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Abstract: This article attempts to highlight the aspects of the senior High School Managers 

concerning innovation and its importance, as well as the role of leadership in the processes of 

its introduction and implementation. The research focuses on the recently instituted 

Innovation of “Creative Work”, in 2016, which is a compulsory activity in the General High 

School.  

The objective of the Ministry towards it,implementing it in the school curriculum has been the 

acquisition of knowledge and skills that would help students take on responsibilities and 

initiatives, as well as theuse of experimentation and critical thinking in solving problems. 

These new exploratory and collaborative teaching techniques are applied to encourage 

students towards cultivating creative thinking.  

The survey was conducted in spring  2019 and was based on the technique of semi-structured 

interview with 11 senior High School principles of the country withlarge geographical 

distribution. 

The High School Principles consider “Creative Work” as an innovative programme that 

increases students' interest in the various school subjects and at the same time develops their 

creativity and synthetic ability. In their view, at schools thatan innovation culture exists, the 

implementation of “Creative Work” is more successful than the other ones. The findings of 

the present research are expected to provide ideas for further study on this subject, as the 

sample of the survey does not allow generalizations. 

Keywords: Innovation, Creative Work, leadership, High School  

Πεξίιεςε: Σν άξζξν απηφ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ΓΔΛ γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε ζεκαζία ηεο, θαζψο θαη ην ξφιν ηεο  εγεζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηζαγσγήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ έξεπλα εζηηάδεη ζηελ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλε  

θαηλνηνκία ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ην 2016, πνπ είλαη κηα ππνρξεσηηθή δξάζε ζην 

Γεληθφ Λχθεην.  

Δπηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ κε απηφ ην εληφο σξνινγίνπ κάζεκα, ήηαλ ε απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέοζηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δθαξκφδνληαη 

έηζη λέεο δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο 
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καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήοζθέςεο.   

Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα  απφ ηελ άλνημε ηνπ 2019 θαη έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο κε 11 Γηεπζπληέο Λπθείσλ ηεο ρψξαο κε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. 

Οη Γηεπζπληέο ζεσξνχλ ηηο Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο σο έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα πνπ απμάλεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη αλαπηχζζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Καηά ηελ άπνςή ηνπο ζε φζα ζρνιεία 

ππάξρεη θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο ε εθαξκνγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ είλαη πην επηηπρήο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλακέλεηαη λα δψζνπλ ηδέεο γηα επηπιένλ έξεπλεο 

ζην ζέκα, θαζψο ην δείγκα δελ επηηξέπεη γεληθεχζεηο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο, Γηεπζπληήο, Λχθεην 

Δηζαγσγή 

1. Αλαγθαηόηεηα Μειέηεο 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εθαξκφδνληαη  λέεο  ηδέεο  θαη  επέξρνληαη αιιαγέο, ζηελ 

νξγάλσζε θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε κηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε (Ρεθιείηεο, 2002). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ινηπφλ  ε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. 

2. Δίδε Δθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα 

Με ηνλ φξν θαηλνηνκία ελλννχκε  θάζε δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζηδφκελε ζε πξσηφηππεο 

ηδέεο θαη θαηλνχξγηεο παηδαγσγηθέο ηερληθέο, πνπ επηθέξνπλ  ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζηάζεηο, 

αληηιήςεηο θαη ξφινπο θαη ζηε γεληθφηεξε ζεψξεζε ηνπ ζρνιείνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2011). 

ην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν είδε θαηλνηνκίαο νη ππνρξεσηηθέο 

θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φιεο 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε λένπο ηξφπνπο κάζεζεο, θαηλνηφκεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε ν καζεηήο απφ παζεηηθφο δέθηεο λα γίλεη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Κνπινπκπαξίηζε, 2002) θαη νη πξναηξεηηθέο θαηλνηνκίεο, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ έλα κέξνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο θαη ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε. Ζ επηινγή ηεο, είλαη απνηέιεζκα ηεο  ιήςεο ζπκκεηνρηθήο απφθαζεο, 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ιίγν ή πνιχ εκπιέθνληαη ζε απηή, φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Λπκπεξνπνχινπ, 2016).  Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ην 

ξφιν ηεο εγεζίαο εζηηάδνληαο ζηελ πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλε θαηλνηνκία ησλ Γεκηνπξγηθψλ 

Δξγαζηψλ (Γ.Δ.) ζηα Λχθεηα. 
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3. Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ν ξφινο ηεο  εγεζίαο, είλαη θαζνξηζηηθφο, γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο. Έρεη επηζεκαλζεί  απφ ηε βηβιηνγξαθία ε ζπνπδαηφηεηα  εηδηθά  

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, σο  ε εγεζία πνπ επλνεί ηελ θαηλνηνκία  (Ogbonna&Harris, 

2000∙ Yu, Leithwood&Jantzi, 2002∙ Oluremi, 2008∙ Sarrosetal, 2008∙ Moolenaaretal., 2010). 

