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Abstract: Aim of this study is to investigate the opinions of primary school teachers in
regional unit Serres about the role of headmaster in introducing and applying innovative
ideas. To collect our data we used a questionnaire. The statistical analysis of our data
indicated that a headmaster who informs, communicates and cooperates with other teachers
could establish innovations in a school. It is also of great significance for the teachers to
participate in the decision-making process. This study comes to conclusions about the role of
headmaster in innovating and is expected to stimulate into further investigation of this topic.
Keywords: innovation, the role of headmaster, teachers
Πεπίλητη: θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ εξξώλ ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ
δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν. Ωο εξγαιείν ζπιινγήο
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
έδεημε όηη έλαο δηεπζπληήο πνπ ελεκεξώλεη, επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, κπνξεί λα εγθαζηδξύζεη θαηλνηνκίεο ζηνλ νξγαληζκό ελώ ζεκαληηθό είλαη λα
ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο. Η παξνύζα εξγαζία
νινθιεξώλεηαη κε ηε δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ξόιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ
εγθαζίδξπζε θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο.
Λέξειρ- κλειδιά: θαηλνηνκία, ξόινο δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθνί

Διζαγυγή
ηε δίλε ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, ζηελ νηθνλνκία, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, πνπ
θπξηαξρνύλ ζην παγθόζκην γίγλεζζαη θαη κε θπξίαξρν γλώξηζκά ηνπο ηελ ηαρύηαηε
παξαγσγή θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεσλ, ε ζύγρξνλε επνρή ζα κπνξνύζε,
θάιιηζηα, λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επνρή ηεο αιιαγήο, ηεο θαηλνηνκηθόηεηαο θαη ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ. Καηά έλαλ αλάινγν ηξόπν, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
επεξεάδεηαη από ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη από ηηο
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δηαθνξνπνηήζεηο ζην πνιηηηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Καη απηό, γηαηί ε εθπαίδεπζε ζην
ζύλνιό ηεο θαη ε ζρνιηθή κνλάδα σο νξγαληζκόο, ζπκπεξηθέξνληαη σο αλνηρηά ζπζηήκαηα
πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπο, δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαη κε ηε
ζεηξά ηνπο ην δηακνξθώλνπλ αλάινγα. Δπνκέλσο, εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο
είλαη αλαγθαίν λα ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (Θενθηιίδεο, 2012).
Ο δηεπζπληήο έρνληαο ηε γεληθή επνπηεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη ππεύζπλνο γηα ηε
δηεθπεξαίσζε πιήζνπο θαζεθόλησλ. ην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ είλαη κεηαμύ άιισλ θαη ε
αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα θαηλνηόκεο δξάζεηο θαζώο θαη ε πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ ζε
δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα. πλεπώο, ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή αλαδεηθλύεηαη
θαηαιπηηθόο γηα ηε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ. Από ηελ άιιε, ζεκαληηθό ξόιν
δηαδξακαηίδνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, σο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ θαη σο
απνδέθηεο απηώλ (Vandenberghe, 1995˙ ππξνπνύινπ, Βαβνπξάθε, Κνύηξα, Λνπθά &
Μπνύξαο, 2007˙ Howard, 2009).
θνπόο, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ.
Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειείηαη από πέληε θεθάιαηα. ην πξώην θεθάιαην,
αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ όξσλ «θαηλνηνκία» θαη «αιιαγή» ελώ
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα είδε θαηλνηνκηώλ. ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη
εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ξόιν ηνπ δηεπζπληή θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ
ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο
εξγαζίαο. Αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνύ
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αλαθέξεηαη ν ηξόπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, πνπ έγηλε κε ηε
κέζνδν ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε πίλαθα, ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάιπζε απηώλ. Σέινο, ε
εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ην πέκπην θεθάιαην, ζην νπνίν παξαηίζεληαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.

