, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των Ρομά (Κάντας, 1993).  

Τα προγράμματα αυτά, επίσης, είναι απαραίτητο να επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στο να δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των δράσεων του πεδίου με 

μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και τα απτά αποτελέσματα της εφαρμογής των 

στρατηγικών να κρίνονται σε βάθος δεκαετίας επί τη βάσει των αλλαγών, που επέφεραν 

για την κοινωνική ομάδα και όχι με συμβατικά κριτήρια (Ευαγγέλου, Κάντζου, 2005).  
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Ενδεικτικό είναι το Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο 

ανέλαβε να εφαρμόσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιδιώκοντας τη διευκόλυνση της 

ένταξης των Ρομά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στη συνέχεια την προώθηση 

της κοινωνικής τους ένταξης. Ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος βασίζεται στην 

ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων, καταπολεμώντας 

και περιορίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

την ενεργό συμμετοχή τους στις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες (Ευαγγέλου, 

Κάντζου, 2005). Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, στον τρόπο σχεδιασμού 

των δράσεών του εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ρομά και προωθήθηκε η 

λειτουργία Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στην ενίσχυση του δημιουργικού παιχνιδιού και στην τόνωση της 

παιγνιώδους μάθησης (Ευαγγέλου, Κάντζου, 2005).  

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τα μαθήματα 

των Μαθηματικών και των Γλώσσας, για να καλυφθούν πιθανά μαθησιακά προβλήματα. 

Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι οι δράσεις αυτές είχαν καθαρά προαιρετικό 

χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια και την ανάδειξη των κλίσεων και των 

δεξιοτήτων τους με ελεύθερο τρόπο και χωρίς οποιαδήποτε τάση περιθωριοποίησής τους 

(Σπυροπούλου, et.al., 2007).  

Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΔΒΜΘ 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2010 – 2013, το οποίο έχει ενταχθεί στο Δράση 5  η 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και με βάση το οποίο «προβλέπεται η παροχή 

Ψυχοκοινωνικής στήριξης στις σχολικές μονάδες, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του 

Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών» (http://www.keda.gr/). 

          Η διαπολιτισμική εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία, λόγω της αδυναμίας των 

εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τις πολυπολιτισμικές τάξεις, αλλά και των 

περιορισμένων προγραμμάτων επιμόρφωσής τους,  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

ποικίλα προβλήματα στη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 

σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται στη ρατσιστική αντιμετώπισή 

τους, στη σχολική διαρροή ή αποτυχία και στην ευρύτερη κοινωνική τους απομόνωση, η 

http://www.keda.gr/


Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[68] 

 

οποία αποδίδεται στις κοινωνικές προκαταλήψεις, που επικρατούν στην ελληνική 

κοινωνία για τη διαφορετικότητα  (Panayiotopoulos,  Nicolaidou, 2007).  

Παράλληλα, σήμερα στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης, ο  τρόπος οργάνωσης 

και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με βάση τις σχολικές υποδομές, το 

περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και 

τον τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών δυσχεραίνει την ομαλή 

προσαρμογή των μειονοτήτων, διαταράσσοντας την ψυχική ισορροπία τους και 

αυξάνοντας τα κρούσματα σχολικής διαρροής. Θεωρείται σημαντική η ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και απαιτείται η τόνωση της προσπάθειας ομαλής 

ενσωμάτωσης των μειονοτήτων στη σχολική πραγματικότητα (Ευαγγέλου, Κάντζου, 

2005).  

Μελετώντας τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και τον τρόπο οργάνωσης 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, είναι σαφής η ανάγκη αναμόρφωσης και 

εκσυγχρονισμού των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας και βελτίωσης 

των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.  

Επιπλέον, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι αναγκαίο να προασπίζεται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, το δικαίωμα για ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καλλιεργώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο στο χώρο της ελληνικής 

εκπαίδευσης και δίνοντας τη δυνατότητα σε πολυπολιτισμικές ομάδες, να αναδείξουν τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές τους (Ευαγγέλου, Κάντζου, 2005). 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, γίνεται σαφές, ότι ο ρόλος του ηγέτη είναι η 

αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων, όπως αυτά ορίζονται από 

την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας. Η καινοτομία σχετίζεται με την αλλαγή, τις 

νέες ιδέες και την πρωτοτυπία. Η εφαρμογή μιας καινοτόμας δραστηριότητας μπορεί να 

αποτελεί αποτέλεσμα των ίδιων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, που με 

πρωτοβουλία τους και όχι με την παρέμβαση της Διεύθυνσης, που ανήκουν, 

δημιουργούν, εισάγουν, εφαρμόζουν μια πρωτότυπη καινοτόμα δραστηριότητα, 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του οργανισμού τους. Αρωγός των 

καινοτόμων προγραμμάτων είτε των καινοτόμων δραστηριοτήτων στη ελληνική 

εκπαίδευση είναι η ηγεσία, η οποία έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητά της 
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κινητοποιεί τους εμπλεκόμενους και με συστηματική προσπάθεια διαχειρίζεται μεθοδικά 

κάθε στάδιο της διαδικασίας (Μπάκας, 2009).      

 

 

2.3.3.2  Σχολική Διαρροή  – Ενσωμάτωση  – Ηγεσία 

 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και την επίτευξη της τυπικής ισότητας ευκαιριών  

στην πρόσβαση στη γνώση. Παρόλα αυτά, όμως, σήμερα εξακολουθούν να 

παρουσιάζονται φαινόμενα πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, που επιβεβαιώνουν την 

αναποτελεσματικότητα αυτών των εκπαιδευτικών πολιτικών. Όπως επισημαίνεται, 

βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση των κρουσμάτων σχολικής διαρροής είναι ο 

οικονομικός καταναγκασμός, η οικονομική ανέχεια και το χαμηλό κοινωνικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών.  

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες της διακοπής φοίτησης τους στα σχολεία 

θεωρούνται η σχολική αποτυχία, οι μαθητικές δυσκολίες, αλλά και οι αρνητικές σχολικές 

επιδόσεις. Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι η σχολική διαρροή σε αρκετές περιπτώσεις 

επιβεβαιώνει την αδυναμία σχολικής ενσωμάτωσης των μαθητών. Η ομαλή ένταξη των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί την αντιμετώπιση των διαφόρων 

μαθησιακών δυσκολιών και την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτιστικών, 

κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων αυτών των μαθητών (Μαυροσκούφης,  

2002). 

 Με την αξιοποίηση των κατάλληλων πρακτικών είναι εφικτή η αλληλοαποδοχή 

όλων των μαθητών και η διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης τους στη γνώση. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί, ότι η σχολική ενσωμάτωση των μαθητών με 

κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές ή μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και για την ομαλή τους κοινωνική ενσωμάτωση (Saiti, 2007). Ο βαθμός 
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σχολικής διαρροής και ενσωμάτωσης των μαθητών σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζεται 

από τις επιλογές της σχολικής ηγεσίας, η οποία θέτει ως προτεραιότητα της τη διαχείριση 

τέτοιου είδους φαινομένων (Bourdieu, 1986).  

 

 

2.3.4 Επιρροή Οικονομικής Κρίσης στην Εφαρμογή Σχολικής Καινοτομίας 

 

Με βάση όλα όσα αναλύθηκαν για την έννοια της σχολικής καινοτομίας, η 

σημασία της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. Όμως, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για την επιτυχή διαχείριση και την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων 

είναι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η μείωση των δαπανών για την 

παιδεία. Η οικονομική αυτή κρίση άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία μετά το 

2008 και έγινε αισθητή, κατά κύριο λόγο, μετά την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου 

τομέα να καλύψει τα χρέη του (Arghyrou, Tsoukalas, 2010). 

 Για να κατανοηθεί, όμως, η επιρροή της οικονομικής κρίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων, πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος 

των οικονομικών παραγόντων για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών 

θεμάτων. Οι οικονομικοί πόροι αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία 

των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, ενώ, επίσης, 

καθορίζουν και την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας (Brooks, Saiti, 2003). Επιπλέον, 

η ύπαρξή τους διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, εκσυγχρονίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών και την 

επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Berry, et. al., 2008). 

Η σημαντική μείωση των κρατικών δαπανών για την παιδεία καθιστούν 

δυσλειτουργική τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το 

κόστος λειτουργίας τους καλούνται να καλύψουν οι γονείς των μαθητών. Τα 
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σημαντικότερα προβλήματα, που δημιουργεί η οικονομική κρίση, είναι τα εξής 

(Κωνσταντίνου, 2013): 

 συγχώνευση ή κλείσιμο σχολικών μονάδων, 

 αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, 

 μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών, 

 αύξηση διδακτικού ωραρίου, 

 ασφυκτική πίεση αναλυτικών προγραμμάτων και περιορισμός αυτονομίας 

εκπαιδευτικών, 

 ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 

 αδυναμία εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. 

Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα, που απασχολούν τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, είναι τα εξής (Κωνσταντίνου, 2013): 

 μείωση αριθμού εκπαιδευτικών, 

 ελαστική λειτουργία εργασιακών σχέσεων, 

 αύξηση ορίων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών, 

 μείωση αποδοχών, 

 περιορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών, 

 κατάργηση αρκετών ειδικοτήτων, 

 αύξηση διδακτικού ωραρίου. 
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Γράφημα 2.3.4.1 : Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις, ως Αποτέλεσμα Οικονομικής Κρίσης 

 

 

Πηγή : Κωνσταντίνου, 2013 

 

Η οικονομική κρίση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το έργο 

των εκπαιδευτικών. Θεωρείται αναγκαίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί «στη συγκεκριμένη 

οικονομική και κοινωνική συγκυρία να αναδείξουν τις αντιφάσεις των κοινωνικών 
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μηνυμάτων και των συνεπειών στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, να 

υποστηρίξουν τη δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μας τάξεων, να αξιοποιήσουν 

συνεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές με στόχο τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, σε 

αντίθεση με τη λογική του ατομικισμού και του ανταγωνισμού, που καλλιεργεί η θεσμική 

παιδαγωγική» (Κωνσταντίνου, 2013). 

  

 

2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ      

 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

2.4.1 Οι Σχολικές Καινοτομίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Σύμφωνα με τον Fullan (1991), η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σε 

ενέργειες, που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις 

διαστάσεις :  

(α) στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων,  

(β) στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και  

(γ) στη χρήση νέων διδακτικών μέσων.  

Τα περισσότερα από τα καινοτόμα προγράμματα έχουν ως βασικό στόχο τους να 

προσδώσουν στη μάθηση διερευνητικό – ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα, 

αντικαθιστώντας τον προηγούμενο απομνημονευτικό – ατομικό χαρακτήρα της. Επίσης, 

επιδιώκουν να καλλιεργήσουν τις θετικές συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών, 

παρέχοντας τα απαιτούμενα κίνητρα (Fidler, 1997).   

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα καινοτόμα προγράμματα, που εφαρμόζονται στα 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής: 
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 Ευέλικτη ζώνη 

 Ολοήμερο σχολείο 

 Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα  

 Διεπιστημονικά προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες 

 

Πρέπει να επισημανθεί, ότι τα διεπιστημονικά προγράμματα και οι σχολικές 

δραστηριότητες έχουν ως απώτερο στόχο τους τον εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής γνώσης. Ουσιαστικά, βασικοί τους 

στόχοι είναι οι εξής (Hogan, Curphy, Hogan, 1994): 

 ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

 καλλιέργεια αξιών και ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών και στάσεων, 

 εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών πρακτικών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα σημαντικότερα από τα διεπιστημονικά προγράμματα /  

σχολικές δραστηριότητες είναι τα εξής (Hogan, Curphy, Hogan, 1994): 

 Αγωγή υγείας 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Αγωγή σταδιοδρομία 

 Πανελλήνιοι μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες 

 Πολιτιστικές δράσεις 

 



Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[75] 

 

Ιδιαίτερη έμφαση, όμως, πρέπει να δοθεί στην Ευέλικτη Ζώνη, η οποία επιδιώκει 

να διαμορφώσει ένα σχολείο, που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της 

εποχής, έτσι ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση του πολυκερματισμένου και 

ανελαστικού χαρακτήρα του παραδοσιακού σχολείου. Επίσης, να αξιοποιήσει 

εκσυγχρονισμένες αρχές και πρακτικές στον τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Αξιοποιούνται τα λεγόμενα Σχέδια Εργασίας, μέσω της υλοποίησης 

ομαδοσυνεργατικών και βιωματικών πρακτικών (Ματσαγγούρας, 2002).  

Τα περισσότερα καινοτόμα προγράμματα, που εφαρμόζονται στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, προωθούν εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και 

«επικεντρώνονται πρωτίστως στην ανανέωση του περιεχομένου της μαθησιακής 

διαδικασίας και δευτερευόντως στη χωροχρονική διευθέτηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Σπυροπούλου, et.al., 

2008). 

Βασικοί παράγοντες για την εφαρμογή τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

θεωρούνται οι εξής (Κυριακώδη, Τζιμογιάννης, 2013): 

 τρόπος παρέμβασης συντονιστή δράσης, 

 αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

 υλικοτεχνικός εξοπλισμός και υποδομές σχολικών μονάδων, 

 σχολική κουλτούρα, 

 καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, 

 συμμετοχή σχολικών μονάδων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 

 ένταξη συγκεκριμένων προγραμμάτων στην εσωτερική εκπαιδευτική 

πολιτική, 

 σχολική ηγεσία (Κυριακώδη, Τζιμογιάννης, 2013). 
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Τέλος, με βάση αυτούς τους παράγοντες, στη συνέχεια θα αναλυθεί ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας στην εφαρμογή των καινοτόμων 

προγραμμάτων. 

 

2.4.2 Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στην Εφαρμογή της Σχολικής 

Καινοτομίας 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που 

συντελούν στην επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων θεωρούνται οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί. Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν 

ποικίλες εκπαιδευτικές αλλαγές, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών, που 

δημιουργεί η αγορά εργασίας και η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, «έχει 

ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος σχετικά με τα προσόντα και τα δομικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του παραγωγικού δάσκαλου. Αναπτύσσεται και εκδηλώνεται πλέον μία 

θέση και στάση απέναντι στο δάσκαλο πιο δυναμική, πιο κριτική και περισσότερο 

απαιτητική» (Μάνεσης, Κατσαούνος, Τσερεγκούνη). 

Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κλίματος 

συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να κατανοήσουν τη σημασία των 

διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων και να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει η απαιτούμενη 

επιμόρφωσή τους  για τον τρόπο διαχείρισης των σχολικών καινοτομιών, με αποτέλεσμα 

να ζητούν τη συνδρομή άλλων εκπαιδευτικών για την κατανόηση τους και την εφαρμογή 

τους. Επίσης, υποστηρίζεται ότι είναι μικρός ο αριθμός των εκπαιδευτικών σήμερα που 

εμπλέκονται στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και οι σημαντικότεροι 

παράγοντες είναι οι εξής (Μαυρογιώργος, 2013): 

o εφαρμογή ανελαστικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, 

o μείωση δαπανών για την υλοποίησή τους, 
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o παρουσίαση απροθυμίας από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς για την 

παρακολούθηση των διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι δεν υπάρχει η 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων (Σκλάβος, 2014). 

Η μεγάλη ύλη, ακόμη, πολλές φορές δημιουργεί άγχος στους εκπαιδευτικούς, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τα διάφορα καινοτόμα προγράμματα. 

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί, που προτείνουν τη μείωση της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε 

να καταφέρουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή των σχολικών καινοτομιών. Επίσης, 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η υποστήριξη των εκπαιδευτικών από τους σχολικούς 

συμβούλους και από τους υπευθύνους των διαφόρων προγραμμάτων στα Γραφεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να νιώθουν μεγαλύτερη 

ασφάλεια στην υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων. Ταυτόχρονα άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες, που μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς, είναι οι 

εξής (Σκλάβος, 2014) : 

 Περιορισμός γραφειοκρατίας 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 Χορήγηση εκσυγχρονισμένων σχολικών εγχειριδίων (Μπάκας, 2009). 