Έηζη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζεσξείηαη επλντθή, γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, (VandenBerg&Sleegers, 1996), ε νπνία επηηξέπεη ζηε  ζρνιηθή κνλάδα, ηε 

δηακφξθσζε θαηλνηνκηθήο θνπιηνχξαο (Kavanagh&Ashkanasy, 2006 ∙ Mumford&Licuanan, 

2004). Δλζαξξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο δίλεη θίλεηξα λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη 

απνδνηηθά, εληζρχνληαο ηελ θαηλνηνκία. (Sosik, Avolio, &Kahai, 1997). Έξεπλεο ησλ George 

θαη Sabhapathy (2010) θαη ησλ Hamzah, Yakop, Nordin, &Rahman (2011)  δείρλνπλ ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αθφκε εδηακφξθσζε θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, πξνσζεί ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο κάζεζεο (Bass 1985· Sergiovanni, 2007). χκθσλα 

κε ηελ απφθαζε Αξηζ.Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  Άξζξν 27,ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή, είλαη λα θαζνδεγεί ην ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο. Φξνληίδεη ψζηε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε  ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, αλνηρηφ ζηελ 

θνηλσλία. Δίλαη δηνηθεηηθφο, επηζηεκνληθφο θαη παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, πνπ ζπληνλίδεη ελέξγεηεο, ελζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο, εκπλέεη, παξέρεη θίλεηξα, 

εληζρχεη ηε ζπλνρή ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζπλεξγάδεηαη ηζφηηκα θαη δεκνθξαηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην θαιφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηδηψθεη, ην ζρνιείν λα είλαη ζεκειηψδεο θχηηαξν επηκφξθσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ζέκαηα. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ηελ ηήξεζε  ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

ζχκθσλα κε  ηηο εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ, 

πάληα  ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ην 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Ο Γηεπζπληήο είλαη δηνηθεηηθφο θαη παηδαγσγηθφο πξντζηάκελνοθαη 

καδί κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα επνπηηθψλ κέζσλ, ελψ είλαη πξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο απφ ηε δηνίθεζε ησλ πιηθψλ πφξσλ, δειαδή ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ησλ αλαισζίκσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, πξάγκα πνπ 

αλαθέξεηε θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Cardetal., 1996 ∙ Klick, 2000 ∙ Sammons, 1999 ∙ Lazear, 

2001). εκαληηθφηεξνο φκσο είλαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο  ηνπ Γηεπζπληή  γηα ηελ εηζαγσγή 

ηεο θαηλνηνκίαο φπσο  ε ελδπλάκσζε θαη ε παξψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε παξφηξπλζε 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, ε ελζάξξπλζε ησλ 

καζεηψλ θαη  εθπαηδεπηηθψλ, ε αιιειεπίδξαζε  θαη ε εδξαίσζε ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο, ε 

αλαπξνζαξκνγή θαη ελαιιαγή ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο  θαη  ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ (Φσηφπνπινο, 2007 ∙ Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, 2012). Βαζηθά 

ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ  εγέηε είλαη αθφκε  ε δεκηνπξγία θαη ε δηάδνζε ηνπ 

νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, ε απηνπεπνίζεζε, ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ε δηθαηνζχλε, 

ε νξγαλσηηθφηεηα, ην πςειφ  γλσζηηθφ επίπεδν, ε ζέζπηζε θαηλνηφκσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ε 

θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, κε ζθνπφ ηελ θαιή επηθνηλσλία, ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ  θαηαλφεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Leithwood, Harris&Hopkins, 2008∙ Yukl, 1994∙ αΐηεο, 2008). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

θαίξηα ηελ εθαξκνγή ηεο  θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηε  βηβιηνγξαθία, είλαη ην θαιφ  θιίκα 

ζην ζρνιείν,  ε θνηλσλία, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη, θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο (Παζηαξδή, 2004 · Καβνχξε, 1999 · 

Fullan&Miles, 1992).  

4. θνπόο ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ην 

ξφιν ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο  αιιαγήο  θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γειαδή ηη πηζηεχνπλ νη δηεπζπληέο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε πιηθά, πφξνπο θαη 

δπλακηθφ (Sarafidou&Nikolaidis, 2009). Δηδηθφηεξα εξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηεο ππνρξεσηηθήο θαηλνηνκίαο ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ, πνπ εθπνλείηαη εδψ 

θαη 3 ρξφληα ζηελ Διιάδα, κε ηελ χπαξμε θνπιηνχξαο θαηλνηνκίαο ζηα ζρνιεηά ηνπο. Σα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:  

 Πφζν ζεηηθά βιέπνπλ ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηα Λχθεηα ηεο ρψξαο, ππάξρεη 

θνπιηνχξα αιιαγήο θαη θιίκα ζπλεξγαζίαο; 

 Δίλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν βαζκφο εθαξκνγήο πξναηξεηηθψλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

ζηα Λχθεηα ηεο Διιάδαο; 

 Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ζεσξνχλ ηηο Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηλνηφκν 

πξφγξακκα; 

 Πσο νη Γηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ; Πσο ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο;  

Μεζνδνινγία 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη παξάιιεια έγηλε 

κειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή θαη ηηο εθαξκνζηηθέο 

εγθπθιίνπο γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο.  Σέινο επηιέρζεθε σο κέζνδνο έξεπλαο ε νπνία 