Κεθάλαιο 1: Θευπηηικό και Δννοιολογικό Πλαίζιο
1.1 Καινοηομία και Αλλαγή
Γηα ηελ έλλνηα ηεο «θαηλνηνκίαο» έρνπλ δηαηππσζεί, θαηά θαηξνύο, πνιινί νξηζκνί από
δηάθνξνπο κειεηεηέο. Αξρηθά, ε έλλνηα απηή εκθαλίζηεθε ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξίδεηαη σο κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί αιιάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο,
παξάγνληαο λέα πξντόληα, ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο, κε ζθνπό ηελ επηηπρή δηαθνξνπνίεζή
ηνπο από άιινπο νξγαληζκνύο ζηνλ επηρεηξεζηαθό ρώξν, δηαηεξώληαο έηζη έλα
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009˙ Johanessen, Olsen, &
Lumpkin, 2001).
Η «θαηλνηνκία» είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη λέεο ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Έρεη σο
ζηόρν ηελ αιιαγή ελόο νξγαληζκνύ, είηε σο απάληεζε ζηηο εμσηεξηθέο αιιαγέο είηε σο κηα
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πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθόηεξα, πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία από λέα
πξντόληα θαη ππεξεζίεο, λέεο ηερλνινγίεο, θαηλνύξηεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηνηθεηηθά
ζπζηήκαηα, λέα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνύλ όια ηα κέιε ελόο νξγαληζκνύ
(Damanpour, 1996). ύκθσλα κε ηνλ Inbar (1996), θαηλνηνκία είλαη λα επηθέξεηο
ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο κε θαηλνύξηνπο ηξόπνπο. Δίλαη ε επαλεμέηαζε γλσζηώλ ηνκέσλ θάησ
από λέεο ζπλζήθεο θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε λένπο ηξόπνπο θαη κεζόδνπο. Οη
θαηλνηνκίεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο, επέιηθηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζην
πιαίζην πινπνίεζήο ηνπο θαη θαζνδεγνύκελεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, ζπλερήο ζρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε, αλάπηπμε λέσλ ηδεώλ,
κεζόδσλ, δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ θαίλνληαη εθαξκόζηκεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη «εθπαηδεπηηθή», όηαλ είλαη επηθεληξσκέλε
ζην ζρνιείν, ζηελ πξόνδό ηνπ θαη ζηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα. Η «εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία» είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη ζπλεπώο είλαη
δύζθνιν λα νξηζηεί (Tobin, 2012). Η εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνληώλ. Οη παιηέο
ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα μεπεξληνύληαη θαη λα θαηαζηξαηεγνύληαη, ώζηε λα
απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηεο θαηλνηνκίαο (Inbar, 1996). ηε ζρνιηθή θαηλνηνκία
νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πηνζεηνύλ, ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, λέα πξντόληα, λέα
ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα θαζώο θαη θαηλνύξηεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ νξγαληζκό (Russel &
Russel, 1992). Οη εθπαηδεπηηθνί θαηλνηνκνύλ, ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζαξκόδνπλ ηα πιηθά ηνπο
ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο, ζηνλ ηξόπν πνπ δηδάζθνπλ ή πνπ νξγαλώλνπλ ην κάζεκά ηνπο
αιιά θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζπκβνπιεύνπλ θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο
γνλείο ηνπο. Υσξίο ηελ δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε θαηλνηνκίεο, νη
εθπαηδεπηηθνί ζα απνηύρνπλ σο επαγγεικαηίεο (Hargreaves, 2003). ύκθσλα κε ηνλ Fullan
(1990), ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη : α) ηε ρξήζε θαηλνύξηνπ ή
αλαζεσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, β) ηε ρξήζε λέσλ ηερληθώλ δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ή
λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο πεπνηζήζεηο.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, όηη ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο δηαρσξίδεηαη από εθείλε
ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, αλ θαη απηόο ν δηαρσξηζκόο γίλεηαη δύζθνια αληηιεπηόο (Inbar,
1996). Με ηνλ όξν «αιιαγή» ελλνείηαη κηα δπλακηθή θαη ζπλερηδόκελε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ελόο νξγαληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ. Δίλαη κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ είηε μεθηλώληαο από
εζσηεξηθνύο είηε από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη εκπιέθεη ηόζν κεκνλσκέλα άηνκα όζν θαη
νκάδεο (Morrison, 1998). ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όκσο, ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή
επηβάιιεηαη «άλσζελ», από παξάγνληεο εθηόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Τπνπξγείν Παηδείαο)
θαη πνιιέο θνξέο γίλεηαη κε ηξόπν βηαζηηθό, ρσξίο λα ππάξρεη ζαθήο εηθόλα γηα ηα
απνηειέζκαηά ηεο, αλ είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά (Ινξδαλίδεο, 2006 ·ηακάηεο, 2006). Η