 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η σημασία της εφαρμογής των καινοτόμων 

προγραμμάτων για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθώς μπορούν να (Σκλάβος, 2014): 

 αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τις διδακτικές τους πρακτικές με 

ενίσχυση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

 να προβούν σε εμπλουτισμό της επιμόρφωσής τους, μέσω της προώθησης της 

ομαδο-συνεργατικής πρακτικής, 

 να προβούν σε ενίσχυση δυνατότητας αναστοχασμού, 
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 να προβούν σε ενίσχυση κριτικής θεώρησης διαφόρων θεμάτων (Harris, 

2003). 

 

2.4.3  Ο Ρόλος των Σχολικών Διευθυντών στην Εφαρμογή της Καινοτομίας 

στις Σχολικές Μονάδες 

 

Ο παραδοσιακός τρόπος θεώρησης και προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων 

και ο γραφειοκρατικός και αυταρχικός τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων πλέον 

τίθενται σε αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται διαρκώς προτάσεις 

εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με απώτερο στόχο την 

προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης 

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Επιπλέον, θεωρείται σημαντικός ο εκσυγχρονισμός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, μέσω της  

εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

(Πασιαρδής, 1995). 

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ευέλικτο τρόπο λειτουργίας 

τους, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τον τρόπο σχεδιασμού και 

υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της κάθε εποχής, αλλά και 

στις ανάγκες των ίδιων των μαθητών (Σαΐτης, 2005). Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα, με απώτερο στόχο να ενημερωθούν 

οι εκπαιδευτικοί για τις εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές πρακτικές εφαρμογής του 

διαπολιτισμικού διαλόγου και αξιοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων και των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο τρόπος σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών καθορίζεται από 

τη φιλοσοφία και τους στόχους των σχολικών μονάδων, αλλά και από τον τρόπο 

προσέγγισης  και θεώρησής τους από τους εκπαιδευτικούς. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η 

αξιοποίησή τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εκσυγχρονισμό της σχολική 
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κουλτούρας, ενώ, επίσης, σημαντική θεωρείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών για την 

άμεση και επιτυχή διαχείρισή τους (Στραβάκου, 2005). 

Όμως, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ρόλο των σχολικών ηγετών, οι 

οποίοι, καλούνται, όχι μόνο να διαχειριστούν τα καινοτόμα προγράμματα, αλλά και να 

ενισχύουν τη συνεργασία των υπολοίπων εκπαιδευτικών. Επίσης, σημαντική θεωρείται η 

παρέμβασή τους στη δημιουργία ενός κοινού οράματος και στην ενίσχυση της 

δυνατότητας υιοθέτησης των σχολικών καινοτομιών από όλους τους εκπαιδευτικούς και 

ευέλικτης εφαρμογής τους (Πασιαρδής, 1995). 

Θεωρείται, ότι μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον,  

εκτός από την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

υλοποίησης των καινοτομιών, αναγκαία είναι και η διευκόλυνση των προσπαθειών τους 

από τους σχολικούς διευθυντές. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής παρέμβασή τους 

καθορίζεται από την αξιοποίηση των κατάλληλων πρακτικών και εποπτικών εργαλείων 

για τη συνεργασία τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς και την επιτυχή υλοποίησή τους 

(Bass, 1985). 

Πρέπει να επισημανθεί ταυτόχρονα, ότι οι σχολικοί διευθυντές προχωρούν στη 

λήψη των αποφάσεων για την επιτυχή διαχείριση των καινοτομιών, με βάση την 

κουλούρα των σχολικών μονάδων τους και το όραμα, που οι ίδιοι καλλιεργούν (Κάντας, 

1997). Καλούνται να διαμορφώσουν, να ενεργοποιήσουν και να μεταβάλουν τα κίνητρα 

και τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον 

περιορισμό των γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσλειτουργιών (Ματσαγγούρας, 

2003). Επίσης, οι διοικητικές τους ικανότητες αναδεικνύονται από το σωστό 

προγραμματισμό και τον επιτυχή σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και την 

ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και αυτόνομης δράσης των εκπαιδευτικών, 

παρέχοντας τα απαιτούμενα κίνητρα για την υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων 

(Στραβάκου, 2003).  



Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[80] 

 

Οι σχολικοί ηγέτες  μπορούν, επίσης, να δώσουν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς 

για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους για την εφαρμογή της σχολικής καινοτομίας. Επιπλέον, μπορούν να 

αξιοποιήσουν τη θέση τους και τις διοικητικές τους ικανότητες, έτσι ώστε να πείσουν  

τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία των εκπαιδευτικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αποτρέψουν πιθανές αντιδράσεις και κρούσματα 

απροθυμίας συνεργασίας για την εφαρμογή τους. Όμως, σημαντική είναι η συμβολή των 

σχολικών διευθυντών και πρακτικό επίπεδο, καθώς πρέπει να διαχειριστούν με επιτυχία 

τα κοινοτικά κονδύλια για την εφαρμογή των σχολικών καινοτομιών (Day, et. al., 2000).  

Ταυτόχρονα, με τις αποφάσεις τους και τη συμπεριφορά τους μπορούν να 

δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, αλλά και 

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες δράσεις. Σε γενικές 

γραμμές, κύρια χαρακτηριστικά τους θεωρούνται τα εξής (Καμπουρίδης, 2002): 

a. διευρυμένες οργανωτικές ικανότητες, 

b. επίδειξη κριτικής στάσης, 

c. δυνατότητα ανάλυσης των διαφόρων δυσλειτουργιών, 

d. δυνατότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου, 

e. επίδειξη ευαισθησίας, 

f. ενισχυμένη προσωπική επικοινωνία, 

g. δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας, 

h. παρουσίαση ποικίλων ενδιαφερόντων, 

i. δυνατότητα παρώθησης, 

j. επίδειξη αποφασιστικότητας (Καμπουρίδης, 2002). 
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Επίσης, οι σχολικοί ηγέτες οφείλουν να προχωρούν στη διαχείριση των 

καινοτομιών, με βάση τα παρακάτω στοιχεία (Μαυρογιώργος, Νιτσόπουλος, Χαλκιώτης, 

2008): 

 τρόπος υλοποίησης διαδικασιών, 

 σκοπός σχολικών μονάδων, 

 δομή και διάρθρωση σχολικών μονάδων, 

 ανθρώπινοι πόροι, 

 καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, 

 επίτευξη ισορροπίας, 

 τρόπος διαμόρφωσης περιβάλλοντος. 

 

Αν η διοίκηση  των σχολικών μονάδων υλοποιείται με δημιουργικό τρόπο, 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχή και αποτελεσματικό τρόπο οι σχολικές καινοτομίες 

και να εκσυγχρονιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία (Cox, Cooper, 2000).   

 

2.4.4 Ο Μετασχηματιστής Ηγέτης ως Καινοτόμος Διευθυντής 

 

Το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας συνάδει με την καλλιέργεια του 

συλλογικού οράματος, που ευνοεί τη δημιουργία κλίματος καινοτομίας και σε συνθήκες 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών ως προς τους στόχους του σχολείου. Ο μετασχηματιστής 

ηγέτης μπορεί με ευκολία να μετεξελιχθεί σε καινοτόμο ηγέτη και να διαχειριστεί αυτό 

το ρόλο του καθώς διαθέτει το χάρισμα να εμπνέει με το παράδειγμά του κοινό όραμα, 

την ικανότητα της ενσυναίσθησης, χάρη της οποίας είναι κοντά στους συναδέλφους του 

αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες τους και φροντίζοντας για την επαγγελματική τους 
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ανάπτυξη (Μαυροσκούφης, 2002). Ταυτόχρονα, κατορθώνει να ενεργοποιεί τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς  και τους παρωθεί στο να αναλαμβάνουν ρόλους και 

πρωτοβουλίες μετασχηματίζοντας την ομάδα του από παθητικό δέκτη σε πρότυπη 

εργασιακή ομάδα. Οι ρόλοι μοιράζονται, ο διευθυντής δεν είναι συγκεντρωτικός και 

είναι γνώστης της καινοτομίας για να μπορεί να το εμπνεύσει σε συναδέλφους – μαθητές 

– γονείς (Μαυροσκούφης, 2002).  

Ο καινοτόμος μετασχηματιστής διευθυντής μεριμνά για την αλλαγή του σχολικού 

κλίματος, προκειμένου να ευδοκιμήσει μια καινοτόμος δράση και να λειτουργήσει 

βελτιωτικά. Οι στρατηγικές, που αναπτύσσει, πιθανόν, να ανατρέψουν την κουλτούρα 

και τις παγιωμένες συμπεριφορές και νοοτροπίες και ο δρόμος προς το μετασχηματισμό 

να είναι χρονοβόρος. Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες, τις οποίες αναλαμβάνουν με τη 

συναίνεσή τους οι εκπαιδευτικοί, ενισχύουν τον επαγγελματισμό τους και την 

υπευθυνότητά τους και το εμείς ενισχύεται. Όλοι εργάζονται ψάχνοντας λύσεις, 

μοιράζονται προβληματισμούς και κανείς δεν αισθάνεται μόνος του όσο 

μετασχηματίζονται εσωτερικά ενώ ο διευθυντής τους είναι πάντα εκεί ως συνεργάτης και 

συντονιστής, συνδετικός κρίκος με τις εξωτερικές δομές του σχολείου (Μαυροσκούφης, 

2002).   
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Εικόνα 6 : Η θέση του Μετασχηματιστή Ηγέτη στο εύρος ηγεσίας 

  

 

  

Πηγή: Robbins, Judge, (2011), αναφέρεται στην Αθανασούλα – Ρέππα, (2012) 
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2.5 ΕΡΕΥΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.5.1 Έρευνες Βιβλιογραφίας 

 

Το θέμα του ρόλου της σχολικής ηγεσίας έχει προκαλέσει έντονο επιστημονικό 

και πολιτικό διάλογο και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν οι απόψεις, που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια 

παλιότερων ερευνών, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η επιρροή της σχολικής ηγεσίας στην 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και να αξιολογηθούν οι ποικίλες παράμετροι  

της παρέμβασης της σχολικής ηγεσίας στη διαχείριση και στην εφαρμογή της σχολικής 

καινοτομίας. Επιπλέον, μέσα από τις έρευνες, που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, 

δίνεται έμφαση στα εξής θέματα : 

 πρακτικές, που επιλέγουν να εφαρμόσουν οι σχολικοί διευθυντές, 

 στυλ ηγεσίας, που επιλέγουν να εφαρμόσουν, 

 βαθμός επιμόρφωσης. 

Ειδικότερα, χαρακτηριστική είναι η έρευνα, στην οποία διερευνάται ο ρόλος της 

συνεργασίας σχολικής ηγεσίας και εκπαιδευτικών για την επιτυχή εφαρμογή της 

σχολικής καινοτομίας. Βασικός στόχος της ήταν η μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής 

μίας καινοτόμας παρέμβασης για 350 μαθητές πρώτης δημοτικού για τον περιορισμό 

κρουσμάτων επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών. Η σημασία της σχολικής αυτής 

καινοτομίας θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προώθησε μείωση της 

επιθετικότητάς των παιδιών των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και τη βελτίωση της 

συναισθηματικής επάρκειας τους. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας, επιβεβαιώνεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους από τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων και η σημασία των εκπαιδευτικών (Kam, 2003). 
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Στην επόμενη έρευνα των Elias,  et. al., (2003), επισημαίνεται η αποτυχημένη 

προσπάθεια εφαρμογής συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές 

μονάδες σε αστικές περιοχές, οι οποίες αποδίδονται στην αδυναμία σωστής διαχείρισης 

των πόρων και του χρόνου.  

Στην έρευνα αυτή, επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος της επιτυχούς παρέμβασης των 

σχολικών διευθυντών για την παρώθηση των υπολοίπων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να 

αξιοποιηθούν οι δεξιότητές τους και να ενισχυθεί το κλίμα συνεργασίας, με απώτερο 

στόχο την επιτυχή διαχείριση των καινοτομιών.  

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από 

τους Yuen, et. al., (2003), με απώτερο στόχο τη διερεύνηση της εφαρμογής των Τ.Π.Ε., 

μέσω της εφαρμογής και της αξιολόγησης της στρατηγικής των Τ.Π.Ε. στα σχολεία στα 

τέλη του 1998 στο Χονγκ Κονγκ. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση του 

τρόπου αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διδασκαλίας σε 18 

σχολεία. Επίσης, επισημάνθηκε, ότι η στρατηγική, που υιοθετήθηκε στην υλοποίηση 

αυτών των καινοτομιών και εκσυγχρονισμένων παιδαγωγικών πρακτικών, εξαρτήθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από το όραμα και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων, αλλά και την 

κατανόηση του ρόλου και των επιπτώσεων των Τ.Π.Ε. στο αναλυτικό πρόγραμμα από 

τους σχολικούς ηγέτες, οι οποίοι έπαιξαν καθιστικό ρόλο στην εφαρμογή τους. 

Σε μία σχετική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2012, επιχειρήθηκε να 

διερευνηθεί ο ρόλος και η συμβολή των διευθυντών στη διαχείριση και στην εφαρμογή 

των καινοτόμων προγραμμάτων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 94 διευθυντές 

σχολικών μονάδων, που διακρίνονται για την τάση εφαρμογής καινοτόμων 

προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα αυτή, ειδικότερα, εξετάζεται «η 

ύπαρξη ή μη καινοτομικού κλίματος στα σχολεία και καινοτομικότητας των διευθυντών και 

η σχέση τόσο μεταξύ τους όσο και με το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας. Σε δεύτερο 

επίπεδο, ερευνώνται οι σχέσεις των παραπάνω μεταβλητών με ατομικά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά των διευθυντών και δημογραφικά χαρακτηριστικά των μονάδων» 

(Βασιλάκη, 2012).  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει η αξιολόγηση των απόψεων των 

διευθυντών για τους παράγοντες, που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των καινοτόμων 

προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, οι 

περισσότεροι ηγέτες επιλέγουν την εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας, 

καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στις σχολικές μονάδες. 

Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα τους διαφαίνεται από τη συμβολή τους στη 

διαμόρφωση καινοτομικών σχολικών μονάδων, ενώ, επίσης, επιδεικνύουν μεγάλη 

διάθεση εφαρμογής καινοτομιών και διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο όραμα για τον 

τρόπο διαμόρφωσης των σχολικών μονάδων τους (Βασιλάκη, 2012).  

 

2.5.2 Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα αυτών των ενδεικτικών ερευνών επιβεβαιώνουν, ότι ανάγκη 

της εποχής αποτελούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές και η εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων, ενώ βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση τους αποτελεί η 

συστηματική υιοθέτηση τους στις σχολικές μονάδες (Silvermann, 2000). Μπορεί, όμως, 

οι αλλαγές αυτές να είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, αλλά εξακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί να τις 

αντιμετωπίζουν επιφυλακτικά, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η εφαρμογή τους 

(Strauss, Corbin, 1996). 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παρέμβαση της σχολικής ηγεσίας, μέσω της 

ανάληψης των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και της υιοθέτησης εκσυγχρονισμένων 

πρακτικών για την υλοποίηση του οράματος, που καλλιεργεί (Αθανασίου, 2007). Οι 

σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί, που μπορούν να ενεργοποιήσουν τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς και να τους δώσουν τα απαιτούμενα ερεθίσματα για την υλοποίηση του 

οράματος της σχολικής τους μονάδας και τη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. 