αθνινχζεζε, ε πνηνηηθή έξεπλα κε δηεπζπληέο ιπθείσλ ηεο ρψξαο, πνπ επηδηψθεη λα εμεηάζεη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή ελφο Λπθείνπ, ζρεηηθά κε ην θαηλνηφκν πξφγξακκα ησλ 

Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ πνπ εθπνλείηαη απφ ην 2016 ζηα γεληθά Λχθεηα ηεο ρψξαο καο. 
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Γηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο  ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ελέξγεηεο  πνπ 

απαηηνχληαη απφ πιεπξά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπφλεζε ηνπο.  Ζ πνηνηηθή 

κέζνδνο επηιέρζεθε δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαδχεηαη ηε κνλαδηθφηεηα, ησλ αηφκσλ θαη ηελ 

ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Robson, 2007 ∙ Silverman, 2006). Ζ 

δηαδηθαζία δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, αλάκεζα ζηελ 

εξεπλήηξηα θαη ηνπο Γηεπζπληέο νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηα ήηαλ γλσζηνί θαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Απαηηνχληαλ άδεηα θαηαγξαθήο ερεηηθψλ απαληήζεσλ ε νπνία θαη δφζεθε. 

1.1 Γείγκα 

Σν κηθξφ πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζθνπφο είλαη ε  εκβάζπλζε ηνπ ζέκαηνο 

(Cohen, Manion&Morrison, 2002). Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βνιηθή δεηγκαηνιεςία ή δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο, επηιέρζεθε ν πιεζπζκφο ζηφρνο ζηνλ 

νπνίν έρεη πξφζβαζε ε εξεπλήηξηα ήηαλ  πξφζπκνο λα απαληήζεη θαη ζεσξήζεθε θαηάιιεινο 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο,  ζπκβάιινληαο  ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη 

(Cohen, Manion, &Morrison, 2008∙ Creswell, 2011∙ Ησζεθίδεο, 2008). Έγηλαλ ηξεηο (3) θαη’ 

ηδίαλ ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθή θαηαγξαθηθή ζπζθεπή θαη νθηψ 

(8) ηειεθσληθέο πνπ καγλεηνθσλήζεθαλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 2019 κε 11 

Γηεπζπληέο Λπθείσλ ηεο ρψξαο, 6 άληξεο θαη 5 γπλαίθεο.Ζιηθηαθά ήηαλ φινη πάλσ απφ 46 

εηψλ, κε ηνπο κηζνχο πάλσ απφ 56 εηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, θπξίσο Φηιφινγνη κε 

εκπεηξία άλσ ησλ  18 ρξφλσλ ππεξεζίαο. Σα αληίζηνηρα Λχθεηα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά, δχν βξίζθνληαη ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο, δχν ζηε Νεζησηηθή 

Διιάδα θαη ηα ππφινηπα ζηε ζηεξεά Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν κε καζεηηθφ δπλακηθφ 

έσο 150 καζεηέο.  

1.2 Δξγαιείν 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη πξσηφηππν, εκη-δνκεκέλν κε εξσηήζεηο  πνπ επεμεξγάζηεθαλ 

θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ έγηλε δνθηκαζηηθφο έιεγρνο κε έλαλ έκπεηξν δηεπζπληή θαη δηνξζψζεθαλ  αζάθεηεο 

θαη αηέιεηεο (Cohen, Manio&Morrison, 2002 ). Σεξήζεθαλ θαλφλεο δενληνινγίαο φπσο  ε 

αξρή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε δηαζθάιηζε  ηεο αλσλπκίαο, ε  πιήξεο 

ελεκέξσζε γηα  ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάγλσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπκβάιινληαο  ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο (Creswell, 2011). Γηα ηελ αχμεζε 

ηεο εγθπξφηεηαο, ηα θείκελα ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ειέγρζεθαλ θαη 

επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (Cohen, Manion&Morrison, 2008). Σν δείγκα 

απνηειείηαη, απφ άηνκα δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θχινπ, εηδηθφηεηαο, εκπεηξίαο, πεξηνρήο, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο.  
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1.3 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο απφ ηα  δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή θαη νδεγνχλ ζηελ γελίθεπζε απφςεσλ πεπνηζήζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ (Braun&Clarke, 2006).Δίλαη ε κέζνδνο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο  

επαλαιακβαλφκελσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ θαη  θαηεγνξηνπνίεζεο δειαδή  εχξεζεο ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη είλαη βαζηθφ εξγαιείν ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο (Braun&Clark, 2006 · Roulston, 2001, νπ. Αλαθ. ζην Ίζαξε,  &Πνπξθφο, 

2015 ).  