θαηλνηνκία είλαη ππνθαηεγνξία ηεο αιιαγήο, δειαδή, ε θαηλνηνκία είλαη αιιαγή, αιιά θάζε
αιιαγή δελ απνηειεί θαηλνηνκία. Απηό ζεκαίλεη όηη ε θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη γηα ηελ
ξηδηθόηεηά ηεο, είλαη θάηη παξαπάλσ από ηελ αιιαγή (Johannessen, et al. 2001). Η
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θαηλνηνκία θαη ε αιιαγή επηδηώθνπλ ηε κεηαβνιή ησλ ζηόρσλ θαη ησλ ζθνπώλ ηεο
εθπαίδεπζεο, αιιά ε πξώηε γίλεηαη ζπλεηδεηά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε
δεύηεξε πνπ ζπρλά δελ έρεη ζαθείο ζηόρνπο θαη, ζπλεπώο, δελ είλαη ζθόπηκε (Γηαλλαθάθε,
2005).
1.2 Eίδη καινοηομιών
Η εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά
απνηειέζκαηα, ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνύ, π.ρ. ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην
θιίκα θαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο.
Μειεηώληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία παξαηεξνύκε δηάθνξεο
ηαμηλνκήζεηο
ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. Έηζη, ζύκθσλα κε ηνπο Cohen θαη Ball (2006), νη θαηλνηνκίεο
κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε:
 ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, αλ είλαη από ηδηώηε ή από δεκόζην νξγαληζκό
 ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν εηζάγνληαη (δηνηθεηηθό, καζεζηαθό, νηθνλνκηθό)
 ηνλ ηξόπν ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ην αλ εηζάγνληαη, δειαδή, κε ηππνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο ή όρη. Αλ νη δηαδηθαζίεο είλαη ηππνπνηεκέλεο – πξνγξακκαηηζκέλεο, ηόηε
νη θαηλνηνκίεο είλαη πην εύθνιν λα απνηειέζνπλ ξνπηίλα ηνπ νξγαληζκνύ θαη λα
πηνζεηεζνύλ από ηα κέιε ηνπ.
Ο Inbar (1996), από ηελ άιιε, δηαθξίλεη ηηο θαηλνηνκίεο σο εμήο:
 Πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο (first-order). Οη πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο έρνπλ σο ζηόρν
λα ειέγμνπλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκόο, γηα λα βειηηώζνπλ ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα απνθύγεη εζσηεξηθέο θξίζεηο. ηνρεύνπλ ζηελ αιιαγή
κόλν ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδεη ν νξγαληζκόο θαη όρη ζηε δνκή
ηνπ θαη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ.
 Γεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο (second-order). Οη δεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο ζρεηίδνληαη
κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηόρσλ ζηνλ νξγαληζκό πνπ θαζνξίδνληαη από έλα όξακα, ην
νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ξνπηίλεο, ηνπο ξόινπο ησλ κειώλ θαη ηηο κεηαμύ ηνπο
ζρέζεηο.
ε πξαθηηθό, όκσο, επίπεδν είλαη δύζθνιε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην πνηεο θαηλνηνκίεο είλαη
πξσηνγελείο θαη πνηεο δεπηεξνγελείο. Αλ θαη νη δεπηεξνγελείο θαηλνηνκίεο είλαη πην
επαλαζηαηηθέο από ηηο πξώηεο, επηθέξνληαο κεγαιύηεξεο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκό, εμίζνπ
ζεκαληηθέο κε απηέο είλαη θαη νη πξσηνγελείο θαηλνηνκίεο. Έλαο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη λα
εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαηλνηνκηθέο δξάζεηο κηθξήο έθηαζεο (Inbar, 1996).
Σέινο, ζύκθσλα κε ηνπο Stoner& Freeman, (1992) θαη Griffin (1987) [όπσο παξαηίζεηαη ζην
Γηαλλαθάθε (2005)], ηα είδε ηεο θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη:
 Δθπαηδεπηηθή- παηδαγσγηθή θαηλνηνκία
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 Γηνηθεηηθή-νξγαλσηηθή θαηλνηνκία
 Καηλνηνκία ζρεηηθή κε ην ζρνιηθό θιίκα θαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο
ηελ πξώηε θαηεγνξία εληάζζνληαη θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ
αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (ζηόρνη, δηδαθηέα ύιε, κέζνδνη θαη κέζα δηδαζθαιίαο, κέζνδνη
αμηνιόγεζεο). ηε δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη λέεο θαηλνηόκεο ηδέεο, πνπ
επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε απηή
ηελ θαηεγνξία ζα κπνξνύζε λα εληαρζεί θαη έλα ζύζηεκα επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Η ηξίηε θαηεγνξία αθνξά θαηλνηνκίεο
πνπ επεξεάδνπλ ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνύ, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, γνληώλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. Σειηθά, απηνί νη
ηξεηο ηύπνη θαηλνηνκηώλ επηθαιύπηνληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, θαζώο νη δηαρσξηζηηθέο
γξακκέο κεηαμύ ηνπο δελ είλαη πάληνηε νξαηέο θαη επδηάθξηηεο.
πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο είλαη δπλακηθέο θαη δηαξθείο
δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν. Δπηπξόζζεηα, είλαη πξνζπάζεηεο γηα
βειηίσζε ελόο ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή γηα ξηδηθή εθ βάζξσλ αιιαγή είηε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα, αλάινγα κε ηελ
έθηαζε εθαξκνγήο ηνπο.