Είναι σαφές, επίσης, ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι αυτοί, που 

μπορούν να διαχειριστούν σωστά τις εκπαιδευτικές αλλαγές και να προωθήσουν την 



Μεταπτυχιακή Εργασία της Καραμπέτσου Σταυρούλας,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017  

 

[87] 

 

αποτελεσματική εφαρμογή τους, δίνοντας τα απαιτούμενα κίνητρα στους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς και εκσυγχρονίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Με βάση αυτά τα στοιχεία, επισημαίνεται η σημασία της καλλιέργειας και της 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους με τη διαρκή συμμετοχή τους σε προγράμματα 

επιμόρφωσης, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα συγκεκριμένων ερευνών δίνουν έμφαση στο ρόλο και 

στη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στις πρακτικές, που χρησιμοποιούν οι σχολικοί 

διευθυντές για την επιτυχή διαχείριση των καινοτόμων προγραμμάτων, αλλά και στον 

τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων, που καλούνται να αντιμετωπίσουν  για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των διαφόρων δυσλειτουργιών (Cohen, et.al., 2008, Mason, 2009, Mishler, 

1996). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει ο τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης 

των καινοτομιών στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, στην 

έρευνα θα διερευνηθεί και θα αξιολογηθεί ο ρόλος των διευθυντών στις ελληνικές 

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή των καινοτόμων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγικό Σημείωμα Ερευνήτριας 

 

Βασικός παράγοντας της επιτυχούς υλοποίησης της έρευνας, ανεξάρτητα από τη 

μέθοδο, που ακολουθήθηκε, είναι η τήρηση των βασικών αρχών της ερευνητικής ηθικής 

και του κώδικα δεοντολογίας. Οι κύριες αρχές της θεωρούνται αυτές της 

εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας, οι οποίες αφορούν την προστασία των  

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα και τη μη παρουσίαση 

στοιχείων, που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους, χωρίς να υπάρχει η 

έγκριση των συμμετεχόντων (Robson, 2007). Επιπλέον, βασικές αρχές θεωρούνται η 

αποτροπή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και εξαπάτησης όλων όσων 

εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η τήρηση των 

κανόνων ηθικής δεοντολογίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση των 

διαφόρων ερευνών (Morrison, 1998). 

 Πριν την παρουσίαση της μεθόδου, που επιλέχτηκε στην έρευνα, για την 

υλοποίηση μίας έρευνας είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο σαφής καθορισμός του 

ερευνητικού στόχου, η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και με βάση αυτά, 

αλλά και την αξιοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αποφασιστεί η 

μεθοδολογία, που θα ακολουθηθεί. Στις έρευνες αξιοποιούνται, η ποσοτική και η 

ποιοτική μέθοδος, από τις οποίες η μεν πρώτη βασίζεται στην αξιοποίηση αριθμητικών 

και στατιστικών μεθόδων, ενώ η ποιοτική μέθοδος εστιάζει το ενδιαφέρον της στη 

μελέτη και στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην έρευνα (Χασάνδρα, Γούδας,  

2004).  

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί «μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης 

βασισμένη σε σαφείς μεθοδολογικές παραδόσεις στρατηγικής οι οποίες διερευνούν ένα 

κοινωνικό ή ατομικό πρόβλημα» (Creswell, 2011). Εκτός από το μικρό δείγμα, που 
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αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της έρευνας, βασικές παράμετροι της θεωρούνται η 

καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με τους συμμετέχοντες, αλλά και η συλλογή 

δεδομένων ταυτόχρονα με την έρευνα. Επιπλέον, ο ερευνητής μπορεί να προχωρήσει 

στην περιγραφή των λεπτομερών θέσεων των πηγών άντλησης πληροφοριών και στη 

διεξαγωγή της  στον φυσικό της χώρο (Δημητρόπουλος, 2004).  

Ταυτόχρονα, όπως υποστηρίζεται «στην ποιοτική έρευνα επιδίωξη του ερευνητή 

είναι η εξερεύνηση και η εις βάθος κατανόηση υποκειμενικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων 

και εμπειριών συγκεκριμένων προσώπων σε σχέση με κάποιο φαινόμενο με σκοπό τη 

δημιουργία μιας βαθύτερης, αρτιότερης και περισσότερο επεξεργασμένης γνώσης για το 

υπό έρευνα φαινόμενο» (Ιωσηφίδης, 2008). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ερευνήτρια 

θεώρησε, ότι η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου θα διευκολύνει την υλοποίηση του 

ερευνητικού και την αξιοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, που θα συλλεχθούν. 

Επίσης, με την ποιοτική μέθοδο θα δοθεί η ευκαιρία στην ερευνήτρια να περιγράψει, να 

αναλύσει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τη συμβολή των σχολικών ηγετών στην 

εφαρμογή της καινοτομίας. 

 

 

3.2 Ταυτότητα Έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των σχολικών 

διευθυντών του Νομού Μαγνησίας σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η επιρροή της σχολικής ηγεσίας στην ορθολογική 

διοίκηση και διαχείριση αυτών. 
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3.3 Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας διήρκεσε περίπου (2) μήνες, συμμετείχαν 10 σχολικοί 

διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας, που έχουν αναλάβει 

διοικητικά καθήκοντα μετά το 2008 και με προϋπηρεσία άνω των 10 χρόνων, ενώ για τις 

ανάγκες της χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, όπου 

περιλαμβάνει : δύο (2) ερωτήσεις κλειστού τύπου μοναδικής απάντησης και δέκα έξι 

(16) ανοικτού τύπου, ελεύθερης διατύπωσης χωρίς ιεράρχηση. Αυτό αποτελείται από 

τρία κύρια μέρη : την ταυτότητα των συμμετεχόντων, την κριτική άποψη αυτών για τις 

καινοτομίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σχετικά με το ρόλο της σχολικής 

ηγεσίας στην εφαρμογής τους. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και προωθήθηκε σε 

έντυπη μορφή. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε κατόπιν προσωπικής 

συνέντευξης των δέκα σχολικών διευθυντών, ενώ διατηρήθηκε η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων. Από αυτούς, απάντησαν στην έρευνα και οι δέκα (10) συνολικά. 

Κατόπιν της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ακολούθησε συλλογή των 

ευρημάτων, που προέκυψαν, από τα έντυπα ερωτηματολόγια, ανάλυση και συνοπτική 

τους παρουσίαση στο σώμα της εργασίας. Τα δεδομένα, που συμπεριελήφθησαν στην 

έρευνα, είναι δημογραφικά, ποιοτικά και ποσοτικά και αντλήθηκαν από τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων των ερωτηματολογίων. 

 

 

3.4 Διατύπωση Βασικών Ερωτημάτων Έρευνας 

 

Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής:  

 

• Το φύλο των ερωτηθέντων 

• Η ηλικιακή ομάδα 

• Η ειδικότητα 
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• Τα έτη προϋπηρεσίας 

• Τα έτη διοίκησης 

• Κριτική των καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• Η συμβολή του Αναλυτικού Προγράμματος 

• Η επιρροή της οικονομικής κρίσης 

• Οι δυσκολίες στην εφαρμογή των καινοτομιών 

• Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων 

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

• Τα κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς 

• Ο βαθμός επιμόρφωσης 

• Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 

• Η εργασιακή αξιοκρατία 

 

 

3.5 Προβλήματα – Δυσκολίες κατά την Έρευνα 

 

Στα προβλήματα και τις δυσκολίες της έρευνας συγκαταλέγονται : το μικρό 

δείγμα των ερωτηθέντων, το οποίο αξιοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την 

ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας και γι’ αυτό δεν είναι εφικτή η χρήση 

των ευρημάτων για εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων ή σε επίπεδο νομού. Ακόμη, ο 

περιορισμένος χρόνος για την υλοποίηση της έρευνας, ο οποίος σε συνδυασμό με την 

καθυστέρηση κάποιων σχολικών διευθυντών να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο δεν 

επέτρεψε την περαιτέρω και ενδελεχή επεξεργασία των αποτελεσμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

4.1 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  

 

Στην ενότητα, που ακολουθεί, παρατίθενται ορισμένα ποσοτικά στοιχεία για το 

μακρο-περιβάλλον της έρευνας, σχετικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να οδηγήσουν σε ομαλά συμπεράσματα στην ανάλυση 

του μικρο-περιβάλλοντος αυτής.  

Ειδικότερα, σχετικά με τα καινοτόμα σχολικά προγράμματα, που εφαρμόστηκαν 

για το έτος 2016 – 2017, αντλήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση Νομού Μαγνησίας (2017) ως εξής :  

Στο Νομό Μαγνησίας λειτουργούν συνολικά 108 δημοτικά σχολεία και 128 

νηπιαγωγεία. Επίσης, από τα 108 δημοτικά σχολεία λειτούργησαν τα 89 ως ολοήμερα 

δημόσια και 11 ολοήμερα ιδιωτικά. Ακόμη, λειτούργησαν 117 ολοήμερα δημόσια 

νηπιαγωγεία και 11 ολοήμερα ιδιωτικά. Τα στοιχεία παρατίθενται και σχηματικά : 
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Πίνακας 1 : Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

Δημοτικά Σχολεία 108 46% 

Νηπιαγωγεία 128 54% 

Σύνολο 236 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

Γράφημα 1: Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

 

 

46% 

54% 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

Δημοτικά Σχολεία Νηπιαγωγεία 
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Πίνακας 2 : Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ν. Μαγνησίας 

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 

 

Δημόσια 

89 98% 

 

Ιδιωτικά 

2 2% 

Σύνολο 91 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 
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Γράφημα 2: Ολοήμερα Σχολεία Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

Πίνακας 3: Ολοήμερα Νηπιαγωγεία Ν. Μαγνησίας 

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 

 

Δημόσια 

117 91% 

 

Ιδιωτικά 

11 9% 

Σύνολο 128 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

98% 

2% 

Ολοήμερα Σχολεία 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 
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Γράφημα 3: Ολοήμερα Νηπιαγωγεία Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

Τα προγράμματα του σχολικού έτους διακρίνονται ως πολιτιστικού, 

περιβαλλοντικού ευρωπαϊκού περιεχομένου και αγωγής υγείας ενώ σύμφωνα με την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του νομού (2017), επιμερίζονται ως : 

 Πολιτιστικά Προγράμματα : 128 διαθέσιμα, στα οποία συμμετείχαν 65 

σχολικές μονάδες, όπου 32 ήταν δημοτικά σχολεία και 33 νηπιαγωγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

91% 

9% 

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 

Δημόσια Νηπιαγωγεία Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 
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Πίνακας 4: Πολιτιστικά Προγράμματα Ν. Μαγνησίας 

Πολιτιστικά Προγράμματα 

Δημοτικά Σχολεία 32 49% 

Νηπιαγωγεία 33 51% 

Σύνολο 65 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

Γράφημα 4: Πολιτιστικά Προγράμματα Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : 54 διαθέσιμα, στα οποία συμμετείχαν 41 

σχολικές μονάδες, όπου 23 ήταν δημοτικά σχολεία και 18 νηπιαγωγεία. 

 

49% 
51% 

Πολιτιστικά Προγράμματα 

Δημοτικά Σχολεία Νηπιαγωγεία 
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Πίνακας 5 : Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Δημοτικά Σχολεία 

23 56% 

 

Νηπιαγωγεία 

18 44% 

Σύνολο 41 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

Γράφημα 5: Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

 

56% 

44% 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Δημοτικά Σχολεία Νηπιαγωγεία 
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 Αγωγής Υγείας Προγράμματα : 134 διαθέσιμα, στα οποία συμμετείχαν 91 

σχολικές μονάδες, όπου 42 ήταν δημοτικά σχολεία και 49 Νηπιαγωγεία. 

 

 

Πίνακας 6 : Προγράμματα Αγωγής Υγείας Ν. Μαγνησίας 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας 

 

Δημοτικά Σχολεία 

42 56% 

 

Νηπιαγωγεία 

49 44% 

Σύνολο 91 100% 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

Γράφημα 6: Προγράμματα Αγωγής Υγείας Ν. Μαγνησίας 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

56% 

44% 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας 

Δημοτικά Σχολεία Νηπιαγωγεία 
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 Ευρωπαϊκά Προγράμματα : αυτά αντικατέστησαν τα Comenious, στα 

οποία συνεργάζονται σχολεία διαφορετικών χωρών και προβλέπεται 

κινητικότητα εκπαιδευτικών ή και μαθητών. Σε κάθε πρόγραμμα οι 

συμμετέχοντες ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Συμμετείχαν 5 

δημοτικά σχολεία στο Νομό Μαγνησίας για το έτος 2016 – 2017. 

 

 

Πίνακας 7: Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ν. Μαγνησίας 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

  

Δημοτικά Σχολεία 

 

5 

Σύνολο 5 

 

Πηγή : Στοιχεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (2017) και ιδία επεξεργασία 

 

 

 

4.1.1.Ταυτότητα ερωτώμενων 

 

Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν 7 άνδρες και 3 γυναίκες, ενώ οι 

περισσότεροι από αυτούς ήταν άνω των 50 ετών. Ειδικότερα, οι 8 από τους 10 ήταν άνω 

των 50, ένας 49 και ένας 37 ετών. Επιπλέον, οι 9 από τους 10 ήταν δάσκαλοι και μόνο 

μία σχολική διευθύντρια ήταν ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. Ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας, επιδιώχθηκε οι σχολικοί διευθυντές,  να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας. 
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Η προϋπηρεσία τους, κυμαίνεται από 15 έως 32 έτη, ενώ τα έτη διοίκησης των 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων κυμαίνονται από 2 – 6 έτη.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της έρευνας : 

 

Πίνακας 8: Ταυτότητα ερωτώμενων, συγκεντρωτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

ΣΥΜ/ΤΕΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ 

ΠΡ/ΣΙΑΣ 

ΕΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1
ος

 Άνδρας 53 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

31 6 

2
ος

 Άνδρας 37 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

15 2 

3
ος

 Γυναίκα 53 ΠΕ70 Δασκάλα 32 6 

4
ος

 Άνδρας 51 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

26 2 

5
ος

 Άνδρας 49 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

27 2 

6
ος

 Άνδρας 53 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

31 6 

7
ος

 Γυναίκα 52 ΠΕ11 Φυσικής 

Αγωγής 

27 1 

8
ος

 Άνδρας 50+ ΠΕ71 

Δάσκαλος 

32 6 

9
ος

 Άνδρας 50 ΠΕ70 

Δάσκαλος 

26 5 

10
ος

  Γυναίκα 51 ΠΕ70 Δασκάλα 29 6 

 

Πηγή : ιδία επεξεργασία 

 

Ειδικότερα, ακολουθεί επιμέρους παρουσίαση και κριτική ανάλυση των 

φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων : 
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Πίνακας 9 

 

ΦΥΛΟ ΚΩΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 1 7 70% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2 3 30% 

  10 100% 
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Γράφημα 9 

 

 

 

 

Στο ως άνω γράφημα και στην καταγραφή του φύλου των ερωτώμενων 

διακρίνεται η συχνότητα, με την οποία απαντώνται τα δύο φύλα στην ηγεσία των 

σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό. Από τον αριθμό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα διευθυντών προκύπτει, ότι το 70% των ερωτώμενων είναι 

άνδρες και μόλις το 30% είναι γυναίκες. Ποσοστό σχετικά χαμηλό συγκριτικά με την 

εκπροσώπηση των ανδρών. Γεγονός, που μπορεί να εκφράζει ενδεχόμενη υστέρηση στην 

εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και στρωματώσεις 

μέσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στο θέμα της σχολικής ηγεσίας. 

Ιδιαίτερα σε συνθήκες διευρυμένου, καλλικρατικής περιοχής, με μεγαλύτερα 

γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. μεγέθη. Καθώς αυξάνονται τα πρώτα, λογικά 

θα έπρεπε να αυξάνονται και τα δεύτερα προς διατήρηση των αναλογιών και των 

ισορροπιών. 
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Πίνακας 10 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΩΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

18-24 1 0 0% 

25-34 2 0 0% 

35-44 3 1 10% 

45-54 4 9 90% 

55-64 5 0 0% 

65+ 6 0 0% 

  10 100% 

 

 

Γράφημα 10 
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Στο ως άνω γράφημα και στην καταγραφή των ηλικιακών ομάδων των σχολικών 

διευθυντών, διακρίνεται η συχνότητα με την οποία απαντώνται οι ηλικιακές ομάδες 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι ηλικίες των σχολικών διευθυντών, που 

επικρατούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Μαγνησίας, σημειώνονται από τα 

37 έως τα 53 έτη, δηλαδή, το 90% είναι μεταξύ 45-54 ετών, το 10% (μόλις 1 στους 10) 

μεταξύ 35-44, ενώ απουσιάζουν οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Παρατηρούμε, από το 

δείγμα των συμμετεχόντων, ότι στο σύνολο της σχολικής ηγεσίας σε επίπεδο νομού, δεν 

εκπροσωπείται η νεανική ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού (18-24 και 25-34), παρά μόνο 

εκπροσωπείται η παραγωγική ηλικιακή ομάδα. Γεγονός, που εκφράζει την απουσία του 

στοιχείου της νεανικότητας της εποχής, τις ιδέες και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων, 

καθώς και τις αγωνίες – προσδοκίες τους, καθότι το μέρος των αποφάσεων λαμβάνεται 

από εκπροσώπους μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, ενδεχομένως οπαδών άλλης εποχής. 