Απνηειέζκαηα 

2.1 Απόςεηο γηα Πξναηξεηηθή θαηλνηνκία  

Ζ Τθαληή (2000), νξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία σο θάζε λέα κέζνδν ή θηινζνθία, πνπ 

εηζάγεη  λέεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ  αληηθεηκέλσλ.ην 

εξψηεκα πνηέο  πξναηξεηηθέο δξάζεηο ζεσξνχλ σο θαηλνηφκεο θαη γηαηί, νη Γηεπζπληέο  ηνπ 

Λπθείνπ ζηελ Διιάδα, πξνέθπςαλ δηάθνξεο απφςεηο. Απφ ηηο απφςεηο απηέο ησλ Γηεπζπληψλ 

δηακνξθψζεθε ν πίλαθαο 1: 

Πίλαθαο 1:Απόςεηο Γηεπζπληώλ γηα ην πνηεο Πξναηξεηηθέο Γξάζεηο είλαη θαηλνηόκεο 

Γηεπζπληήο Γηεπηζηεκνληθά Δπξσπατθά 

Γ1 Θεαηξηθφ, εξγαζηήξη θσηνγξαθίαο Erasmus 

Γ4 Πνιηηηζηηθά Comenius 

Γ8 Πεξηβαιινληηθή Comenius 

Γ9 ζέαηξν  

Γ10 φια φια 

Γ6 φια φια 

Γ2  Erasmus, Comenius 

Γ11 φια Δπξσπατθά 

Γ3 Γελ ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη θαηλνηνκηθά πηα 

Γ5 Δμαξηάηαη απφ ην  πσο ζα ην ρεηξηζηεί ν εθπαηδεπηηθφο. 

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ επηινγήο ηνπο ζε Γηεπηζηεκνληθά πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα  

έγηλε κε θξάζεηο φπσο : «γηαηί δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλε ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηε πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε» 

(Βιάρνο, Γαγθιήο, &Βαβνπξάθε, 2007)  , «ν ραξαθηήξαο είλαη θαη εθπαηδεπηηθόο θαη 
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παηδαγσγηθόο έρεη γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηνπο καζεηέο λα 

έρνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο,  γηα κηα αεηθόξν αλάπηπμε», «αλαπηύζζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ, ηδηαίηεξα ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ ηα παηδηά δελ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηόηεηεο», «επεηδή είλαη έλαο 

δηαθνξεηηθόο ηξόπνο κάζεζεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηα ζεσξώ θαηλνηόκα». 

ρεηηθά κε ηαΔπξσπατθά  πξναηξεηηθά  είπαλ φηη: «ηα επξσπατθά δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπκε άιινπο ιανύο, άιιεο θνπιηνύξεο, άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, άιιεο θνηλσληθέο 

αλαθνξέο «ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, βνεζνύλ ηα παηδηά ζην λα εληζρύζνπλ ηελ επξσπατθή 

ηαπηόηεηα», «Με ηαComenius, Erasmus εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξα ζρνιεία, κπαίλνπκε θαη ζε 

άιιεο ρώξεο, ζε άιιεο πεξηνρέο γεσγξαθηθέο, άιια ζπζηήκαηα».Σα Δπξσπατθά πξνάγνπλ ηελ  

επξσπατθή  δηάζηαζε θαη ηαπηφηεηα  ηεο  εθπαίδεπζεο (Κνχηξα &Βνχθαλνπ, 2005). 

2.2 πκκεηνρή ζε πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα  

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο  δξάζεηο Πεξηβαιινληηθέο, Αγσγήο πγείαο, 

Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο θ.η.ι.  νη Γηεπζπληέο απάληεζαλ ζεηηθά 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δειαδή 8 ζηνπο 11 είπαλ φηη εθπνλνχλ ηέηνηεο δξάζεηο εθηφο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ δείρλεη φηη ζε ζρέζε κε απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ 

εξεπλψλ (ππξνπνχινπ, 2007) έρεη απμεζεί ε ζπκκεηνρή. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηέηνηνπ είδνπο θαηά έηνο  πξνέθπςε φηη πινπνηνχληαη  απφ 1 έσο 5 

πξνγξάκκαηα. Πεξηζζφηεξα ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη εθπνλνχληαη ζηα κεγάια 

Λχθεηα. ην εξψηεκα αλ γίλνληαηΔπξσπατθά πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο ιίγα ζρνιεία 2 

εθπνλνχλ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη 4 αθφκε έρνπλ αηηεζεί θαη πεξηκέλνπλ, ελψ 2 αθφκε 

ην ζθέθηνληαη ζαλ ηδέα. 

2.3 Απόςεηο γηα ηελ θαηλνηνκία ησλ  Γεκηνπξγηθώλ Δξγαζηώλ 

ηελ εξψηεζε αλ ζεσξνχλ ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο σο θαηλνηφκν πξφγξακκα, ζρεδφλ φινη 

ζπκθσλνχλ φηη νη δεκηνπξγηθέο είλαη έλα πξάγκαηη θαηλνηφκν πξφγξακκα θαη βξίζθνπλ θάηη 

ζεηηθφ λα πνπλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ζην γηαηί ζεσξνχλ ηηο 

δεκηνπξγηθέο σο θαηλνηφκν πξφγξακκα.Έηζη είρακε ηηο εμήο αλαθνξέο: «είλαη έλαο 

δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Γελ είλαη ην θιαζηθό ζηπι 

δηδαζθαιίαο, κέζα ζε κηα αίζνπζα κε παξάδνζε», «είλαη δηαθνξεηηθό είλαη νκαδνζπλεξγαηηθό, 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε  δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ θαζεγεηέο», «Δηζάγεη ηα παηδηά ζην ζεζκό 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο»,«ζπλδέεηαη κε ηελ πξάμε ηελ δηδαθηηθή», «δίλεη ζηα παηδηά ηε 