Κεθάλαιο 2: Ο πόλορ ηος διεςθςνηή ζηην ειζαγυγή καινοηομιών
2.1 Ο πόλορ ηος διεςθςνηή ζηην ειζαγυγή και εθαπμογή καινοηομιών
Ο δηεπζπληήο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ
ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό (Ράπηεο, 2006). Ωο επηθεθαιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα έρεη
ηελ ηθαλόηεηα λα αθνπγθξάδεηαη ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκόζεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηηο εθάζηνηε
ζπλζήθεο, εθαξκόδνληαο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο (Davies & Elison, 2001). O δηεπζπληήο
πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο θάηνρνο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο, γηα λα ηε κεηαδώζεη ζηε
ζπλέρεηα ζηνπο άιινπο εκπιεθνκέλνπο (εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο).
Υξήζηκν είλαη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαζώο θαη νξηζκέλα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα πξνζσπηθόηεηαο (Ράπηεο, 2006). Η
ζπλαίζζεζε εζηθνύ θαζήθνληνο, ε αηζηνδνμία θαη ε απόιαπζε ηεο εζσηεξηθήο αληακνηβήο
ηεο απνδνηηθόηεηαο, ρσξίο ηελ αλάγθε δεκόζηνπ επαίλνπ είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθόηεηαο, ρξήζηκα γηα έλαλ εγέηε πνπ ζέιεη λα εηζάγεη θαη λα εθαξκόζεη θαηλνηνκίεο.
Άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε εηνηκόηεηα λα πάξεη ξίζθα θαη λα δερηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ
πξάμεσλ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ, ρσξίο ππεξβνιηθό άγρνο, ελώ πξέπεη λα είλαη έλαο θαιόο
αθξναηήο, δεθηηθόο ζην λα αθνύζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ
αιιά θαη έηνηκνο λα δηαρεηξηζηεί ζπγθξνύζεηο θαη δηαπιεθηηζκνύο (Καληάο, 1995). Γηα ηελ
επηηπρή εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηώλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρνπλ όια απηά ηα
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ζηνηρεία, αιιά θαιό ζα ήηαλ ν εγέηεο λα πξνζπαζεί γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ
πεξηζζόηεξσλ από ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά (Pάπηεο, 2006).
Απαξαίηεην είλαη ν δηεπζπληήο λα είλαη αλνηρηόο ζε λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο
(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008˙ Stauffer, 2005), νη νπνίεο ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ζρνιηθό
νξγαληζκό θαη ζα ζηνρεύνπλ ζε θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηνλ εκπινπηηζκό
ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ. Ο δηεπζπληήο, γλσξίδνληαο ην ζπγθείκελν
ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηνηθεί, πξέπεη λα θηηάμεη έλα πιάλν, πξνβαίλνληαο, αξρηθά, ζε δηάγλσζε
ησλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (νηθνλνκηθνί πόξνη, πιηθά,
ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε) (Alvarez, 2010 ˙ House & McQuillan, 1998˙ Miles, 1998).
Δπηπιένλ, πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα αλαθαιύςεη πηζαλά
πξνβιήκαηα (Cohen & Ball, 2006). Όκσο, δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηαξρηθά θαη
αηνκηθηζηηθά, αιιά ζπιινγηθά. Απαξαίηεην είλαη λα αθνύεη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία, γηαηί νη ηδέεο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε βειηησηηθέο θηλήζεηο,
νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα (Fullan, 1990).
Ο δηεπζπληήο, έρνληαο όξακα γηα ην ζρνιείν, πξέπεη λα αλαπηύμεη κηα ηζρπξή, ππνζηεξηθηηθή
θαη αιεζηλή ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ εθαξκόδνπλ θαηλνηνκίεο (Miles &
Lieberman, 1990). Δίλαη αλαγθαίν λα μεπεξάζεη ην θόβν ηεο απνηπρίαο θαη ηνπ αγλώζηνπ θαη
λα δεκηνπξγήζεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κηα αηκόζθαηξα πνπ ζα ελζαξξύλεη ηνλ πεηξακαηηζκό
θαη ηελ θαηλνηνκία (Sloane, 2007). Ο εγέηεο πξέπεη λα παξέρεη πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ θαηλνηνκία. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αιιαγήο θαη ησλ ζεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο, ηόηε ε θαηλνηνκία έρεη κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα
απνβεί επηηπρεκέλε. Η έιιεηςε όκσο γλώζεο εγγπάηαη απνηπρία θαη απηό ζα πξέπεη λα ην
γλσξίδεη ν δηεπζπληήο ( Fullan 1990).
O δηεπζπληήο νθείιεη λα δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ, πνπ
ζεσξείηαη κηα θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε δηαθόξσλ ζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνύ
νξγαληζκνύ. Δμάιινπ, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη θνηλσλνί θαη ελεξγνί κεηέρνληεο ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, ληώζνπλ ραξά, θαζώο ζπλεηζθέξνπλ ζε θάηη λέν θαη ζα είλαη ππαίηηνη γηα
ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο (Ρεο, 2004).
Η παξαγσγή λέσλ ηδεώλ από ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνύ, είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ
εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν. Γηα λα γίλνπλ πξάμεηο νη ηδέεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, ν εγέηεο πξέπεη λα αλαπηύμεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα έλα θιίκα πνπ λα επλνεί
ηε «γέλλεζε» ηδεώλ (Gurteen, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε θαηλνηνκηθνύ θιίκαηνο
ζηνπο ζρνιηθνύο νξγαληζκνύο ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή ηδεώλ, θαζώο πξνάγεη ηελ αηνκηθή
δεκηνπξγηθόηεηα (Isaksen & Lauer, 2002).
εκαληηθό ξόιν γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ δηαδξακαηίδεη θαη ε θνπιηνύξα
ηνπ ζρνιείνπ (Miles & Khattri, 1995). ύκθσλα κε ηνπο Hoy & Miskel (1996) ηα ζηνηρεία
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνύξα ησλ νξγαληζκώλ είλαη ε θαηλνηνκία, ε ζηαζεξόηεηα, ε
καρεηηθόηεηα, ε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ν πξνζαλαηνιηζκόο ζην απνηέιεζκα, ζην
αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ζηελ νκάδα. ηελ Διιάδα, όκσο, ην νξγαλσηηθό θαη λνκνζεηηθό
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πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, επηβάιιεη εθ ησλ πξνηέξσλ θάπνηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηθήο θνπιηνύξαο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί ην ζρνιείν λα αλαπηύμεη ηνλ
δηθό ηνπ ηύπν θνπιηνύξαο (Κηνύζε & Κνληάθνο, 2006).Ο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα
εγθαζηδξύζεη ζηνλ νξγαληζκό κηα θνπιηνύξα πνπ λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή
θαηλνηνκηθώλ δξάζεσλ. Η αιιαγή, όκσο, ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιηθνύ νξγαληζκνύ είλαη
κηα δύζθνιε, ζπλερήο θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη
επίζεο ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Υαηδεπαλαγηώηνπ, 2008).
Αθόκε, απαξαίηεην είλαη ν δηεπζπληήο λα αζθεί επηξξνή ζηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ, λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη ζεκείν αλαθνξάο (Ρεο, 2004).
Δπνκέλσο, ν εγέηεο έρεη ηνλ ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη εκςπρσηή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιε
ηε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο (Ράπηεο, 2006). Οθείιεη λα
πείζεη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό όηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη αμία γηα ηνπο ίδηνπο, γηα ηνπο καζεηέο
ηνπο θαη ηνλ νξγαληζκό θαη λα εληζρύζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Filby, 1990). Δπηπιένλ,
αλαγθαίν είλαη λα θαζνξίζεη πξνζδνθίεο, λα έρεη ππνκνλή θαη επηκνλή γηα λα εγθαζηδξύζεη
αμηνπηζηία, ώζηε λα πξνθύςνπλ παξαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ο
δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζύλεο θαη ζπκπάζεηαο κεηαμύ ησλ
κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ζηε δεκηνπξγία δηαύισλ επηθνηλσλίαο (Miles &
Khattri, 1995˙ Miles, 1998). Η αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ
είλαη ζεκαληηθή, θαζώο όζν πην θαιή είλαη ε ξνή πιεξνθνξηώλ ηόζν πην πηζαλό είλαη λα
πξνθύπηνπλ λέεο ηδέεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα αιιά θαη λα
απνθεύγνληαη νη δηακάρεο (Staiffer, 2005).
Δπηπιένλ, πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά) ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα
ζέινπλ λα εθαξκόζνπλ ηελ θαηλνηνκία (Filby, 1990). Σα θίλεηξα, σο κηα ςπρνινγηθή
δηαδηθαζία, δηεγείξνπλ, θαηεπζύλνπλ θαη δηαηεξνύλ κηα ζπκπεξηθνξά πξνο έλαλ ζηόρν
(Κσζηαξίδνπ- Δπθιείδε, 1997). Ο εγέηεο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα, πνπ
θαηαβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί, λα ηνπο εθηηκάεη θαη λα ηνπο επηβξαβεύεη όηαλ πεηπραίλνπλ
ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο (Filby, 1990).
Απαξαίηεην είλαη, λα ελζαξξύλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, λα ηνπο παξαθηλεί λα θαιιηεξγήζνπλ
ηηο δεμηόηεηέο ηνπο, λα αλαδείμνπλ ηα δεκηνπξγηθά ηνπο ηαιέληα θαη λα ηνπο ππνζηεξίδεη ζε
όιε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο, ελώ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεί ζπλεξγαζίεο
κέζα θαη έμσ από ηνλ νξγαληζκό θαη λα κεηαθηλεί ηα εκπόδηα πνπ απνηεινύλ ηξνρνπέδε, γηα
λα απνβεί απηή επηηπρεκέλε (Klein, 1996˙ Peterson, 2009˙ Sloane, 2007).
Δπηπξόζζεηα, ν εγέηεο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Η επηκόξθσζε κπνξεί λα
έρεη ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ ή θαη ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθαξκνγή άιισλ θαηλνηνκηώλ ζε άιιεο ηάμεηο, ζε άιια ζρνιεία θαη
ζε άιιεο πεξηνρέο. Υξήζηκν ζα ήηαλ ν εγέηεο λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεληξώζεηο, ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε όια ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζηηο νπνίεο ζα
ζπδεηηνύληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκίαο ζε πξαθηηθό επίπεδν (Berman & McLaughlin, 1978˙ Waite, 2011). Δπηπιένλ,
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κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ, ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα
αληαιιάζζνπλ ηδέεο, θαηλνύξηεο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζα κνηξάδνληαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. πιινγηθά θαη κε νκαδηθό πλεύκα ζα ιακβάλνληαη απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ζα δίλνληαη ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ
(David,1991˙ Khattri & Miles, 1995). Δπνκέλσο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζα ηνπο θαηαζηήζεη από απινύο ζεαηέο ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο
θαηλνηνκίαο ζε θνξείο αιιαγήο ( Filby, 1990 ·Ρεο, 2004).
Δπίζεο, ν δηεπζπληήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο, ζα
πξέπεη λα είλαη έηνηκνο
λα αληηκεησπίζεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ζπκθέξνληα,
πξνθαηαιήςεηο, αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο θαζώο ε θαηλνηνκία αιιάδεη ηελ
ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2008) αιιά θαη λα δίλεη απαληήζεηο θαη
ιύζεηο ζηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα όισλ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ (Klein & Sorra,
1996˙ Ράπηεο, 2006). Ο θίλδπλνο ηεο ζύγθξνπζεο ειινρεύεη, αθνύ ε αιιαγή ζηα δεδνκέλα
ηνπ νξγαληζκνύ ζα θέξεη αληηκέησπεο αμίεο, ζρέζεηο, πξαθηηθέο θαη πξόζσπα (Ράπηεο, 2006).
Θα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη νη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθέο
θαη ρξήζηκεο ζε έλαλ νξγαληζκό ζην παξειζόλ, δελ ζεκαίλεη όηη είλαη θαηάιιειεο θαη γηα ηνλ
λέν νξγαληζκό πνπ δηνηθεί ή γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ απηόο αληηκεησπίδεη. Έηζη, ζα πξέπεη
λα επηδηώθεη ηα ζρόιηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη λα θαζνξίδεη πνηεο
ελέξγεηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο, ελώ παξάιιεια απαηηείηαη πξνζεθηηθή θαη αθξηβήο
αμηνιόγεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. πλεπώο, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από επειημία, γηα λα
πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη. Σέινο, ζα πξέπεη λα μέξεη λα
απνδέρεηαη ηελ απνηπρία σο πνιύ πηζαλό κέξνο ηεο θαηλνηνκίαο (Filby,1990˙ Staiffer, 2005) .
Γηαπηζηώλεηαη, επνκέλσο, όηη ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη
πνιπδηάζηαηνο. Αλ θαη ε εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ είλαη κηα δύζθνιε, απαηηεηηθή,
απνγνεηεπηηθή θαη πνιιέο θνξέο απνζαξξπληηθή δηαδηθαζία (Filby, 1990), ν εγέηεο ζα
πξέπεη λα επηδεηθλύεη ελζνπζηαζκό, ελέξγεηα θαη ειπίδα. ηόρνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη, νη
εθπαηδεπηηθνί λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη λα ζπλερίδεη λα θαηλνηνκεί κε ηε
ζύκπξαμε όισλ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ (Fullan, 2002).