Σε έναν νομό αυτής της εμβέλειας, όπου οι ποικιλομορφία των μεγεθών κυριαρχεί, η 

παραπάνω σημείωση προδιαθέτει για το σύστημα επαγγελματικής ανέλιξης του 

ελληνικού δημοσίου, όπου απαιτεί έτη προϋπηρεσίας, που είναι συνάρτηση της ηλικίας 

των υποψηφίων. Το σύστημα ηγεσίας των σχολικών διευθυντών είναι ένα υποσύστημα 

του μοντέλου δημόσιας διοίκησης, που δίδει έμφαση στα τυπικά προσόντα και όχι στις 

προσωπικές δεξιότητες. Από τα ως άνω προκύπτει, ότι αφενός το μείγμα των σχολικών 

διευθυντών υπερτερεί σε εμπειρία ζωής, αλλά ταυτόχρονα, ίσως, χαρακτηρίζεται και από 

την ανάλογη κόπωση, που τη συνοδεύει. Ενώ παράλληλα υστερεί σε φρεσκάδα και 

νεότητα με τα πλεονεκτήματα, που τη χαρακτηρίζουν (άφθαρτο της ηλικίας, όρεξη για 

δουλειά, καινοτομία, τόλμη κ.λπ.), αλλά μπορεί κατ' αυτό τον τρόπο να εξοικονομεί 

χρόνο από τυχόν λάθη, που θα αναλάμβαναν οι νέοι και άπειροι σχολικοί διευθυντές και 

να τον διαθέτει σε άλλες αποφάσεις, χωρίς αυτό να είναι και δεδομένο (συχνά και η 

σιγουριά της εμπειρίας οδηγεί τους σχολικούς διευθυντές σε αποφάσεις με διαφορετικά 

αποτελέσματα). 
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Πίνακας 11 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
1 1 10% 

ΠΕ70 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
2 8 80% 

ΠΕ71 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
3 1 10% 

  10 100% 

 

 

Γράφημα 11 
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Στο ως άνω γράφημα και στην καταγραφή των επιπέδων εκπαίδευσης διακρίνεται 

η συχνότητα των ειδικοτήτων, με βάση τις οποίες κατηγοριοποιούνται οι σχολικοί 

διευθυντές, που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα, οι 9 

στους 10 είναι δάσκαλοι και μόνο μία σχολική διευθύντρια έχει σαν ειδικότητα τη 

Φυσική Αγωγή. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως θετικό, αν ληφθεί υπ’ όψιν η κατοχή 

γενικών γνώσεων στην άσκηση της ηγεσίας (για τους δασκάλους) και ως αρνητικό για τη 

διευθύντρια ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι προσωπικές δεξιότητες, ικανότητες κ.λπ.   

 

 

Πίνακας 12 

 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙ

ΑΣ 

ΚΩΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

10 - 20 1 1 10% 

20 - 30 2 5 50% 

30 - 40  3 4 40% 

  10 100% 
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Γράφημα 12 

 

 

 

Στο ως άνω γράφημα και στην καταγραφή των ετών προϋπηρεσίας, διακρίνεται η 

συχνότητα, με την οποία οι συμμετέχοντες σχολικοί διευθυντές έχουν εμπειρία στη 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην έρευνα επιδιώχθηκε οι σχολικοί διευθυντές, να 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν ουσιαστικές 

απαντήσεις στα ερωτήματά της (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρήματα της 

προηγούμενης ερώτησης). Η προϋπηρεσία τους, κυμαίνεται από 15 έως 32 έτη. Αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί και θετικό και αρνητικό : π.χ., στην περίπτωση της μεγάλης 

προϋπηρεσίας, αυτό ενδέχεται να μην επηρεάσει θετικά την άσκηση της σχολικής 

ηγεσίας, καθότι ο διευθυντής δεν διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε άλλα αντικείμενα, άρα 

και περιορισμένη εικόνα της βιωματικής πραγματικότητας, που μπορεί να διαφαίνεται 

χρήσιμη στη λήψη υποκειμενικών αποφάσεων. Και αντίστοιχα, η μεγάλη προϋπηρεσία 
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προδιαθέτει σε καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος, που μπορεί να βοηθά στη λήψη των 

ηγετικών αποφάσεων. 

 

 

Πίνακας 13 

 

ΕΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΩΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 1 1 10% 

2 2 3 30% 

3  3 0 0% 

4 4 0 0% 

5 5 1 10% 

6 6 5 50% 

7 7 0 0% 

8 8 0 0% 

9 9 0 0% 

10 10 0 0% 

  10 100% 
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Γράφημα 13 

 

 

 

Στο ως άνω γράφημα και στην ερώτηση σχετικά με τα έτη διοίκησης των 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, αυτά κυμαίνονται από 2 έως 6 έτη. Τα ίδια ισχύουν 

με την προηγούμενη ερώτηση και τα έτη προϋπηρεσίας. 

 

 

 

4.2.2 Κύριες ερωτήσεις  

 

4.2.2.1 Καινοτομίες στο Χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Ερώτηση 6 : Θεωρείτε, ότι τα καινοτόμα προγράμματα, που αξιοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια μπορούν να εκσυγχρονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ; 
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Στην έκτη ερώτηση και αξιολογώντας τα καινοτόμα προγράμματα, που 

εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι σχολικοί 

διευθυντές επεσήμαναν από πολλούς τη δυσλειτουργική προσέγγιση των καινοτόμων 

προγραμμάτων, τα οποία τις περισσότερες φορές πρώτα εφαρμόζονται και στη συνέχεια 

σχεδιάζονται. Επίσης, οι σχολικοί  διευθυντές θεωρούν, ότι η αποτελεσματική 

αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί : 

 λεπτομερή σχεδιασμό 

 προγραμματισμό 

 πιλοτική εφαρμογή 

 αξιολόγηση 

 ανατροφοδότηση 

 επανεκτίμηση 

 υλοποίηση 

 

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται : «οι στόχοι όλων αυτών των καινοτόμων 

προγραμμάτων στην εκπ/κή κοινότητα προσδιορίζονται μέσα από το πλαίσιο του «Νέου 

Σχολείου», που δεν μπορεί παρά να είναι ένας Οργανισμός που ΄΄νοιάζεται΄΄ για τα μέλη 

του και μια δημιουργική κοινότητα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.  Ο σχεδιασμός 

και ο προγραμματισμός όλων αυτών των δράσεων και των ενεργειών των εκπαιδευτικών 

και του διευθυντή, έχει ως βασικούς στόχους την ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τη δημιουργία ενός κατάλληλου 

κλίματος, που θα διευκολύνει τη μάθηση και θα προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή 

όλων των μελών της σχολικής κοινότητας». 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται, κατά συνέπεια, η δυνατότητα δημιουργίας ενός 

εκσυγχρονισμένου σχολείου, το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία, μέσω της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στη γνώση και της 
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ικανοποίησης των αναγκών τους. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μπορεί να διευκολυνθεί, μέσω του ίδιου του τρόπου λειτουργίας της, αρκεί 

να μην παραμένει προσκολλημένη στο σχολικό εγχειρίδιο.  

Παρόλα αυτά, επισημαίνεται η καθυστερημένη εισαγωγή τους στα ελληνικά 

σχολεία, λόγω σημαντικών δυσλειτουργιών, όπως είναι οι εξής : 

 πρόχειρος προγραμματισμός 

 ελλιπής επιμόρφωση 

 αδυναμία ελέγχου της πορείας τους 

 έλλειψη παρότρυνσης από την κεντρική εξουσία. 

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι : «Ασφαλώς και μπορούν να εκσυγχρονίσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στη χώρα μας, ωστόσο, καθυστερεί αρκετά η εισαγωγή τους στην 

σχολική πραγματικότητα, σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό το γεγονός, σε 

συνδυασμό με τον τρόπο εισαγωγή τους, δηλαδή, τον πρόχειρο προγραμματισμό, την ελλιπή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το μη έλεγχο της πορείας τους, ελαχιστοποιούν τις 

περισσότερες φορές τα τελικά αποτελέσματα εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας». 

Επίσης, υποστηρίζεται ότι : «η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία ως λειτουργία, 

δημιουργεί κάθε φορά νέα δεδομένα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα (διδάσκοντες – μαθητές), 

τέτοια, ώστε να επηρεάζουν και να επηρεάζονται κατά την εξέλιξή της. Όλη αυτή η 

δυναμική εκσυγχρονίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την υλοποίησή της, εφόσον 

αυτή δεν παραμένει προσκολλημένη σε συγκεκριμένο, ήδη διαμορφωμένο, εγχειρίδιο». 

Σε γενικές γραμμές, η αξιοποίησή τους θεωρείται σημαντική, όταν γίνεται με 

προγραμματισμένο τρόπο,  παρόλο, όμως, που δεν μπορούν να προωθήσουν την επίλυση 

χρόνιων προβλημάτων. Τέλος, όπως επισημαίνεται : «Όλη αυτή η δυναμική εκσυγχρονίζει 

την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την υλοποίησή της, εφόσον αυτή δεν παραμένει 

προσκολλημένη σε συγκεκριμένο, ήδη διαμορφωμένο, εγχειρίδιο». 
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Ερώτηση 7 : Ποια καινοτόμα προγράμματα έχετε εφαρμόσει μέχρι σήμερα στην 

εκπαιδευτική σας μονάδα ; 

 

Στην έβδομη ερώτηση, οι 10 σχολικοί διευθυντές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα 

καινοτόμα προγράμματα, που έχουν εφαρμόσει, έτσι ώστε να κατανοηθεί το πόσο 

σημασία δίνουν στην εφαρμογή τους. Τα σημαντικότερα από αυτά τα προγράμματα είναι 

τα εξής : 

 Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής  Εκπ/σης 

«ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

 Πρόγραμμα κομποστοποίησης σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου. 

 Συμμετοχή στον 4ο Διαδικτυακό Διαγωνισμό ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Δημιουργήστε 

ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας». 

 Εκπόνηση του εκπ/κού προγράμματος "ΕΥΑΙΣΘΟ", σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και τα τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 

θέμα : «Ευαισθητοποίηση απέναντι στο θόρυβο και τις συνέπειές του: 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις». 

 Υλοποίηση Προγράμματος με θέμα: «Εκπαιδευτική ρομποτική στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego 

Mindstorms NXT». 

 Σχεδιασμός και  υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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 Υλοποίηση Προγράμματος για τον καθαρισμό της ακτής των Αλυκών Βόλου 

με θέμα: «Πάρε μέρος και καθάρισες» με τη συνεργασία του Δήμου Βόλου 

και της MEDDASET. 

 Διενέργεια Προγράμματος «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.», σε συνεργασία με το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο. 

 Υλοποίηση προγράμματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» από ομάδα γιατρών 

του Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού. 

 Συμμετοχή στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για μαθητές και μαθήτριες. 

 Συμμετοχή στο πρωτάθλημα σκακιού, που διοργανώνει η Ένωση 

Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας. 

 Αλλαγή δημοτικού σχολείου  σε ΕΑΕΠ. 

 

Ακόμη, αναφέρεται από σχολικό διευθυντή, ότι : «Το 2003 στο προηγούμενο 

σχολείο, που βρισκόμουν, προέκυψε ανάγκη να οργανώσουμε (όταν ακόμα οι Τ.Π.Ε. ήταν 

στα σπάργανα για τα δικά μας δεδομένα) σε καθημερινή βάση on line σύνδεση με 

θεραπευτικό κέντρο στη Γερμανία, όπου νοσηλευόταν μαθήτρια της Β΄ τάξης του σχολείου 

μας. Έτσι, το παιδί παρακολουθούσε την εκπαιδευτική διαδικασία διαδικτυακά από 

απόσταση και ένιωθε ενταγμένο στην ομάδα της τάξης, παρά τα πολλά τεχνικά 

προβλήματα, που χρειαζόταν συνεχώς να αντιμετωπίζουμε. Χρειάστηκε να υλοποιήσουμε 

τη δημιουργία Εργαστηρίου Τ.Π.Ε. και αξιόλογης βιβλιοθήκης – αναγνωστηρίου, την 

είσοδο της Ευέλικτης Ζώνης στο Α.Π., την ένταξη στην τάξη παιδιού με κινητική αναπηρία 

(πολύ πριν την οποιασδήποτε μορφής παράλληλη στήριξη) και την αλλαγή του 12/θέσιου 

σχολείου, όπου υπηρετούσα σε ΕΑΕΠ (χωρίς προηγούμενη εμπειρία). Το σχολείο, όπου 

βρίσκομαι τώρα πρωτολειτούργησε, ως Ολοήμερο από τη χρονιά (2011), που ανέλαβα τη 

διεύθυνση και υλοποιούμε εδώ και πέντε χρόνια το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης 

(κρατικής και ιδιωτικής –δυστυχώς». 
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Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα, που υλοποιούνται, αφορούν : 

 περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 αγωγή υγείας 

 έκδοση εφημερίδας 

 αλληλογραφία με σχολεία άλλων χωρών 

 παράλληλη στήριξη 

 ευέλικτη ζώνη 

 προγράμματα Erasmus 

 διαχείριση κρουσμάτων παραβατικότητας 

 σχέσεις σχολείου – γονέων. 

 

Εκτός από τα συγκεκριμένα προγράμματα, δίνεται έμφαση στην παρότρυνση των 

εκπαιδευτικών για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, όπως οι επισκέψεις σε μουσεία 

ή σε αρχαιολογικούς χώρους και η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες ή μερίδες. Τα 

περισσότερα από αυτά τα προγράμματα οργανώνονται υπό την αιγίδα της Ε.Ε., σε 

συνεργασία με εθνικούς ή διεθνείς φορείς. Επιπλέον, επιδιώκεται η υλοποίηση 

προγραμμάτων, που μπορούν να έχουν αποτελεσματικό αντίκτυπο στη μαθησιακή 

διαδικασία και στην ψυχοσυναισθηματική ιδιαιτερότητα των μαθητών.  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη μίας σχολικής διευθύντριας, η οποία 

επισημαίνει ότι : «η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς, 

θεωρώ, ότι προϋποθέτει την εμπέδωση του θέματος από τον/την εκπαιδευτικό και την 

έμπνευση, που του προσφέρει αυτό, για να δημιουργήσει νέες μοναδικές εκπαιδευτικές 

στιγμές, γεμάτες με γνώση, συναισθήματα και δεξιότητες. Έτσι, ένα θέμα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης μπορεί να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει σχολικές γνώσεις (γλώσσα, 
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μαθηματικά κλπ), διαχείριση συναισθημάτων (ομαδικότητα, διαχείριση απώλειας κ.λπ.) 

και καλλιέργεια δεξιοτήτων (συνεργασία, υποστήριξη του πιο αδύναμου κ.λπ)». 

 

Ερώτηση 8 : Έχετε εφαρμόσει με δική σας πρωτοβουλία καινοτόμα προγράμματα 

στη σχολική σας μονάδα;  

 

Στην όγδοη ερώτηση, όπως επισημαίνουν οι σχολικοί διευθυντές, επιδιώκουν την 

εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων, που θεωρούν, ότι μπορούν να διευκολύνουν 

την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας, δίνοντας έμφαση 

στην ανάγκη ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών των γονιών, των μαθητών 

και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, επισημαίνεται από έναν σχολικό 

διευθυντή, ότι : «Αντιλαμβάνομαι  την έννοια της αλλαγής και της καινοτομίας μέσα από 

την ενθάρρυνση του προσωπικού του σχολείου για ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση 

εκπαιδευτικών καινοτομιών. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα δημιουργίας ενός παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος, που ν’ αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής 

μονάδας, ενθάρρυνα τους εκπαιδευτικούς στο να αναλάβουν  πρωτοβουλίες και στήριξα 

εμπράκτως τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, που υλοποιήθηκαν στο σχολείο 

μας».  