δπλαηόηεηα λα δνπιέςνπλ επηζηεκνληθά κε βηβιηνγξαθία», «εκπιέθεη καζεηέο ζε δξάζεηο πνπ 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηα καζήκαηά ηνπο», «βάδεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη λα αλαπηύμνπλε θαη ηε  δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Πξνάγεη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη κεηαμύ ησλ θαζεγεηώλ», «Τε ζεσξώ θαηλνηνκηθή γηαηί 

πεξηζζόηεξν δίλεη βαξύηεηα ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηώλ», «ηα παηδηά κπαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο», «καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα ςάρλνπλ, λα βξίζθνπλ πεγέο, λα 
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εξεπλνύλ, λα καζαίλνπλ»,«ηα παηδηά δελ είλαη κόλν γηα λα καζαίλνπλ μεξά γλώζεηο είλαη γηα λα 

δεκηνπξγείηαη απηή ε θξηηηθή ζθέςε θαη λα αλαπηύζζεηαη απηή ε δεκηνπξγηθή ζθέςε».  

Πάλησο νη 11 εξσηεζέληεο Γηεπζπληέο δήισζαλ φηη έρνπλ εθπνλήζεη φιεο ηηο ρξνληέο απφ ην 

2016, θαλνληθά ην πξφγξακκα ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ γηαηί «είλαη ππνρξεσηηθό», φκσο 

ζχκθσλα κε ηνλ Γ1 «ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία δελ ηηο θάλνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο» ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Γ3 θάπνηνη Γηεπζπληέο «θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ην απνθύγνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ». 

2.4 Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκαλζεί ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηα ζρνιεία(Harris, 2003 · Μπειαδάθεο, 2007 · 

Hammersley-Fletcher θαη Brundrett, 2008). ηελ εξψηεζε πσο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο 

νη Γηεπζπληέο ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, απφ ηηο  ζπλεληεχμεηο 

πξνέθπςαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2  ηα εμήο: «Ο Γηεπζπληήο  ζα πξέπεη λα 

εκπλέεη, λα είλαη ελεκεξσηηθόο, θαζνδεγεηηθόο, νξγαλσηηθόο, ζπληνληζηηθόο,  ζπκβνπιεπηηθόο,  

βνεζεηηθόο , πνπ ελζαξξύλεη θαη παξνηξύλεη, ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, 

επηβιέπεη, ππνζηεξίδεη, ζπκπαξίζηαηαη, επηδξά ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, δηακνξθώλνληαο ηελ 

απαξαίηεηε θνπιηνύξα» (Φνηλίηζε, 2018 · Καθεζάθε, 2014 · Αβξακίδνπ, 2016).Απηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά θαη απφ άιιεο πξφζθαηεο (Φνηλίηζε, 2018 · 

Καθεζάθε, 2014 · Παπαζαλαζίνπ, 2016 · Αβξακίδνπ, 2016). 

Πίλαθαο 2: Απόςεηο Γηεπζπληώλ γηα ην ξόιν ηνπο ζηελ Δηζαγσγή θαη Δθαξκνγή Καηλνηνκηώλ 

Γηεπζπληήο Ρόινο Γηεπζπληή ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Δ 

Γ1 Δλεκεξσηηθφο, ζπληνληζηηθφο, παξαθηλεηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο 

Γ2 Δλεκεξσηηθφο θαη παξέρεη πφξνπο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

Γ3 Τπνθηλεηηθφο, γίλεηαη πξφηππν, παξαθηλεηηθφο, ελδπλακσηηθφο 

Γ4 Δλεκεξσηηθφο, παξέρεηπιηθνηερληθή ππνδνκή 

Γ5 Παξαθηλεηηθφο 

Γ6 Δλεκεξσηηθφο, επεμεγεκαηηθφο 

Γ7 Δλεκεξσηηθφο, ππνθηλεηηθφο 

Γ8 Αξσγφο, ππνζηεξηθηηθφο, παξέρεη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

Γ9 Γίλεηαη ν ίδηνο πξφηππν, εληζρπηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο 

Γ10 Δπεμεγεκαηηθφο θαη παξέρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Γ11 Δλεκεξσηηθφο, παξέρεηπιηθνηερληθή ππνδνκή 

Καηαξρήλ θάζεΓηεπζπληήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθνδηάδνληάο ηνπο κε 

φηη πιηθφ δηαζέηεη θαη επεμεγψληαο ηνπο φηη δελ θαηαλννχλ, αθνχ ε ζσζηή ελεκέξσζε είλαη 
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πξνυπφζεζε γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, ζπκθσλνχλ 

νη (Φνηλίηζε, 2018 · Fullan, 1993 · Πακνπθηζφγινπ, 2005 · Παπαζαλαζίνπ, 2016).   

Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ  δηεπζπληή ζηελ  ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο (Fullan, 2007). Σελ ελδπλάκσζε-ππνζηήξημε απφ ην Γηεπζπληή πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη πεξηζζφηεξνη Γηεπζπληέο ηελ αληηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά σο 

παξνρή πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη αλαισζίκσλ, ελψ ηνλίδνπλ ηα ζηελά νηθνλνκηθά 

πεξηζψξηα ησλ ζρνιείσλ.  