Κεθάλαιο 3: Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
3.1 Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ
θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ δηεπζπληώλ Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ εξξώλ ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ δηακνξθώζεθε ην εμήο εξεπλεηηθό εξώηεκα, πνπ
ιεηηνύξγεζε σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ παξνύζα εξγαζία.:
 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη
πινπνίεζε θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό;
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3.2 Μεθοδολογική πποζέγγιζη-ποζοηική μέθοδορ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο. Η
πνζνηηθή έξεπλα αλαπηύρζεθε ηελ επνρή ηνπ ζεηηθηζκνύ θαη είλαη ζπκβαηή κε απηόλ, ζηνλ
βαζκό πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ύπαξμε κηαο εληαίαο παξαηεξήζηκεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνλ
δηαρσξηζκό κεηαμύ παξαηεξεηή θαη παξαηεξνύκελνπ θόζκνπ. Δπίζεο, είλαη ζπκβαηή κε ηνλ
ζεηηθηζκό ζηνλ βαζκό πνπ αζπάδεηαη ηελ ύπαξμε αηηηαθώλ ζρέζεσλ-λόκσλ πνπ ππεξβαίλνπλ
ηα ρσξνρξνληθά πιαίζηα θαη ηελ άπνςε όηη ε έξεπλα νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεηε από αμίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνζνηηθή έξεπλα έρεη σο ζηόρν ηελ εμεύξεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ
κεηαβιεηώλ, πξνζπαζώληαο λα αλαθαιύςεη κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν.
Η έξεπλα απηή είλαη απζηεξά ζρεδηαζκέλε θαη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο έρνπλ ιεθζεί από ηνλ εξεπλεηή πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ο εξεπλεηήο δηεξεπλά
ην θαηλόκελν, αλαιύνληάο ην ζε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά, ζε πιήζνο πεξηπηώζεσλ.
Δπηπξόζζεηα, ζηελ πνζνηηθή έξεπλα νη πεξηπηώζεηο δελ εμεηάδνληαη ζηελ νιόηεηά ηνπο,
αιιά κόλν ζε ζρέζε κε εθείλεο ηηο παξακέηξνπο ε ζπζρέηηζε ησλ νπνίσλ εξεπλάηαη.
Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο κέλεη αλεπεξέαζηνο από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη
αληηιήςεηο παξακέλνληαο ζε απόζηαζε ώζηε λα κελ επεξεάζεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Γηα
ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα εξγαιεία κέηξεζεο, όπσο ην
εξσηεκαηνιόγην, ην ζηαζκηζκέλν δνθίκην θαη ην ηεζη. ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ελώ θάζε πνζνηηθή έξεπλα νθείιεη λα πιεξνί ηα
θξηηήξηα ηεο εγθπξόηεηαο, ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο
αληηθεηκεληθόηεηαο. Όηαλ πιεξνύληαη απηά ηα θξηηήξηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ ζηνλ επξύηεξν πιεζπζκό (Παπαλαζηαζίνπ &
Παπαλαζηαζίνπ, 2014) .
3.3 Σσεδιαζμόρ επυηημαηολογίος
Σν εξσηεκαηνιόγην ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα εμππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηεξηδόκελν ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζε εξσηεκαηνιόγηα άιισλ
επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ. Οη εξγαζίεο από ηηο νπνίεο έγηλε ν δαλεηζκόο ησλ εξσηήζεσλ είλαη
νη αθόινπζεο :