Ως καινοτόμα προγράμματα, που έχουν εφαρμοστεί, αναφέρονται το 

Teachers4Europe και τα προγράμματα Φιλαναγνωσίας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην 

οργάνωση διασχολικών συνεργασιών, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών. Ως προς τη διαδικασία υλοποίησής τους, υποστηρίζεται, ότι : «Τα 

προγράμματα υλοποιούνται μετά την εισήγηση και ομόφωνη απόφαση του συλλόγου 

Διδασκόντων του σχολείου». 

 

Ερώτηση 9 : Διευκολύνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα την εφαρμογή καινοτομιών, 

θεσμικά ενταγμένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α. Π.) ; 
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Στην ένατη ερώτηση και ως προς το αν το Αναλυτικό Πρόγραμμα διευκολύνει 

την εφαρμογή των καινοτομιών, επισημαίνεται, ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, 

αλλά και ο τρόπος σχεδιασμού του Αναλυτικού Προγράμματος δεν επιτρέπουν την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Ειδικότερα, υποστηρίζεται, ότι :«το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα δε διευκολύνει με τη σημερινή του μορφή την εφαρμογή 

καινοτομιών, θεσμικά ενταγμένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π). Πρέπει να 

επανεξετασθεί η αναδιάρθρωση του Α.Π., προκειμένου να επιτευχθεί ένας εξ ορθολογισμός 

της ύλης και να δοθεί έμφαση στην εισαγωγή νέων μαθημάτων, όπου μέσα από την 

ερευνητική και βιωματική μαθησιακή διαδικασία θα μπορεί να υλοποιηθεί και να 

εφαρμοσθεί οποιαδήποτε καινοτομία! Αυτή τη στιγμή, το πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, που 

δίνει μια δυνατότητα εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων (η οποία καταργήθηκε από τις 

μεγάλες τάξεις) δεν είναι αρκετό για να διευκολυνθεί η εφαρμογή καινοτομιών». 

Οι σημαντικότερες δυσλειτουργίες, που παρατηρούνται, αφορούν την πίεση 

χρόνου, αλλά και την ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να 

υπάρξει οποιαδήποτε μορφή διευκόλυνσης, πρακτικά, όμως, λειτουργεί εις βάρος της 

εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, ειδικά μετά την αποδυνάμωση της Ευέλικτης 

Ζώνης. Διατυπώνεται, όμως, και η άποψη, ότι ο εξορθολογισμός της ύλης, αλλά και του 

θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου μπορεί να διευκολύνει και οριοθετεί την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, αν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί, που 

αποφασίζουν την εφαρμογή τους, με βάση τις ανάγκες της τάξης τους.  

Ως προς τη λειτουργικότητα του Αναλυτικού Προγράμματος, επισημαίνεται, ότι : 

«Δυστυχώς, ο τρόπος, με τον οποίο είναι οργανωμένο όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 

αποτρέπει την εφαρμογή καινοτομιών. Από την μία, υπάρχει η πίεση χρόνου, για να 

καλύψουμε την απαραίτητη ύλη. Από την άλλη μεριά πάλι, υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία, 

η οποία μας κουράζει και, εν τέλει, μέσα στο τρέξιμο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της 

καθημερινότητάς μας αποφεύγουμε να προσπαθήσουμε για το κάτι επιπλέον». 
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Ερώτηση 10 : Θεωρείτε, ότι η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μπορεί να 

βοηθήσει την υλοποίηση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων; 

 

Στη δέκατη ερώτηση, η υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων 

υποστηρίζεται, ότι μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση μαθησιακών και εκπαιδευτικών 

στόχων. Ο ρόλος τους, επίσης, εστιάζεται στο ότι : «Ο βιωματικός χαρακτήρας αυτών 

των προγραμμάτων ωθεί σ’ ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης, στο οποίο ο μαθητής 

ερευνά, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και αλληλοεπιδρά με τη γνώση, την οποία, στο 

τέλος, την κατακτά. Η μάθηση αποκτά έναν πιο ελκυστικό χαρακτήρα για εκπαιδευτικούς 

και μαθητές σ’ ένα περιβάλλον μάθησης, όπου η αποστήθιση αποτελεί μια άγνωστη λέξη».  

Δίνεται, όμως, έμφαση και στην ανάγκη ύπαρξης των παραπάνω παραμέτρων : 

 επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 πραγματοποίηση ελέγχων και διορθώσεων, κατά την εφαρμογή τους 

 σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός 

 ανατροφοδότηση 

 προσανατολισμός τους προς την κατεύθυνση του δεδομένου μαθητικού 

δυναμικού της τάξης 

 έμπρακτη και συναισθηματική συμμετοχή μαθητών. 

 

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή τους θεωρείται σημαντική, επειδή αποδίδει 

αξιοπιστία η βιωματική μάθηση και με παιγνιώδη τρόπο προωθείται η υλοποίηση των 

διαφόρων μαθησιακών στόχων.  
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Ερώτηση 11 : Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την εφαρμογή των καινοτόμων 

προγραμμάτων; 

 

Στην ενδέκατη ερώτηση, οι απόψεις, που διατυπώνονται, ως προς το περιεχόμενό 

της διαφέρουν. Υπάρχουν οι σχολικοί διευθυντές, που θεωρούν, ότι η οικονομική κρίση 

έχει λειτουργήσει αρνητικά, παρόλο, που καθοριστικό ρόλο παίζουν το όραμα και οι  

στόχοι των σχολικών μονάδων.  Η επιρροή της οικονομικής κρίσης αφορά τον 

περιορισμό των υλικοτεχνικών υποδομών και τη μείωση των πόρων για την υλοποίησή 

τους, αλλά και την αδυναμία κάλυψης δαπανών από την πλευρά του οικογενειακού 

περιβάλλοντος των μαθητών και την πενιχρή στήριξη των σχολικών επιτροπών. 

Υπάρχουν, όμως, και αυτοί, που υποστηρίζουν, ότι η επιρροή της οικονομική κρίσης 

είναι μικρή, αλλά απλά είναι δύσκολο να παρουσιάζονται τα προγράμματα αυτά, όταν 

πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

 

Ερώτηση 12 : Ποιες δυσκολίες θεωρείτε, ότι είναι πιο σημαντικές από αυτές, που 

αντιμετωπίζετε στην εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και πού τις 

αποδίδετε ; 

 

Στη δωδέκατη ερώτηση, οι σημαντικότερες δυσκολίες, που καλούνται να 

διαχειριστούν οι σχολικοί διευθυντές, είναι οι εξής : 

 τρόπος σχεδιασμού και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών 

 ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 συντηρητισμός γονέων, αλλά και αρκετών εκπαιδευτικών 

 γραφειοκρατία 
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 ανάγκη για διαρκή επικοινωνία με Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και υπουργείο Παιδείας 

 παρεμβατική – ελεγκτική στάση κάποιων γονέων 

 άγχος εκπαιδευτικών για κάλυψη της ύλης 

 ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής 

 δυσκολία στις εξωσχολικές μετακινήσεις 

 περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 

 μεγάλη διαφοροποίηση στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών 

 έλλειψη εξειδικευμένης βοήθειας από συναδέλφους 

 αποδυνάμωση Ευέλικτης Ζώνης. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι : «Η ανύπαρκτη και απαρχαιωμένη υλικοτεχνική 

υποδομή στα σχολεία μας δεν διευκολύνει το είδος της εργασίας, που απαιτείται. Η 

αδυναμία οικονομικής στήριξης των προγραμμάτων εξ ολοκλήρου από τη σχολική μονάδα 

είναι ένας ακόμη ανασχετικός παράγοντας. Η μεγάλη διαφοροποίηση στο γνωστικό 

υπόβαθρο των μαθητών καθιστούν αμφίβολα τα αποτελέσματα μιας απαιτούμενης 

ομαδικής εργασίας. Η έλλειψη, τέλος, εξειδικευμένης βοήθειας από συναδέλφους, που 

βλέπουν τα προγράμματα αυτά, ως σπατάλη χρόνου ή δεν διακρίνουν ατομικά κίνητρα στην 

εμπλοκή τους σ’ αυτά».  

 

4.2.2.2 Ρόλος Σχολικής Ηγεσίας  

Ερώτηση 13 : Υπάρχει συνεργασία σας για την επιτυχή εφαρμογή τους με τα μέλη 

του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής σας μονάδας και αν ναι, αυτή γίνεται με 

δική σας πρωτοβουλία;  
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Στη δέκατη τρίτη ερώτηση, ο σχολικός διευθυντής πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Επίσης, όπως, υποστηρίζει 

ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα : «Ο ρόλος μου ως Διευθυντής είναι 

σημαντικός και καθοριστικός στη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος, που να ευνοεί τη 

διδασκαλία, τη μάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαμόρφωση πνεύματος 

συναδελφικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Γι 

αυτό, φροντίζω οι αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από τη σύγκληση του Συλλόγου  

Διδασκόντων σε συνεδρίαση, όταν απαιτείται ο σχεδιασμός του ετήσιου προγραμματισμού 

του σχολείου, καθώς και άμεση ενημέρωση για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 

και τις αποφάσεις, που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των 

προγραμμάτων (καινοτόμων και μη) εκπαίδευσης».  

Ουσιαστικά, ο σχολικός διευθυντής καλείται να διευκολύνει τη λειτουργία των 

σχολείων, να δώσει κίνητρα στους μαθητές και να δημιουργήσει το όραμα της σχολικής 

του μονάδας. Επίσης, σημαντική θεωρείται η συνεργασία του με όλους τους 

εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και με τους τοπικούς φορείς. Σε 

γενικές γραμμές, οι αποφάσεις για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων λαμβάνονται 

από κοινού με το σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση των σχολικών διευθυντών, 

καθώς η συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίησή τους.  

Επίσης, από σχολικό διευθυντή επισημάνθηκαν τα εξής :«Η συνεργασία είναι 

αναγκαία προϋπόθεση και ο ρόλος όλων των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων 

είναι καθοριστικός, αφού αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων και 

υλοποίησής τους. Συνήθως, επειδή το «ζην επικινδύνως» αποτελεί πλέον έξη, προτείνω την 

ανάληψη κάποιας δράσης κι επειδή ως ομάδα έχουμε εθιστεί στις προκλήσεις, 

συναποφασίζουμε και συνδημιουργούμε». 

 

Ερώτηση 14 : Θεωρείτε αναγκαία την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών; Υπάρχουν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους; 
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Στο δέκατο τέταρτο ερώτημα, οι σχολικοί διευθυντές κλήθηκαν να παρουσιάσουν 

τις απόψεις τους για την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, αλλά και για το αν 

υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Όπως επισημάνθηκε, η αξιοποίησή τους 

θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διευκολύνει την 

υλοποίηση διαφόρων δράσεων, αρκεί, όμως, να μην αποτελεί αυτοσκοπό του τρόπο 

σχεδιασμού και υλοποίησης των διαφόρων δράσεων.  

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι : «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κατά την 

άποψή μου είναι το όχημα για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Για να 

αξιοποιηθούν, όμως, αυτές θα πρέπει ένα σχολείο να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά σε όλους 

τους τομείς του. Να υπάρχει για παράδειγμα εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικό 

σύστημα σε κάθε τάξη, υψηλές ταχύτητες του Διαδικτύου, συστήματα 3D εκτυπωτών, 

ρομποτικής και φυσικά τεχνική υποστήριξη και μόνιμος εκπαιδευτικός πληροφορικής». 

Επιπλέον, η αξιοποίησή του μπορεί να κάνει πιο ελκυστική για τους μαθητές την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να προωθήσει την αποτελεσματική χρήση κάθε 

διαδικτυακής επικοινωνίας.  

 Για να επιτευχθεί, όμως, η σωστή αξιοποίηση τους, απαραίτητες προϋποθέσεις 

θεωρούνται οι εξής : 

 χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 

 στήριξη από ιδιωτική πρωτοβουλία 

 στήριξη από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

 επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. 
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Ουσιαστικά, επισημαίνεται, ότι : «Οι Τ.Π.Ε. δεν αποτελούν ασφαλώς μονόδρομη 

επιλογή και απαιτείται φειδώ στην εφαρμογή τους, μιας και η παντοδυναμία της 

αναζήτησης μέσα από μια οθόνη έχει πια εξελιχθεί σε μάστιγα. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά 

μέσα σε πολλές περιπτώσεις εκσυγχρονίζουν και κάνουν πιο ελκυστική την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ταυτόχρονα, το σχολείο είναι αυτό, που θέτει στέρεους κανόνες της 

διαχείρισης με ασφάλεια των πληροφοριών, που άκριτα μας κατακλύζουν και συμβάλλει 

στην αποτελεσματική χρήση κάθε διαδικτυακής επικοινωνίας». 

 

Ερώτηση 15 : Με ποιον τρόπο δίνετε κίνητρα στους υπολοίπους εκπαιδευτικούς για 

τη χρησιμοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων; 

 

Στη δέκατη πέμπτη ερώτηση, ως ένα από τα βασικότερα κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς, θεωρείται η αγάπη τους για τους μαθητές τους και το ενδιαφέρον τους 

για τον εκσυγχρονισμό  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η λειτουργία ενός 

σχολείου, χωρίς προβλήματα, μπορεί να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην 

εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη δυνατότητα 

ανατροφοδότησης τους, στην επιβράβευση των προσπαθειών τους, στην παροχή  

κινήτρων για ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και στην ενθάρρυνσή τους για τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει και η 

κατανόηση, ότι βασικός στόχος όλων αποτελεί η αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου και η ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών τους.  

Για τους σχολικούς διευθυντές, μεγάλη σημασία έχει η συνεχής ενημέρωσή τους 

για τη λειτουργικότητα των καινοτομιών και η ηθική στήριξη των εκπαιδευτικών, ενώ, 

επίσης, αναφέρεται και το παράδειγμα, που μπορεί να δώσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. 

Τέλος, όπως επισημαίνεται, το κλίμα συνεργασίας διευκολύνει την αποτελεσματική 

λειτουργία των σχολικών μονάδων.  
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Ερώτηση 16 : Είστε κατάλληλα επιμορφωμένοι για την εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων; Υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωσή σας από τους αρμοδίους φορείς ή 

η επιμόρφωσή σας αποτελεί προσωπική σας επιλογή; 

 

Στη δέκατη έκτη ερώτηση, η διαρκής ενημέρωση των σχολικών διευθυντών, 

σύμφωνα με τους ίδιους, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για την 

ενίσχυση του ρόλου των σχολικών συμβούλων και τη λειτουργία των απαιτούμενων 

δομών. Επίσης, η αποτελεσματικότητά της μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αν έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν εξαρτάται μόνο από τη βούληση του εκπαιδευτικού. 

Σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσλειτουργίες στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, 

οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν την αυτομόρφωση, κυρίως, για προσωπικούς και 

οικονομικούς λόγους, αλλά και με οικονομικό αντίκτυπο για τους ίδιους.  

Σε γενικές γραμμές, θεωρείται, ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ουσιαστική 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό αποδεικνύεται από την απαξίωση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αλλά και του ίδιου 

του εκπαιδευτικού έργου. Σε γενικές γραμμές, επισημαίνεται, ότι : «Συχνά έχουμε 

διακινδυνεύσει ‘ραντεβού στα τυφλά’, με κάποιες καινοτόμες δράσεις, που 

οραματιστήκαμε. Μέχρι τώρα, ευτυχώς, έχουμε δικαιωθεί από τα αποτελέσματα και 

παράλληλα έχουμε οικοδομήσει και αποκτήσει αρκετή τεχνογνωσία και εμπειρία. Κάποιες 

άλλες φορές, υπήρξε η δυνατότητα οργανωμένης επίσημης ενημέρωσης ή επιμόρφωσης, 

όμως, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτήθηκε αυτό-μόρφωση, με αρκετό προσωπικό και 

οικονομικό κόστος». 