  Ζ έιιεηςε ζέζπηζεο θηλήηξσλ ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο Γηεπζπληέο.  Απηφ δπζθνιεχεη ηελ 

εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο έλαο εθπαηδεπηηθφο κφλν εζηθή αληακνηβή έρεη φηαλ 

εθπνλεί κηα θαηλνηνκία (Αγγειίδνπ & Κξεηηθνχ, 2005). Κάπνηνη ιίγνη πξφηεηλαλ νηθνλνκηθά 

θίλεηξα, πξάγκα νπηνπηθφ ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αιιά θαη ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ αλαθεξφκελνη βέβαηα θπξίσο ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα φπνπ πξνβιέπεηαη.  

Αθνχζηεθαλ ινηπφλ πξνηάζεηο θηλήηξσλ απφ νηθνλνκηθά, έσο ην απινχζηεξν ηεο 

ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ έζησ θαη κηα ψξα ή δχν, φπσο ήηαλ παιαηφηεξα πνπ ζε φπνηνλ 

εθπνλνχζε έλα πξφγξακκα δηλφηαλ κείσζε σξαξίνπ δχν σξψλ. Υξεηάδεηαη θάπνηαο κνξθήο 

επηβξάβεπζε ζε απηνχο πνπ αλαιακβάλνπλ (ππξνπνχινπ, 2007· Αβξακίδνπ, 2016· 

Καθεζάθε, 2014). 

Σν θαιφ θιίκα θαη ε θνπιηνχξα ζε έλα ζρνιείν  βνεζνχλ ζηηο αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 

(MacGilchristetal., 1997 · Robertson θαη Sammons 1997 · αίηεο,  2008 · Λαΐλαο, 2007 · 

Anderson, 2003). Ζ θνπιηνχξα ζε έλα ζρνιείν δηακνξθψλεηαη, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη ηνλ Γηεπζπληή, ε νπνία αλ δελ ππάξρεη ήδε ζε έλα ζρνιείν, πξέπεη  ν Γηεπζπληήο λα 

πξνζπαζήζεη λα ηε δεκηνπξγήζεη (Φνηλίηζε, 2018 · Καθεζάθε, 2014 · Αβξακίδνπ, 2016 · 

Παπαζαλαζίνπ, 2016). Δπίζεο ζηα κηθξά ζρνιεία ππάξρεη  θαιχηεξν νηθνγελεηαθφ θιίκα, 

«είκαζηε έλα κηθξό ζρνιείν θαη νη θαζεγεηέο είλαη αξθεηά ζπλεξγάζηκνη θαη ππάξρεη απηό ην 

θιίκα ζπλεξγαζίαο ζε εμαηξεηηθό βαζκό», πνπ επλνεί επίζεο ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ, φκσο 

φηαλ ν ζχιινγνο είλαη κεηαβιεηφο θάζε ρξφλν ε θνπιηνχξα κεηαζρεκαηίδεηαη θαη νη 

ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη θάζε ρξφλν. 

πκπεξάζκαηα  

Απφ ηηο απφςεηο γηα ηελ εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαηλνηνκία πξνέθπςε φηη θάζε 

Γηεπζπληήο ζεσξεί σο θαηλνηφκν φπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπνλείηαη ζην ζρνιείν ηνπ, 

πξνζπαζψληαο θαηά θάπνην ηξφπν λα ππνζηεξίμεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπο. 

Σξνθή γηα ζθέςε θαη ίζσο κεγάιε αιήζεηα, απνηειεί ε άπνςε ελφο Γηεπζπληή πνπ ιέεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά: «Κνηηάμηε από κόλα ηνπο δελ είλαη νύηε θαηλνηόκα, νύηε κε θαηλνηόκα, 

είλαη πσο ζα ην ρεηξηζηεί ν εθπαηδεπηηθόο, δειαδή ηη ζα πάξεη θαη πσο ζα ην δνπιέςεη». 

 χκθσλα κε ηε ππξνπνχινπ (2007), ν αξηζκφο ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη 
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ηθαλνπνηεηηθφο, φκσο απηφ θαίλεηαη λα αιιάδεη ζηγά ζηγά, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα πξνθχπηεη φηη πνιιά ζρνιεία 8 απφ ηα 11, εθπνλνχλ απφ 1 έσο 5 πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο, αγσγήο πγείαο θηι. ην έηνο. Βέβαηα ιίγα κφιηο ζρνιεία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα 2 απφ ηα 11 εθπνλνχλ  Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ή έρνπλ εθπνλήζεη. Πάλησο 

θαη απηφ ηείλεη λα αιιάμεη, θαζψο έρνπλ αηηεζεί θαη πεξηκέλνπλ έγθξηζε 4 ζρνιεία γηα 

ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

 ρεηηθά κε ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη θαηλνηφκεο κε έλαλ δχν 

Γηεπζπληέο, λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε ηηο εξεπλεηηθέο.  Οη Γηεπζπληέο απαληνχλ φηη πινπνίεζαλ 

ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο φιεο ηηο ρξνληέο.  

Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπο παξαηεξνχκε φηη θάπνηνη Γηεπζπληέο ζεσξνχλ ηελ ελεκέξσζε 

πξσηεχνλ δήηεκα θαη άιινη απιψο επηθνπξηθφ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ 

Δξγαζηψλ νπφηε άιινη νξγαλψλνπλ πην επηκειψο ην ζέκα θαη άιινη απιψο παξαπέκπνπλ ζηηο 

νδεγίεο ηνπ ΗΔΠ.  

ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαινχ ζπληνληζκνχ, αλαθέξεηαη έλαο κφλν Γηεπζπληήο κεγάινπ 

Λπθείνπ, πνπ ζην ζρνιείν ηνπ γίλνληαη πνιιέο δξάζεηο θαη ε θνπιηνχξα ηεο θαηλνηνκίαο 

ππήξρε ήδε ζην ζρνιείν απηφ πξηλ αθφκε ν Γηεπζπληήο αλαιάβεη ηε Γηεχζπλζε. Έηζη 

παξαηεξείηαη φηη φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ νξγάλσζε εθεί εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα, ππάξρεη ε απαηηνχκελε θνπιηνχξα θαη ε εθαξκνγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ 

Δξγαζηψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. 

Γηα ηελ παξαθίλεζε  απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη  φηη ζηηο πην κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε 

παξαθίλεζε απφ ην Γηεπζπληή ή θάπνηνλ ζπληνληζηή είλαη απαξαίηεηε, θαζψο παξαηεξείηε 

φηη φπνπ απηφ δελ γίλεηαη, ε θαηλνηνκία κπαίλεη ζην ξάθη ή γίλεηαη ρσξίο  λα δίλεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα. ηηο κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο απηφ δελ είλαη απαξαίηεην 

θαζψο βνεζάεη ην νηθνγελεηαθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί. Γελ παξαηεξείηαη ζπζρέηηζε 

πξνζφλησλ Γηεπζπληψλ θαη παξαθίλεζεο παξά κφλν αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

Γηεπζπληή θαη παξαθίλεζεο. Αλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο, φηη θάζε Γηεπζπληήο δηνηθεηηθά 

δελ έρεη ηνλ ηξφπν λα πηέζεη θάπνηνλ λα εθπνλήζεη ηηο δεκηνπξγηθέο νπφηε ζα πξέπεη λα βξεη 

ηνλ ηξφπν κε παξαθίλεζε, κε πξνηξνπή, κε ελζάξξπλζε, λα πξνηξέςεη  ζε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ (Φνηλίηζε, 2018· Καθεζάθε, 2014). ηελ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ζηα κεγάια ζρνιεία νη 

Γηεπζπληέο πξνζπαζνχλ κε παξαθηλεηηθνχο ηξφπνπο δειαδή αλαιακβάλνληαο θαη νη ίδηνη λα 

εθπνλήζνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, λα πείζνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ελψ ζηα κηθξά ζρνιεία φηαλ ππάξρεη θαιφ θιίκα απηφ κάιινλ δελ ρξεηάδεηαη. 

Κάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επξήκαηα παξαηεξήζεθαλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γηεπζπληή θαη πην ζπγθεθξηκέλα φπνπ ν Γηεπζπληήο δελ είλαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη πεπεηζκέλνο γηα ηα νθέιε ηεο, «δελ αληηιακβάλνκαη ην όθεινο», δελ πείζεη 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ. Δπίζεο κηα Γηεπζχληξηα κεγάινπ Λπθείνπ κε 

πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα, θάλεη αλαθνξά ζηελ παηδαγσγηθή ελδπλάκσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ηε ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Έηζη απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη φζνη 

Γηεπζπληέο έδξαζαλ κφλν σο δηνηθεηηθνί πξντζηάκελνη, δελ θαίλεηαη ζηα ζρνιεία ηνπο νη 
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Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο  λα εθπνλήζεθαλ κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ελψ ζηα Λχθεηα ζηα νπνία 

νη Γηεπζπληέο αλέιαβαλ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπο ξφιν, δειαδή ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

παξαθίλεζε θαη  ηελ ελδπλάκσζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξε.  

ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ αλαθέξνληαη  νη 

πεξηζζφηεξνη Γηεπζπληέο γηα φιεο  ηηο  θαηλνηφκεο δξάζεηο, εληαγκέλεο  ή φρη ζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη αλαγλσξίδεηαη κε θάπνην ηξφπν ε 

πξνζπάζεηά θαη ε πξνζθνξά ηνπο (Fullan, 2002) ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηε εθαξκνγή  

ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ηφζν ησλ εθηφο φζν θαη ησλ εληφο σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, είλαη επθνιφηεξε φηαλ ππάξρεη ήδε θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο ζε έλα 

ζρνιείν.Γειαδή ε θνπιηνχξα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 

ηεο θαηλνηνκίαο. Σν θαιφ θιίκα ζε κία ζρνιηθή κνλάδα επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ απφ 

θνηλνχ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. ηα κηθξά ζρνιεία ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα, επλννχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο.Δπηπιένλ απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ζηα ζρνιεία πνπ νη 

Γηεπζπληέο  δίλνπλ βάζε ζηελ νξγάλσζε θαη έρνπλ ήδε κηα δηακνξθσκέλε θνπιηνχξα 

θαηλνηνκίαο.  Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη 

ελψ ζηα κεγάια Λχθεηα εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, ίζσο σο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ζηα κηθξά ζρνιεία είλαη πην 