Πεηξνπνύινπ, Λ. (2014). Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκηώλ ζε
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λνκνύ Αηηηθήο. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή
εξγαζία.

 Leithwood, K. ζην Θενθηιίδεο, Υ. (2012) ρνιηθή εγεζία θαη Γηνίθεζε. Από ηε
γξαθεηνθξαηία ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Δθδόζεηο: Γξεγόξε
Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 2 κέξε θαη έρεη ζπλνιηθά 32 εξσηήζεηο. ην πξώην
κέξνο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηεγνξηαθή
θιίκαθα ελώ ζην δεύηεξν ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληάβαζκε δηαηαθηηθή θιίκαθα Likert, κε ηελ
εμήο αληηζηνηρία: 1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3= Αξθεηά, 4= Πνιύ, 5= Πάξα πνιύ.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεύηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ησλ θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ. ρεηηθά κε ηνλ
Γηεπζπληή, κέζα από 25 δειώζεηο εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία παίδνπλ
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ, όπσο ε
δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο, ε παξαθίλεζε, ελζάξξπλζε, ζηήξημε θαη αλαγλώξηζε
ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε εμαζθάιηζε ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο, ε
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο, ε επηθνηλσλία κε
εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ην πξόηππό ηνπ αιιά θαη ε επηβνιή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή
θαηλνηνκηώλ. Δπίζεο, άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε πξνζπάζεηα γηα επξεία ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
ε αλάπηπμε εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα
ηελ εξγαζία ηνπο, ε εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο από ηελ θνηλόηεηα, ε εδξαίσζε θιίκαηνο
θξνληίδαο θαη εκπηζηνζύλεο, ε βνήζεηα γηα λα ηεζνύλ καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη δηδαζθαιίαο
αιιά θαη ε πςειή επαγγεικαηηθή ηνπ πξαθηηθή
3.4 Γείγμα ηηρ έπεςναρ
Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο «βνιηθήο» δεηγκαηνιεςίαο. ηε κέζνδν απηή
ν εξεπλεηήο επηιέγεη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ θαη ζα απνηειέζνπλ ηα ππνθείκελα
ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη λα αληιεζεί ην απαξαίηεην κέγεζνο δείγκαηνο (Cohen,et.
al ,2008). Δπνκέλσο ε εξεπλήηξηα δηάιεμε ην δείγκα από ηα άηνκα ζηα νπνία είρε εύθνιε
πξόζβαζε. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ 12 δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνύ εξξώλ, δύν
εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζρνιεία επαξρίαο θαη ηα ππόινηπα δέθα αζηηθά. Μνηξάζηεθαλ 200
εξσηεκαηνιόγηα ζε εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δάζθαινη θαη εηδηθόηεηεο)
από ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ απαληεκέλα 120.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη θαηά 53.7% από γπλαίθεο, θαηά 52.9% από εξσηώκελνπο
άλσ ησλ 50 εηώλ, ην 46.3% είλαη εξσηώκελνη πνπ έρνπλ από 21 έσο 30 έηε ππεξεζίαο θαη
ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο νη εξσηώκελνη είλαη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο
λα είλαη δάζθαινη. Δπίζεο, νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί πέξα από ην βαζηθό πηπρίν ηνπο θαηέρνπλ
θαη κεηαπηπρηαθό ηίηιν, θαη ην 66.4% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ επηκνξθσζεί
ζε ζέκαηα θαηλνηνκηώλ.
3.5 Σηαηιζηική Ανάλςζη
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 20.0.