 

Ερώτηση 17 : Με ποιον τρόπο πιστεύετε, ότι μπορούν να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα;  
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Στη δέκατη έβδομη ερώτηση, οι βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων είναι οι εξής : 

 καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτικούς και μαθητές 

 οργανωμένος σχεδιασμός τους από τους εμπλεκομένους φορείς 

 κατάλληλη οργάνωση 

 επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 σαφής καθορισμός στόχων 

 παρατήρηση της όλης πορείας – αξιολόγηση και αναπροσαρμογή 

 οικονομικό κόστος 

 αφιέρωση προσωπικού χρόνου 

 προσαρμογή στη σχολική πραγματικότητα 

 παρότρυνση και ενθάρρυνση από κεντρική εξουσία 

 ευέλικτος χαρακτήρας αναλυτικού προγράμματος 

 ανάληψη της ευθύνης υλοποίησης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί και η άποψη ενός σχολικού διευθυντή, ο οποίος 

υποστηρίζει, ότι : «Η παιδαγωγική είναι τόσο ευέλικτη, που κανείς δεν μπορεί να 

ισχυριστεί με βεβαιότητα, ότι αυτά, που κάνει στην τάξη, στην ηθική του δικού του 

φρονήματος έχουν αποτελεσματικότητα. Εγχειρήματα είναι όλα». 
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Ερώτηση 18 : Τέλος, συναντάτε δυσκολίες στην προσπάθεια προσωπικής σας 

εξέλιξης και αν ναι, ποιες από αυτές είναι οι πιο σημαντικές; 

 

Στη δέκατη όγδοη ερώτηση, για τους σχολικούς διευθυντές, όπως υποστηρίζουν : 

«Η προσωπική δουλειά, η εμπιστοσύνη, που δημιουργείς στους γύρω σου, η υποστήριξη, 

που βλέπουν, ότι μπορείς να τους παρέχεις και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, 

που πρέπει πάντα να τους εμπνέεις, θεωρώ, ότι και τη δουλειά του διευθυντή κάνουν 

ευκολότερη και οι εκπαιδευτικοί νιώθουν, ότι πάντα κάποιος θα προσπαθήσει να σταθεί 

δίπλα τους και να τους βοηθήσει στα καθημερινά τους προβλήματα. Γιατί μόνον τότε, όλοι 

θα νιώθουν, ότι πατούν γερά στα πόδια τους και το σχολείο θα αποτελεί μια μεγάλη 

οικογένεια με ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη και στην αγάπη». 

Επίσης, υποστηρίζουν, ότι η ύπαρξη πιθανών δυσκολιών αφορά την υλοποίηση 

των προσωπικών στόχων, τον τρόπο οργάνωσης της προσωπικής ζωής, τον περιορισμένο 

χρόνο, τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και την απογοήτευση, που δημιουργεί η μεγάλη 

γραφειοκρατία, που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, 

δίνεται έμφαση στις κατεστημένες και διάχυτες στο κοινωνικό σύνολο νοοτροπίες, που 

δεν επιτρέπουν τις μεταρρυθμίσεις και τις ριζοσπαστικές αλλαγές και στον αρνητικό 

τρόπο  προσέγγισης των λέξεων καινοτομία και διακινδύνευση.  

Όμως, η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων δεν έχει καμία σχέση με την 

προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ή του σχολικού διευθυντή, καθώς αφορά μόνο 

τους μαθητές και τον τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά, 

υπήρξε και ένας σχολικός διευθυντής, που επεσήμανε τη σαλαμοποίηση των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών. Ακόμη, επισημαίνεται ότι : «Τα καθήκοντα του Δ/ντή της σχολικής 

μονάδας είναι προσωρινά, ενώ αυτά του μάχιμου εκπαιδευτικού μόνιμα». 

Επίσης, επισημαίνεται ότι : «Αν η προσπάθεια της προσωπικής μου εξέλιξης 

εξαρτάται μόνο από την στήριξη του υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου 

μου, τότε μάλλον κάπου έχω χάσει το δρόμο. Η προσωπική δουλειά, η εμπιστοσύνη που 

δημιουργείς στους γύρω σου, η υποστήριξη, που βλέπουν, ότι μπορείς να τους παρέχεις και 
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το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, που πρέπει πάντα να τους εμπνέεις, θεωρώ, ότι 

και τη δουλειά του διευθυντή κάνουν ευκολότερη και οι εκπαιδευτικοί νιώθουν, ότι πάντα 

κάποιος θα προσπαθήσει να σταθεί δίπλα τους και να τους βοηθήσει στα καθημερινά τους 

προβλήματα. Γιατί μόνον τότε, όλοι θα νιώθουν, ότι πατούν γερά στα πόδια τους και το 

σχολείο θα αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια με ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη και στην 

αγάπη». 

Επιπλέον, σε γενικές γραμμές, επισημαίνεται ότι : «Η προσωπική μου εξέλιξη 

ως εκπαιδευτικού είναι αλληλένδετη με την εξέλιξη και την καλλιέργειά μου ως 

προσωπικότητα. Τροχοπέδη σ’ αυτά μπορεί να σταθεί η έλλειψη ικανού χρόνου για 

να γίνουν πράξη όλες οι επιθυμίες μου, η έλλειψη οικονομικών πόρων, το συνολικό 

οικοδόμημα της εκπαίδευσης, που δεν δίνει επαρκή και ικανά κίνητρα βελτίωσης των 

μελών του, οι κατεστημένες και διάχυτες στο κοινωνικό σύνολο νοοτροπίες, που 

εμποδίζουν την εμφάνιση σφριγηλούς μεταρρυθμιστικής πνοής και υιοθέτησης 

ριζοσπαστικών αλλαγών, το αρνητικό πρόσημο, που έχουν στον κλάδο μας η λέξη 

καινοτομία και διακινδύνευση» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

5.1 Ταυτότητα ερωτώμενων 

 

Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, από 

την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι : ότι το 70% των ερωτώμενων είναι 

άνδρες και μόλις το 30% είναι γυναίκες, γεγονός, που μπορεί να εκφράζει ενδεχόμενη 

υστέρηση στην εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και 
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στρωματώσεις μέσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στο θέμα της 

σχολικής ηγεσίας.  

Επίσης, οι ηλικίες των σχολικών διευθυντών, που επικρατούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση του νομού Μαγνησίας, σημειώνονται από τα 37 έως τα 53 έτη, δηλαδή, το 

90% είναι μεταξύ 45-54 ετών, το 10% (μόλις 1 στους 10) μεταξύ 35-44, ενώ 

απουσιάζουν οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Το σύστημα ηγεσίας των σχολικών 

διευθυντών είναι ένα υποσύστημα του μοντέλου δημόσιας διοίκησης, που δίδει έμφαση 

στα τυπικά προσόντα και όχι στις προσωπικές δεξιότητες. Από τα ως άνω προκύπτει, ότι 

αφενός το μείγμα των σχολικών διευθυντών υπερτερεί σε εμπειρία ζωής, αλλά 

ταυτόχρονα, ίσως, χαρακτηρίζεται και από την ανάλογη κόπωση, που τη συνοδεύει. Ενώ 

παράλληλα υστερεί σε φρεσκάδα και νεότητα με τα πλεονεκτήματα, που τη 

χαρακτηρίζουν (άφθαρτο της ηλικίας, όρεξη για δουλειά, καινοτομία, τόλμη κ.λπ.), αλλά 

μπορεί κατ' αυτό τον τρόπο να εξοικονομεί χρόνο από τυχόν λάθη, που θα αναλάμβαναν 

οι νέοι και άπειροι σχολικοί διευθυντές και να τον διαθέτει σε άλλες αποφάσεις, χωρίς 

αυτό να είναι και δεδομένο (συχνά και η σιγουριά της εμπειρίας οδηγεί τους σχολικούς 

διευθυντές σε αποφάσεις με διαφορετικά αποτελέσματα). 

Ακόμη, οι 9 στους 10 είναι δάσκαλοι και μόνο μία σχολική διευθύντρια έχει σαν 

ειδικότητα τη Φυσική Αγωγή. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως θετικό, αν ληφθεί υπ’ όψιν 

η κατοχή γενικών γνώσεων στην άσκηση της ηγεσίας (για τους δασκάλους) και ως 

αρνητικό για τη διευθύντρια ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνονται 

υπ’ όψιν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι προσωπικές δεξιότητες, 

ικανότητες κ.λπ.   

Επιπροσθέτως, η προϋπηρεσία τους, κυμαίνεται από 15 έως 32 έτη. Αυτό μπορεί 

να αποδειχθεί και θετικό και αρνητικό : π.χ., στην περίπτωση της μεγάλης προϋπηρεσίας, 

αυτό ενδέχεται να μην επηρεάσει θετικά την άσκηση της σχολικής ηγεσίας, καθότι ο 

διευθυντής δεν διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε άλλα αντικείμενα, άρα και περιορισμένη 

εικόνα της βιωματικής πραγματικότητας, που μπορεί να διαφαίνεται χρήσιμη στη λήψη 

υποκειμενικών αποφάσεων. Και αντίστοιχα, η μεγάλη προϋπηρεσία προδιαθέτει σε 

καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος, που μπορεί να βοηθά στη λήψη των ηγετικών 

αποφάσεων, ομοίως και σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας. 
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Τέλος, όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τη φυσιογνωμική κατάσταση των δέκα 

συμμετεχόντων σχολικών διευθυντών στην έρευνα. 

 

 

5.2 Καινοτομίες στο Χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ρόλος 

Σχολικής Ηγεσίας 

 

Στο κυρίως μέρος της έρευνας, οι σχολικοί διευθυντές έδωσαν τις παρακάτω 

απαντήσεις. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες καλούνται να αντιμετωπίζουν ποικίλες 

προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης 

και διαπολιτισμικής κοινωνίας. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του 

σύγχρονου σχολείου και αναβάθμισης του μαθησιακού περιβάλλοντος δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, ικανών να ικανοποιήσουν 

με επιτυχή και αποτελεσματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς στόχους. Παρόλα αυτά, 

εξακολουθούν να υπάρχουν ποίκιλα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου 

σχολείου, με αποτέλεσμα να εντείνεται ο προβληματισμός για τη μη ορθολογική 

κατανομή των παραγόμενων πολιτικών, που σημειώνονται στις διάφορες σχολικές 

μονάδες, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία τους, αλλά και για το αν είναι εφικτή η 

δυνατότητα αξιοποίησης των καινοτόμων προγραμμάτων. 

Η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα, εντείνοντας τον προβληματισμό για τον τρόπο 

εφαρμογή τους και τη διαχείρισή τους στις ελληνικές σχολικές μονάδες. Εκτός από την 

εφαρμογή των Τ.Π.Ε., καινοτόμα προγράμματα μπορούν να θεωρηθούν η Ευέλικτη 

Ζώνη, τα προγράμματα διαπολιτισμικού διαλόγου, τα προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και τα εκσυγχρονισμένα αναλυτικά προγράμματα. Σε αρκετές  περιπτώσεις, 

όμως, παρατηρείται αδυναμία εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, λόγω της έλλειψης 

των απαιτούμενων πόρων, της ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 

διοικητικών και λειτουργικών αδυναμιών.  
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Σημαντική θεωρείται, επίσης,  η κρατική πολιτική επί του ζητουμένου της 

εργασίας, που παρατηρείται στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο γραφειοκρατικός τρόπος οργάνωσης και 

λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας, που ενισχύει τα φαινόμενα της αδυναμίας 

διαχείρισης των σχολείων. Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα θεωρείται 

η άρνηση αρκετών εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές εξελίξεις και να 

υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ιδιαίτερης σημασίας είναι, επίσης, η αδυναμία των εκπαιδευτικών να 

εφαρμόσουν τις αρχές του διαπολιτισμικού διαλόγου και της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, δίνοντας ώθηση σε δράσεις, που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή 

όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόσβασή τους στη γνώση. 

Έμφαση, όμως, πρέπει να δοθεί και στην άρνηση συνεργασίας των εκπαιδευτικών,  λόγω 

της αδυναμίας κατανόησης του οράματος και της σχολικής κουλτούρας, αλλά και 

εξαιτίας της προσήλωσής τους στην ικανοποίηση των ατομικών τους φιλοδοξιών. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν 

διευκολύνουν την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά και την 

καλλιέργεια της απαιτούμενης σχολικής κουλτούρας. Η με ορθολογική παραγωγή και 

κατανομή των κρατικών πολιτικών, που αναπτύσσονται στις διάφορες σχολικές μονάδες, 

απαιτούν τη διαρκή επαγρύπνηση της σχολικής ηγεσίας, προκειμένου να 

αναλαμβάνονται δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, ανάλογα με τις εκάστοτε 

περιστάσεις. 

        Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχολικοί διευθυντές θεωρούν σημαντικό το ρόλο και 

τη συμβολή τους στην αποτελεσματική εφαρμογή τους. Οι διευθυντές είναι αυτοί, που 

καλούνται να εφαρμόσουν τα σχέδια δράσης, να διατηρήσουν την αφοσίωση στην 

αλλαγή, να προχωρήσουν στην αξιολόγηση και στην άρση των δυσκολιών και την  

επίλυση των προβλημάτων, που προκύπτουν, αλλά και στη συστηματική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων. 

Παράλληλα, ο σχολικός ηγέτης είναι αυτός, που μπορεί να δώσει λύσεις στο 
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συγκεκριμένο πρόβλημα, αποτρέποντας πιθανή διαιώνισής του και διατάραξη της 

εύρυθμης λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας. Επιπλέον, υποστηρίζεται, ότι οι 

επιτυχημένες στρατηγικές για τη σωστή υλοποίηση των καινοτομιών είναι η 

διευκόλυνση και η στήριξη των εκπαιδευτικών, η άμεση παρέμβαση στη 

διαπραγμάτευση για τη διασφάλιση της αναγκαίας συμφωνίας και η κατάλληλη 

διαχείριση, η οποία καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής, 

αλλά και την κουλτούρα και το όραμα των χολικών μονάδων.  

Όπως, οι ίδιοι διατυπώνουν και στις απαντήσεις τους, και στον ελλαδικό χώρο 

έχουν σημειωθεί αρκετές ερευνητικές  προσπάθειες, επιδιώκοντας να διερευνηθεί ο 

ρόλος και η συμβολή των διευθυντών στη διαχείριση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική  

διαδικασία. Οι ίδιοι απαντούν, ότι στα ελληνικά σχολεία οι διευθυντές μπορούν πιο 

εύκολα να διαχειριστούν τις καινοτομίες, που αφορούν τα θέματα διδασκαλίας ή τη 

διδασκαλία εξωδιδακτικών προγραμμάτων, αρκεί αυτές να θεσμοθετούνται από το 

κράτος. Και εν μέσω αυτών των εμποδίων, απαντούν, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι 

καλούνται να ξεπεράσουν το πρόβλημα της σύγχυσης ρόλων και να διατηρήσουν τις 

ισορροπίες ταυτόχρονα. 

        Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει η αξιολόγηση των απόψεων των 

διευθυντών για τους παράγοντες, που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των καινοτόμων 

προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι περισσότεροι 

σχολικοί διευθυντές επιλέγουν την εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας, 

καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στις σχολικές μονάδες. 

Παράλληλα, η αποτελεσματικότητά τους διαφαίνεται από τη συμβολή τους στη 

διαμόρφωση καινοτομικών σχολικών μονάδων, ενώ, επίσης, επιδεικνύουν μεγάλη 

διάθεση εφαρμογής καινοτομιών και διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο όραμα για τον 

τρόπο της διοίκησης των σχολικών μονάδων τους.  