εχθνιν λα  εθαξκνζηεί ε θαηλνηνκία, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε θαη απφ άιιεο έξεπλεο 

(Garrett&all, 2004 · Αβξακίδνπ, 2016). Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο επηηξέπνπλ επίζεο κηα 

αθφκε ζεκαληηθή παξαηήξεζε. Φαίλεηαη φηη ζηα ζρνιεία πνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξα 

πξναηξεηηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, εθεί ε εθαξκνγή ησλ Γ.Δ. ήηαλ πην επηηπρεκέλε,  δηφηη 

ζίγνπξα βνεζάεη ε πξνυπάξρνπζα θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ε εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά ε εκπεηξία ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ.Σν ππνπξγείν 

γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ νθείιεη λα  ηα αληηκεησπίζεη, ηζφηηκα 

κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα πινπνηψληαο ηα κε ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε, εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θξνληίδνληαο ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο (ππξνπνχινπ, 2008).  

Απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Π.Γ. 46/2016 (Αξ. Πξση. 194027/Γ2/10-11-2017) 

γηα ηηο  Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο νη πεξηζζφηεξνη επηηεχρζεθαλ άιινο πεξηζζφηεξν θαη άιινο 

ιηγφηεξν, φπσο  εδηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θηι. Μηα 

έλζηαζε πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πνπ γηα λα 

επηηεπρζεί  πξέπεη ην ζρνιείν, λα βγεη  πξνο ζηελ θνηλσλία. Αθφκε νη αηνκηθέο εξγαζίεο  πνπ  

πξνβιέπνληαη δελ νδεγνχλ  ζην ζηφρν ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο. Σα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ γηα ην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιιαπιά νδεγνχλ ζε έλαλ άιιν ηξφπν ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη 

εμνηθεηψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε λέεο πξαθηηθέο, φκσο αλ δελ αιιάμεη ε ζηφρεπζε ηνπ 
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Λπθείνπ θαη παξακείλεη ζηνλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κα 

κελ μεγειηφκαζηε φηη ε νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία ζα είλαη ζην πεξηζψξην θαη ζα επηκέλνπλ 

θάπνηνη λα ηε ζεσξνχλ ράζηκν ρξφλνπ, βιαθεία ή δεπηεξεχνλ. Όινη ζπκθσλνχλ πάλησο πσο 

ε ππνρξεσηηθφηεηα  θαη ε έληαμε εληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ παζνγέλεηα. Καη δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη απψηεξνο ζηφρνο ησλ 

Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ είλαη «λα ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν» θαη λα ζπκκεηέρνπλε φια ηα 

παηδηά. 

Γεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο, κεηά 

ηηο δχν πνηνηηθέο γλσζηέο έξεπλεο ζε πεξηνξηζκέλν δείγκα, ηεο Φνηλίηζε (2018) θαη ηελ 

παξνχζα πνπ έρνπλ ήδε γίλεη γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο, ζα κπνξνχζαλ αμηνπνηψληαο ηα 

δεδνκέλα  απηψλ ησλ εξεπλψλ, λα γίλνπλ γηα ην ίδην ζέκα πεξαηηέξσ έξεπλεο, ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα πνζνηηθέο, κε εξσηεκαηνιφγηα ζηηο θαηεπζχλζεηο Γηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο. Έηζη ζα κπνξνχζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ, λα νδεγήζνπλ ζε 

γεληθεχζεηο θαη  λα είλαη δηαζέζηκα πξνο αμηνπνίεζε απφ ην ΗΔΠ ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε 

βειηησηηθέο αιιαγέο. 

Έλα ζεκείν πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηεξεπλεζεί ζε κειινληηθέο έξεπλεο, θαζψο απφ απηή 

ηελ έξεπλα απηή δελ πξνέθπςε θάηη ηέηνην, είλαη απηφ πνπ ηφληζε έλαο Γηεπζπληήο φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ γίλνληαη νη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο. Δπίζεο πξνο δηεξεχλεζε είλαη 

θαη απηφ πνπ είπε έλαο άιινο, φηη θάπνηνη Γηεπζπληέο θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ην απνθχγνπλ. 

Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε απφ ηα ζπκθξαδφκελα ησλ Γηεπζπληψλ φηη ν ηξφπνο πνπ 

εθαξκφδνληαη νη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζε θάζε ζρνιείν έρεη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

εγθχθιην, πξάγκα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη απηφ πεξαηηέξσ.   

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο είλαη ε δηαθαηλφκελε ηάζε, φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζπκκεηέρνπλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ή έρνπλ αηηεζεί θαη 

πεξηκέλνπλ έγθξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη φηη έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

εθπνλνχλ πξναηξεηηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα.  Σν κέγεζνο ησλ εξσηεζέλησλ δελ επηηξέπεη 

φκσο γελίθεπζε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Αθφκε απηφ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, είλαη αλ 

θαη κε πνην ηξφπν νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζηνχλ νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε ην δηεπηζηεκνληθφ, 

δηεξεπλεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο Γεκηνπξγηθέο 

Δξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην ζρνιείν θαη αληίζηνηρα πσο νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη 

καζεηέο ζην πιαίζην ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθπφλεζε 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 
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