Κεθάλαιο 4: Αποηελέζμαηα
4.1 Γιεςθςνηήρ, εκπαιδεςηικοί και ειζαγυγή καινοηομιών
 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ
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Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά θαη ηνλ κέζν όξν ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ
ζηηο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ. πγθεθξηκέλα, ζε κεγαιύηεξν βαζκό νη εξσηώκελνη απάληεζαλ πσο
ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξώλεη, ζπλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο (Μ=4.28) θαη αθνινύζσο αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
παξέρνληάο ηνπο εζηθή αληακνηβή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ
(Μ=3.18) ελώ παξάιιεια δεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθό θιίκα κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο (Μ=4.16). ε κηθξόηεξν βαζκό ν δηεπζπληήο επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή
θαηλνηνκηώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο (Μ=2.22) θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε εγεηηθώλ
ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο (Μ=3.10).
Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν
Πίνακαρ 1. Χαπακηηπιζηικά ηος διεςθςνηή πος ζςμβάλλοςν ζηην ειζαγυγή καινοηομιών

Λίγν

Αξθεηά

Πνιύ

Πάξα
πνιύ

Μ.Ο.

1. Γεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθό θιίκα κεηαμύ όισλ ησλ
κειώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
-

0.8

15.7

49.6

33.9

4.16

2. Παξαθηλεί, ελζαξξύλεη, εκπλέεη θαη ζηεξίδεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεώλ
-

-

20.7

43.8

35.5

4.14

6.6

28.9

36.4

28.1

3.85

2.5

22.5

43.3

31.7

4.04

2.5

15.7

43

38.8

4.18

-

14.9

42.1

43

4.28

7. Έρεη όξακα θαη ην κεηαδίδεη ζε όια ηα κέιε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο
-

1.7

34.7

33.1

30.6

3.92

8. Δμαζθαιίδεη ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ, ηνπηθώλ
θαη άιισλ εμσηεξηθώλ θνξέσλ

2.5

31.4

33.9

32.2

3.95

9. Δπηβάιιεη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο
33.9

30.6

20.7

9.1

5.8

2.22

10. Δμαζθαιίδεη ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαη ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή
3.3

10.7

32.2

35.5

18.2

3.54

Καζόινπ

3. Δμαζθαιίδεη
επθαηξίεο
ελδνζρνιηθήο
επηκόξθσζεο ζρεηηθέο κε ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ
4. Αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ
θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηώλ
5. Αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
παξέρνληάο ηνπο εζηθή αληακνηβή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ
6. Δλεκεξώλεη, ζπλεξγάδεηαη θαη επηθνηλσλεί κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
-

ειίδα 188 από 392

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 8, Σεύρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576
11. Απνηειεί πξόηππν κε ην παξάδεηγκά ηνπ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο
-

7.4

33.1

32.3

27.3

3.79

12. Δλζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ
ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.
-

3.4

16.8

52.9

26.9

4.03

13. Παξέρεη πξνζσπηθή ζηήξημε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θάζε εθπαηδεπηηθνύ
-

5.8

20

40

34.2

4.02

14. Μεξηκλά γηα επξεία ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζρνιηθή βειηίσζε
-

0.8

24.4

52.9

21.8

3.95

15. Δκπιέθεη ηνπο γνλείο ζηηο
βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

10.7

43.8

32.2

11.6

3.41

5

27.5

44.2

23.3

3.85

2.5

22.3

45.5

29.8

4.02

3.3

20

51.7

25

3.98

20.7

37.2

29.8

6.6

3.10

20. Έρεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
1.7

11

43.2

34.7

9.3

3.38

21. πδεηά κε ηνλ θάζε
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα

-

3.3

30.6

40.5

25.6

3.88

22. Κεξδίδεη ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλόηεηαο γηα ηηο
πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
-

3.3

31.4

43

22.3

3.84

-

1.7

19.2

45

34.2

4.11

-

3.3

26.4

36.4

33.9

4.00

25. Παξέρεη ρξήζηκε βνήζεηα ζηνλ θαζνξηζκό
βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε

5.8

28.3

47.5

18.3

3.78

πξνζπάζεηεο
1.7

16. Γηεπθξηλίδεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
αλαπηύζζνληαη πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ
17. Δλεκεξώλεη ην πξνζσπηθό γηα ην γεληθό
ζθνπό πνπ έρεη ε ζρνιηθή κνλάδα
18. Δλζαξξύλεη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ (π.ρ. κέζνδνη,
κέζα) γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο θάζε καζεηή
19. Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ
αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
5.8

εθπαηδεπηηθό

γηα

23. Γεκηνπξγεί θιίκα θξνληίδαο θαη εκπηζηνζύλεο
24. Γίλεη ην παξάδεηγκα
επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο

πςεινύ

επηπέδνπ
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Κεθάλαιο 5: Σςμπεπάζμαηα
5.1 Τα σαπακηηπιζηικά ηος διεςθςνηή πος ζςμβάλοςν ζηην ειζαγυγή και εθαπμογή
καινοηομιών
Αξρηθά, δηαπηζηώζεθε όηη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ είλαη ε ελεκέξσζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο. ύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ε πιήξεο ελεκέξσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαηλνηνκία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή έθβαζε απηήο
(Fullan,1990) ελώ ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
δηεπθνιύλεη ηε «γέλλεζε» λέσλ ηδεώλ θαη ηελ επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ θαη
δηακαρώλ (Staiffer, 2005). Αθόκε, ε ζπλεξγαζία θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο
εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαδεηθλύεηαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή
θαηλνηνκηώλ. Οη Klein (1996), Peterson (2009) θαη Sloane (2007), επηζεκαίλνπλ ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ όρη κόλν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ δηεπζπληή αιιά θαη ηε
ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε εμσηεξηθνύο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία. Σέινο, από ηελ έξεπλα
θάλεθε όηη πνιύ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ είλαη ε
αλαγλώξηζε από ηνλ δηεπζπληή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ
πινπνίεζε ελόο θαηλνηόκνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ε παξνρή εζηθήο αληακνηβήο γηα ηελ
νινθιήξσζή ηνπ. Σν εύξεκα απηό επηβεβαηώλεηαη από ηελ έξεπλα ηνπ Filby (1990), πνπ
ππνζηεξίδεη όηη ν δηεπζπληήο νθείιεη λα εθηηκάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, λα αλαγλσξίδεη ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα ηνπο επηβξαβεύεη.
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