Με την έρευνα αυτή έγινε κατανοητό, ότι τις περισσότερες φορές οι διευθυντές 

διακρίνονται για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους και το δημιουργικό τους πνεύμα, 

γεγονός, που αντικατοπτρίζεται στις επιλογές τους, στον τρόπο διοίκησης των σχολικών 

μονάδων και στη διαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας. Οι ίδιοι απαντούν, ότι η τάση 
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εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων αντικατοπτρίζεται στις αντιλήψεις τους, στις 

επιλογές τους και στον τρόπο θεώρησης της διοίκησης των σχολικών μονάδων. Για τους 

περισσότερους από αυτούς η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων θεωρείται 

σημαντική για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των σχολικών τους μονάδων, αλλά 

και για την προώθηση της αυτό-βελτίωσής τους. Για το λόγο αυτό, όμως, θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό να διαθέτουν αυτογνωσία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και 

να είναι σε θέση να καλλιεργούν κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, αλλά 

και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής.  

Μέσα από την παράθεση των αντιλήψεων των σχολικών διευθυντών, διαφάνηκε 

και η σπουδαιότητα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η οποία αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Ο σημαντικότερος παράγοντας καθορισμού των πρακτικών εφαρμογής 

της εκπαιδευτικής καινοτομίας, αλλά και του σχεδιασμού της θεωρείται η κατανόηση 

των αναγκών των μαθητών και της σχολικής τους μονάδας. 

Τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αποτελούν προϊόν 

κεντρικού σχεδιασμού, καθώς είναι περιορισμένες οι ευκαιρίες, που δίνονται στους 

σχολικούς διευθυντές για την ανάληψη προσωπικών πρωτοβουλιών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να θεωρείται δύσκολη η εφαρμογή τους στο πλαίσιο των σχολικών 

μονάδων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό, που καθορίζει και προτείνει το 

πλαίσιο υλοποίησης των συγκεκριμένων αλλαγών. Παρόλα αυτά, οι σχολικοί διευθυντές, 

αλλά και τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων θεωρούν αναγκαία την αυτόνομη και 

ευέλικτη λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων, διευκολύνοντας την εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων.  

Με βάση τις απόψεις των σχολικών διευθυντών για τα προγράμματα, που έχουν  

εφαρμόσει στις σχολικές τους μονάδες, επιβεβαιώθηκε, ότι τα καινούργια προγράμματα 

διακρίνονται σε : 

 διοικητικά – οργανωτικά, 

 προγράμματα με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα,  
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 προγράμματα, που αφορούν το σχολικό κλίμα και τις σχέσεις, που 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

 προγράμματα, που εκσυγχρονίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, ως σημαντικότερες καινοτομίες αναφέρονται οι εξής : 

 ολοήμερο σχολείο, 

 ευέλικτη ζώνη, 

 περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

 νέες τεχνολογίες, 

 πολιτιστικά θέματα, 

 αγωγή υγείας, 

 πανελλήνιοι καλλιτεχνικοί μαθητικοί αγώνες, 

 ευρωπαϊκά προγράμματα, 

 διαπολιτισμική αγωγή. 

 

Οι περισσότεροι από τους σχολικούς διευθυντές, που συμμετείχαν στην έρευνα, 

έχουν εφαρμόσει καινοτόμα προγράμματα και κατανοούν τη σπουδαιότητά τους, όμως, 

δεν διστάζουν να δηλώσουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, 

επισημάνθηκε ως ανασταλτικός παράγοντας ο τρόπος σχεδιασμού του αναλυτικού 

προγράμματος, ο οποίος δημιουργεί άγχος στους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά, 

διαφάνηκε η περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης στο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο 

δεσμεύει τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες μπορούν να 

θεωρηθούν οι εξής : 

 γραφειοκρατία, 
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 ελλιπείς οικονομικοί πόροι, 

 καχυποψία γονέων, 

 άγχος και επιφυλάξεις εκπαιδευτικών, 

 ελλιπής επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Για την επιτυχή διαχείριση όλων αυτών των προβλημάτων απάντησαν, ότι είναι 

απαραίτητη η παρέμβαση της σχολικής ηγεσίας, η οποία οφείλει να προσαρμόσει τις 

δράσεις της στις ανάγκες των σχολικών μονάδων της.  

Επίσης, οι σχολικοί διευθυντές καλούνται να διαμορφώσουν το κατάλληλο 

οργανωτικό κλίμα, να ενισχύσουν το πνεύμα συνεργασίας και να παρέχουν τα 

απαιτούμενα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση των καινοτόμων 

προγραμμάτων. Εκτός από αυτά, δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των νέων  

τεχνολογιών και στην ύπαρξη των απαιτούμενων υλικοτεχνικών υποδομών, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων.  

Επιπλέον, ο διευθυντής των σχολικών μονάδων, που αντιμετωπίζει προβλήματα 

στην εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων οφείλει να μελετήσει σωστά τα 

προβλήματα, που δημιουργούν τα παιχνίδια πολιτικής και να προχωρήσει στην 

υιοθέτηση δράσεων, που πηγάζουν από την ισχύ αμοιβής, επιβραβεύοντας τους 

εκπαιδευτικούς, που εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις ή παρακολουθούν επιμορφωτικά 

προγράμματα, εκσυγχρονίζοντας τις γνώσεις τους και τις πρακτικές διαμόρφωσης του 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, απάντησαν, ότι μπορεί να ακολουθήσει τις 

αρχές της ισχύος αναφοράς και να αξιοποιήσει τα αισθήματα θαυμασμού, που τρέφουν 

προς το πρόσωπό του οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να τους παρακινήσει να 

υιοθετήσουν το όραμα της εκπαιδευτικής μονάδας και να κατανοήσουν, ότι οι στόχοι 

τους είναι κοινοί, αναλαμβάνοντας από κοινού πρωτοβουλίες προς όφελος της σχολικής 

τους μονάδας. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμόσει τον τρόπο διοίκησης, που απορρέει από 

την ισχύ της αυθεντίας, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων και των διοικητικών του 

ικανοτήτων, προσαρμόζοντας τις πρακτικές του στις ανάγκες της σχολικής του μονάδας. 
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Με βάση τις συγκεκριμένες μορφές ισχύος, ο σχολικός ηγέτης μπορεί να δώσει 

κίνητρα στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και να ενισχύσει τη συνεργασία τους για τον 

καθορισμό, την κατανόηση και την υλοποίηση του οράματος της σχολικής μονάδας και 

την προβολή της κουλτούρας της. Παράλληλα, θεωρείται σημαντική η μετατροπή του σε 

μέντορα για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους την απαιτούμενη ώθηση 

για τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους, την εφαρμογή του διαπολιτισμικού διαλόγου 

και την παρακολούθηση καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων, που μπορούν να 

διευρύνουν τις εμπειρίες και τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες. 

 Σύμφωνα με όλα αυτά τα δεδομένα, η έγκαιρη κατανόηση και η αξιολόγηση των 

παιχνιδιών πολιτικής από τη σχολική ηγεσία, της έλλειψης διάθεσης από τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την άμεση 

αντιμετώπισή τους και την αποτροπή διαιώνισής τους και διαταραχής της εύρυθμης 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αλλοιώνοντας το όραμά της, υποβαθμίζοντας τη 

σχολική κουλτούρα και δημιουργώντας προβλήματα στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

στόχων. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε, ότι οι περισσότεροι σχολικοί ηγέτες ακολουθούν το 

στυλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας, καθώς θεωρούν πιο αποτελεσματικές τις 

συγκεκριμένες πρακτικές. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα θεωρητικά ευρήματα της 

εργασίας από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Η πίστη τους σε συγκεκριμένο όραμα είναι 

αυτή, που τους ωθεί να προχωρήσουν στον απαιτούμενο σχεδιασμό και στην υιοθέτηση 

των πρακτικών εκείνων, που θεωρούνται, ότι μπορούν να διευκολύνουν το έργο τους. Το 

όραμά τους είναι αυτό, που μετασχηματίζεται σε καθορισμένους σκοπούς, 

διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτό, την εισαγωγή των καινοτομιών στη σχολική τους 

μονάδα. Επιπλέον, προχωρεί στην παροχή κινήτρων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες 

επιβράβευσης και ανατροφοδότησης των υπολοίπων εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας, 

κατά συνέπεια, στην εφαρμογή και την αποτελεσματική διαχείριση των καινοτομιών. 

Πρέπει να επισημανθεί, ότι μπορεί την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων να την έχουν οι σχολικοί διευθυντές, όμως, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν την 
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κατάλληλη επιμόρφωση. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σημαντική η καλλιέργεια 

κλίματος συνεργασίας, που ενισχύει τη συμμετοχικότητα των εκπαιδευτικών στη λήψη 

αποφάσεων. 

Συνεπώς, οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να διακρίνονται από όραμα και να θέτουν 

στόχους, αλλά και να διαθέτουν τις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτομιών και την παρότρυνσή και των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών για την αποδοχή και την αξιοποίησή τους, με απώτερο στόχο τον 

εκσυγχρονισμό  και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τέλος, από την ερμηνεία των ελεύθερων απαντήσεων των σχολικών διευθυντών, 

προκύπτει η συμφωνία θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, που προέκυψαν και από 

τη θεωρητική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, αλλά και από την έρευνα κοινής γνώμης. 

Το πλέον προτιμητέο και περισσότερο αποδεκτό πρότυπο ηγέτη είναι αυτό το 

μετασχηματιστή, διότι αυτό μπορεί να διαχειριστεί τις σχολικές καινοτομίες και να 

διοικήσει καλύτερα μια σχολική μονάδα.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

6.1 Η Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων  

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες, που αφορούν σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον 

τρόπο παροχής ευκαιριών για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των 
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εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα, αναλύθηκε η έννοια του εκδημοκρατισμού των 

σύγχρονων σχολικών μονάδων και παρουσιάστηκε η σημασία της δημιουργίας σχολικών 

μονάδων ανοικτών στην κοινωνία, ικανών να διευκολύνουν την κοινωνική συμμετοχή, 

ενώ, επίσης, αναλύθηκε η σημασία της σχέσης κοινωνίας – σχολείου.  

        Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η σύνδεση του εκδημοκρατισμού με τη διασφάλιση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

παρέχοντας τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην πρόσβαση στη γνώση και 

προωθώντας και τον κοινωνικό εκδημοκρατισμό. Στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της 

εκπαίδευσης εντάσσεται και η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία διευκολύνει την 

ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και των διαφορετικοτήτων, αποτρέποντας κοινωνικές 

ανισότητες. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση του εκδημοκρατισμού θεωρείται και ο 

διάλογος, ενώ έμφαση δίνεται και στον βαθμό συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων 

όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική  διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται, 

ότι η διαβούλευση μπορεί να επιτύχει την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών 

ζητημάτων, παρόλο, όμως, που ο συγκεντρωτικός και εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την 

εδραίωση του εκδημοκρατισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η σημασία της κοινωνικής συμμετοχής, με απώτερο 

στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή συγκρούσεων, που θα 

λειτουργήσουν εις βάρος της σχολικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ο 

ρόλος των κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν και να 

στηρίξουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.  

Η συνεργασία με τους κοινωνικούς παράγoντες προωθεί την κοινωνική 

συμμετοχή και διευκολύνει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με βάση τις ανάγκες 

και τις προκλήσεις των τοπικών κοινωνιών. Ο ρόλος αυτής της συνεργασίας είναι, 

επίσης,  ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό 

των μηχανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 
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Το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό προς την κοινωνία, διευρύνοντας την 

αλληλεπίδρασή τους και την κάλυψη των αναγκών του. Ο τρόπος διεύρυνσης του 

ανοίγματος των σύγχρονων σχολικών μονάδων στην κοινωνία θα πρέπει να  διακρίνεται 

για τον προοδευτικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, δίνοντας παράλληλα την 

ευκαιρία ενίσχυσης του αποκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Εκτός, από την αποκέντρωση, επίσης, δίνεται έμφαση στην κοινωνική 

λογοδοσία και τη δημοκρατική συμμετοχή, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

αναγκαιότητα παρέμβασης και ουσιαστικής συμμετοχής  των κοινωνικών 

πρωταγωνιστών στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Η διασφάλιση της συνεργασίας κοινωνικών 

πρωταγωνιστών – σχολικής ηγεσίας και εκπαιδευτικών αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 

για  την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος, την 

αποτροπή συγκρουσιακών καταστάσεων, αλλά και φαινομένων σχολικής διαρροής και 

αποτυχίας. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίες οι σωστά σχεδιασμένες και στοχευμένες 

εκπαιδευτικές δράσεις, που θα υλοποιήσουν τους στόχους του σύγχρονου ανοικτού στην 

κοινωνία σχολείου.  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στο ρόλο της αποκέντρωσης και της 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους κοινωνικούς πρωταγωνιστές και στα περιφερειακά 

όργανα, με βάση την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την κατανόηση των 

αναγκών και των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών και των σχολικών τους μονάδων. 

Η αναγκαιότητα της αποκέντρωσης αφορά, κυρίως, τη λήψη των αποφάσεων, δίνοντας 

έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσία και στην τόνωση του ρόλου των 

τοπικών κοινωνιών.  

 6.2 Ο Ρόλος των Σχολικών Ηγετών και η Καινοτομία 

 

Η ενίσχυση του ρόλου της αποκεντρωμένης εκπαίδευσης βασίζεται στην 

ενίσχυση του ρόλου και στην ενεργό συμμετοχή των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής 

αλλά και στην επίτευξη της αυτοτελούς λειτουργίας των  τοπικών κοινωνιών. Με τον 

τρόπο αυτό, επίσης, περιορίζεται ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας 
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των σχολικών μονάδων, ενώ, τέλος, γίνεται κατανοητή η ανάγκη σωστής αξιοποίησης 

των αυξημένων πόρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Ταυτόχρονα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της μετασχηματιστικής διοίκησης στην εκπαίδευση 

επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση της θεωρίας των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων σχολικών 

μονάδων και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Με τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών προωθείται η αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

συστημάτων, αναδεικνύοντας το ρόλο των σχολικών μονάδων. Οι μεταρρυθμίσεις, που 

σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουν έμφαση στο ρόλο της σχολικής ηγεσίας. Η 

σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων και η ικανοποίηση των στόχων της 

καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της σχολικής ηγεσίας, η οποία καλείται 

με τις επιλογές της να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών και να προασπίσει την 

κοινωνική δικαιοσύνη στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 Η σύγχρονη σχολική ηγεσία καλείται να αξιοποιήσει τις απαιτούμενες πρακτικές 

και πολιτικές, προκειμένου να προωθήσει τα απαιτούμενα κίνητρα στους 

εκπαιδευτικούς, να διαμορφώσει την κουλτούρα της σχολικής μονάδας και να 

προσαρμόσει το κλίμα της σχολικής μονάδας στους στόχους της. Στον χώρο του 

σχολείου αναγκαία είναι η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα πρέπει 

να καθορίζεται από την επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και από την εκπαιδευτική 

τους εμπειρία.  

 Μέσα στο σύγχρονο αντιφατικό περιβάλλον και η Ε.Ε., όπως διαφαίνεται από τις 

πολιτικές της, θεωρεί αναγκαία την επιτυχή επιλογή της σχολικής ηγεσίας και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, 

δίνει έμφαση στον καθορισμό των δεξιοτήτων των σχολικών ηγετών και στην προώθηση 

της δικτύωσης τους  Άλλωστε, όπως υποστηρίζεται, η σχολική ηγεσία  είναι αυτή που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της, για να ενεργοποιήσει και να 

διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εφαρμόσουν τις καινοτόμες πρακτικές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αρμονική συνεργασία σχολικής ηγερίας και 
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εκπαιδευτικών μπορεί, επίσης, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών και την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής 

διαδικασία. 

Η έρευνα αυτή έδωσε τη δυνατότητα διερεύνησης της λειτουργικότητας της 

σχολικής καινοτομίας και αξιολόγησης του ρόλου των σχολικών διευθυντών. Τόσο από 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από τους σχολικούς διευθυντές, που συμμετείχαν 

στην έρευνα, η σχολική καινοτομία έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναβάθμιση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. 

Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η αξιοποίησή τους, καθώς είναι η ίδια η εποχή μας, που 

επιβάλλει την υιοθέτησή τους και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στο χώρο της 

εκπαίδευσης. 

Η εφαρμογή τους, όμως, συναντά αρκετές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις οι γονείς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις αντιμετωπίζουν με καχυποψία και 

αρνούνται να τις εφαρμόσουν. Επιπλέον, οι ελλιπείς πόροι, η γραφειοκρατία, το 

ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα και η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αποτελούν βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίησή τους. Ουσιαστικά, 

είναι αναποτελεσματικός ο κεντρικός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η 

δυνατότητα επιτυχούς διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων και κατανόησης του ρόλου 

τους, για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κάλυψης των 

αναγκών των μαθητών.  

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η παρέμβαση της σχολικής ηγεσίας, η οποία 

καλείται να προχωρήσει στην ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και στον 

σχεδιασμό δράσεων, που θα διευκολύνουν την υλοποίηση του οράματος και των στόχων 

της. Οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να καλλιεργήσουν κλίμα συνεργασίας και να δώσουν 

τα απαιτούμενα ερεθίσματα και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς των σχολικών τους 

μονάδων για τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες δράσεις για την προβολή της 

κουλτούρας της σχολικής τους μονάδας.  
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Επιπλέον, καθοριστικός είναι ο ρόλος τους στην καλλιέργεια ενός καινοτόμου 

κλίματος, που θα άρει οποιαδήποτε καχυποψία και θα διευκολύνει την από κοινού λήψη 

αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η δημιουργικότητα των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και θα προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων τους. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των μετασχηματιστικών ηγετών, οι οποίοι 

διακρίνονται για την έμπνευσή τους, το χάρισμά τους, την πνευματική παρότρυνση και 

την εξατομικευμένη προσέγγιση. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες, κατά συνέπεια, έχουν τη 

δυνατότητα να αναβαθμίζουν το επίπεδο των υπολοίπων εκπαιδευτικών και, 

προσφέροντας τους τα απαιτούμενα κίνητρα, να τους δώσουν την ευκαιρία να 

αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να ικανοποιήσουν τους στόχους τους. Σημαντικός, 

θεωρείται, επίσης, ο καθορισμός από τους ίδιους ενός οράματος για τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την υλοποίηση 

του οράματός τους καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και επιδιώκουν την αρμονική 

συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν τους βασικούς φορείς 

υλοποίησης αυτού του οράματος, το οποίο, κατά κύριο λόγο, βασίζεται στην αξιοποίηση 

της καινοτομίας.  

Εν κατακλείδι, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, οι περισσότεροι από 

τους σχολικούς διευθυντές είναι καινοτόμοι και θεωρούν αναγκαία την παρότρυνση των 

συνάδελφων τους εκπαιδευτικών, μέσω της ενημέρωσής τους για τα καινοτόμα 

προγράμματα και τη λειτουργικότητά τους, αλλά και της διεύρυνσης των ευκαιριών τους 

για αυτόνομη δράση και καλλιέργεια των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Όμως, πρέπει 

να επισημανθεί και η ανάγκη συνεργασίας και με τους μαθητές και με τους γονείς, έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχής διαχείρισή τους. 

 

6.3 Προτάσεις 

Η διδασκαλία και η αγωγή των παιδιών και των εφήβων, για να ενταχθούν 

αυτόνομα και δημιουργικά στο σύγχρονο κόσμο, είναι έργο σύνθετο και απαιτητικό, με 

ιδιαίτερη βαρύτητα για το ατομικό και κοινωνικό συμφέρον. Για να υλοποιήσουν με 
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επιτυχία τους στόχους οι σχολικοί διευθυντές χρειάζονται συστηματικές βασικές σπουδές 

και συνεχή επιμόρφωση, την ανάλογη υποστήριξη από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

και από τον κοινωνικό περίγυρο. 

Η χαρισματική ηγεσία δεν μπορεί να λειτουργεί  με απόλυτο τρόπο και πρέπει  να 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε σχολικής κοινότητας.  Ένας χαρισματικός 

ηγέτης μπορεί, αρχικά, να συνδυάζει στοιχεία της συναλλακτικής (transactional 

leadership) αλλά και της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership).  

Βασικός του στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των 

συστημάτων, ο καθορισμός των στόχων και η επιτυχής υλοποίησή τους. Μόνο με τον 

τρόπο αυτό θα μπορεί να ελέγχει τη δυνατότητα επιτυχούς ενσωμάτωσης όλων των 

μαθητών στη σχολική κοινότητα  και να διασφαλίσει την απαιτούμενη ευρυθμία. Όμως, 

ο ηγέτης θα πρέπει, επίσης, να μπορεί να διαμορφώνει, να μεταβάλει και να εξυψώνει τα 

κίνητρα και τους στόχους όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Με τις πρακτικές αυτές και την εσωτερική παρακίνηση, οικοδομείται ο 

σεβασμός, η επάρκεια, η αυτονομία και μπορεί να προωθηθεί η αρμονική σχολική 

ενσωμάτωση των μειονοτήτων.  

Έτσι, η αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή των καινοτόμων 

προγραμμάτων καθορίζεται από τις αντιλήψεις, την κουλτούρα και τις πρωτοβουλίες  

των σχολικών ηγετών, οι οποίοι οφείλουν να τις προωθήσουν σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Η σωστή διαχείριση των εκπαιδευτικών αλλαγών είναι 

απαραίτητο να διακρίνεται για το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους και να βασίζεται στην 

ανάγκη εκσυγχρονισμού των σχολικών μονάδων, για την αποτελεσματική αξιοποίηση 

των εκπαιδευτικών στόχων.  

Αξιοποιώντας  τις εξειδικευμένες  γνώσεις και τις διοικητικές τους ικανότητες και 

συμμετέχοντας σε διαρκή επιμορφωτικά προγράμματα, οφείλουν να καλλιεργήσουν ένα  

κλίμα εμπιστοσύνης και να προχωρήσουν στην εφαρμογή  των καινοτόμων δράσεων από 

κοινού με τους άλλους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να αρθεί οποιαδήποτε μορφή 

επιφύλαξής τους και να στεφθεί με επιτυχία η εφαρμογή τους. Απαιτείται η καλλιέργεια 
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του κατάλληλου κλίματος, ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή τους και να δοθούν τα 

απαιτούμενα κίνητρα για τη συμμετοχή και των υπολοίπων εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά, 

ο τρόπος διοίκησης θα πρέπει να διακρίνεται για το δημιουργικό χαρακτήρα του, έτσι 

ώστε να μπορεί να προωθηθεί η αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων.  

Αναμφισβήτητα, με βάση την έρευνα αυτή, αλλά και τις έρευνες, που ήδη έχουν 

πραγματοποιηθεί και αφορούν τη διερεύνηση του ρόλου και τη συμβολή των διευθυντών 

στην επιτυχή διαχείριση και εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων στη διεθνή και 

ελληνική σχολική πραγματικότητα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αξιολόγηση του 

ρόλου του σχολικού διευθυντή. Επιπλέον, τα αποτελέσματά τους μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση όχι μόνο του  ρόλου και της συμβολής των διευθυντών 

στην αποτελεσματική εφαρμογή τους, αλλά και στην αξιολόγηση της σημασίας των 

καινοτόμων πρακτικών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και την υλοποίηση των στόχων των διαφόρων σχολικών μονάδων.  

Στις περισσότερες από τις σύγχρονες έρευνες αναγνωρίζεται ο ρόλος των 

σχολικών ηγετών, καθώς, εφαρμόζοντας τον κατάλληλο τύπο ηγεσίας και αξιοποιώντας 

τις διοικητικές τους ικανότητες, το εποπτικό υλικό και τους κοινοτικούς πόρους, 

μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.  

Παρόλο, όμως, που η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια ακολούθησε τους βασικούς 

κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί και 

θεωρείται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να 

αξιολογηθεί η επίδραση, που μπορεί να έχει η μείωση των δαπανών για την παιδεία στον 

τρόπο διαχείρισης των καινοτόμων προγραμμάτων από τους διευθυντές των ελληνικών 

σχολικών μονάδων.  

Στις νέες έρευνες, που θα υλοποιηθούν, είναι απαραίτητο στο δείγμα να 

συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, πέρα από τους διευθυντές, οι οποίοι, θα παρουσιάζουν 

τον βαθμό ικανοποίησής τους από την αποδοτικότητα των διευθυντών στην εφαρμογή 

των καινοτομιών. Με τον τρόπο αυτό, θα εμπλουτισθεί η βιβλιογραφία επί του 

ζητούμενου της εργασίας και θα δοθεί, τέλος, έμφαση στις διοικητικές ικανότητες των 
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διευθυντών για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, από τη θεωρητική έρευνα της 

βιβλιογραφίας, παρουσιάστηκε η σύνδεση του εκδημοκρατισμού με τη διασφάλιση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας τη 

δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην πρόσβαση στη γνώση και προωθώντας και τον 

κοινωνικό εκδημοκρατισμό. Ακόμη, σημειώθηκε η σημασία της κοινωνικής συμμετοχής, 

με απώτερο στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή 

συγκρούσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης, ο τρόπος διεύρυνσης του 

ανοίγματος των σύγχρονων σχολικών μονάδων στην κοινωνία θα πρέπει να  διακρίνεται 

για τον προοδευτικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους, δίνοντας παράλληλα την 

ευκαιρία ενίσχυσης του αποκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Έμφαση δίδεται στο ρόλο της αποκέντρωσης και της εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων στους κοινωνικούς πρωταγωνιστές και στα περιφερειακά όργανα, με βάση 

την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την κατανόηση των αναγκών και των 

προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών και των σχολικών τους μονάδων.  

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος των μετασχηματιστικών 

ηγετών, οι οποίοι διακρίνονται για την έμπνευσή τους, το χάρισμά τους, την πνευματική 

παρότρυνση και την εξατομικευμένη τους προσέγγιση. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες, 

κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν το επίπεδο των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών και, προσφέροντάς τους τα απαιτούμενα κίνητρα, να τους δώσουν την 

ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να ικανοποιήσουν τους στόχους τους. 
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Και, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, οι περισσότεροι από τους σχολικούς 

διευθυντές είναι καινοτόμοι και θεωρούν αναγκαία την παρότρυνση των συνάδελφων 

τους εκπαιδευτικών, μέσω της ενημέρωσής τους για τα καινοτόμα προγράμματα και τη 

λειτουργικότητά τους, αλλά και της διεύρυνσης των ευκαιριών τους για αυτόνομη δράση 

και καλλιέργεια των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Όμως, πρέπει να επισημανθεί και η 

ανάγκη συνεργασίας και με τους μαθητές και με τους γονείς, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 

η επιτυχής διαχείρισή τους καθώς και οι κρατικοί περιορισμοί, που τίθενται στο έργο 

τους, λόγω ελλειμματικής κεντρικής στρατηγικής (σε θέματα υποδομής και 

τεχνογνωσίας, κινήτρων, ενημέρωση κ.λπ.), τα οποία καλούνται να προσπεράσουν. 

Τέλος, σύμφωνα με τα ως άνω και όπως προκύπτει από την ερμηνεία των 

ελεύθερων απαντήσεων των σχολικών διευθυντών, υπάρχει συμφωνία θεωρητικών και 

ερευνητικών δεδομένων, που προέκυψαν και κατά τη θεωρητική επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας, αλλά και κατά την έρευνα κοινής γνώμης. Το πλέον προτιμητέο και 

περισσότερο αποδεκτό πρότυπο ηγέτη είναι αυτό το μετασχηματιστή, διότι αυτό μπορεί 

να διαχειριστεί τις σχολικές καινοτομίες και να διοικήσει καλύτερα μια σχολική μονάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

 

    

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                            

ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

ΕΡΕΥΝΑ 

«Η συμβολή των διευθυντών στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Οι απόψεις διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού Μαγνησίας» 

 

2017 
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Αξιότιμε/η κ. Διευθυντή/ρια, 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μου, ως 

σπουδάστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις «Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προτίθεμαι να εργαστώ στο θέμα : «Η 

συμβολή των διευθυντών στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι απόψεις διευθυντών σχολικών μονάδων του Ν. Μαγνησίας».  

Ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), για την υλοποίηση αυτής   

της μελέτης, θα πραγματοποιήσω έρευνα σε δημοτικά σχολεία του Ν. Μαγνησίας, 

επιλέγοντας ως ερευνητικό εργαλείο τη μέθοδο της συνέντευξης. Επέλεξα αυτό το 

ερευνητικό εργαλείο, γιατί θεωρώ, ότι η άμεση επικοινωνία μου με τους/ις 

διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να 

δώσει σαφή, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στοχεύει αποκλειστικά στη συλλογή 

δεδομένων για ακαδημαϊκή έρευνα. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι απόλυτα εμπιστευτικό και 

τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για ακαδημαϊκούς και μόνο σκοπούς.   

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή σας στην έρευνα μου, γιατί η εμπειρία 

και η θέση σας θα διευκολύνουν την ερευνητική μου προσπάθεια. Οι ερωτήσεις θα είναι 

προκαθορισμένες και ίδιες για όλους, οι απαντήσεις θα δίνονται γραπτώς και με ευχέρεια 

χρόνου. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο, που θα αφιερώσετε και για τη 

βοήθειά σας στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Είμαι στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση: stavkar@gmail.com  

Μετά τιμής, 

                                                                                               Καραμπέτσου Σταυρούλα 

mailto:stavkar@gmail.com
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Α. Ταυτότητα ερωτώμενου  

 

1. Φύλο ερωτώμενου  

- Άρρεν 

- Θήλυ 

 

2. Ηλικιακή ομάδα  

- 18-24 

- 25-34 

- 35-44 

- 45-54 

- 55-64 

- 65+ 

 

3. Ειδικότητα 

…………………………………………. 

 

4. Έτη Προϋπηρεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

…………………………………………. 

5. Έτη Προϋπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

………………………………………….. 
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Β. Κύριες ερωτήσεις  

 

Α) Καινοτομίες στο Χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

6. Θεωρείτε, ότι τα καινοτόμα προγράμματα, που αξιοποιούνται τα τελευταία 

χρόνια, μπορούν να εκσυγχρονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ; 

………………………………………………………………………………………….. 

7. Ποια καινοτόμα προγράμματα έχετε εφαρμόσει μέχρι σήμερα στην εκπαιδευτική 

σας μονάδα ; 

………………………………………………………………………………………….. 

8. Έχετε εφαρμόσει με δική σας πρωτοβουλία καινοτόμα προγράμματα στη 

σχολική σας μονάδα; 

………………………………………………………………………………………….. 

9. Διευκολύνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα την εφαρμογή καινοτομιών, θεσμικά 

ενταγμένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α. Π.) ; 

………………………………………………………………………………………….. 

10. Θεωρείτε, ότι η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει την 

υλοποίηση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων; 

………………………………………………………………………………………….. 

11. Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την εφαρμογή των καινοτόμων 

προγραμμάτων; 

………………………………………………………………………………………….. 
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12. Ποιες δυσκολίες θεωρείτε, ότι είναι πιο σημαντικές από αυτές, που 

αντιμετωπίζετε στην εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και πού τις 

αποδίδετε; 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Ρόλος Σχολικής Ηγεσίας  

 

13. Υπάρχει συνεργασία σας για την επιτυχή εφαρμογή τους με τα μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής σας μονάδας και αν ναι, αυτή γίνεται με 

δική σας πρωτοβουλία;  

………………………………………………………………………………………….. 

14. Θεωρείτε αναγκαία την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ; Υπάρχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση τους ; 

………………………………………………………………………………………….. 

15. Με ποιον τρόπο δίνετε κίνητρα στους υπολοίπους εκπαιδευτικούς για τη 

χρησιμοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων; 

………………………………………………………………………………………….. 

16. Είστε κατάλληλα επιμορφωμένοι για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων; 

Υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση σας από τους αρμοδίους φορείς ή η 

επιμόρφωσή σας αποτελεί προσωπική σας επιλογή; 

………………………………………………………………………………………….. 
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17. Με ποιον τρόπο, πιστεύετε, ότι μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά αυτά 

τα προγράμματα; 

………………………………………………………………………………………….. 

18. Συναντάτε δυσκολίες στην προσπάθεια προσωπικής σας εξέλιξης και αν ναι, 

ποιες από αυτές είναι οι πιο σημαντικές; 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας . . .  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


