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Σκοπός της έρευνας

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων και ιδιαίτερα
Πολιτιστικών Προγραμμάτων προκειμένου να
αναδειχτούν οι παράγοντες και οι λόγοι που
συμβάλλουν στην αποτυχημένη εφαρμογή τους.



Καινοτομία-Αλλαγή

Οι όροι «καινοτομία» και «αλλαγή» 
θεωρούνται ταυτόσημοι και αναφέρονται σε 

όλα τα προγράμματα υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά, που εφαρμόζονται στην 
εκπαίδευση, προερχόμενα είτε από το 

Υπουργείο Παιδείας είτε από πρωτοβουλία των 
εκπαιδευτικών και στοχεύουν στη βελτίωση 

του μαθήματος ή της επίδοσης των μαθητών ή 
του σχολείου γενικότερα



Αντίσταση στην αλλαγή

Η αποδοκιμασία για την αλλαγή και η αντίθεση 
ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο 

υλοποίησής της, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
συμπεριφορών ή πράξεων μιας ομάδας ή ενός 

ατόμου. 



Αντίσταση στην αλλαγή

Βασικός στόχος της αντίστασης στην αλλαγή είναι 
η διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης και η 

παρεμπόδιση ή η διακοπή της διαδικασίας 
εισαγωγής της αλλαγής, μέσα από συγκεκριμένες 

δράσεις όπως: υπονόμευση της όλης 
διαδικασίας, παραπληροφόρηση, κακή 

ενημέρωση, αντίρρηση ή και άρνηση για την 
ολοκλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων, 

απεργία ως ένδειξη διαμαρτυρίας και 
δυσαρέσκειας.



Συναισθηματική πορεία του ατόμου 
κατά την αλλαγή

(Στυλιανίδης, Θεοδωρίδης, Κυθραιώτης & Σαββίδης, 2011)



Πολιτιστικά Προγράμματα

Η εισαγωγή των Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
στο εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς «για 
αυτενέργεια, συνεργασία, αλληλεπίδραση και 

δημιουργική έκφραση με αφορμή την τέχνη 
και τον πολιτισμό» (εγκύκλιος Γ7/127365/17-

11-2003).



Ερευνητικά ερωτήματα

• Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην 
αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων 
προγραμμάτων; 

• Για ποιους λόγους οι εκπαιδευτικοί 
αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών;



Μεθοδολογική προσέγγιση

• Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχθηκε στο συνδυασμό
ποσοτικής έρευνας, ποιοτικής έρευνας και βιβλιογραφικής
ανασκόπησης. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το
ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη.

• Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε και το κύριο εργαλείο συλλογής
δεδομένων, συντάχθηκε από την ερευνήτρια και απευθύνθηκε
σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως συμπληρωματική τεχνική
συλλογής στοιχείων και είχε σκοπό να εντοπίσει τις μεταβλητές
που θα ήταν απαραίτητες για τη διαμόρφωση του
ερωτηματολογίου και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Απευθύνθηκε σε διευθυντές δημοτικών σχολείων.



Μεθοδολογική προσέγγιση - ερωτηματολόγιο

Πληθυσμός και δείγμα

• Η επιλογή των σχολείων του δείγματος ήταν τυχαία αλλά και
αντιπροσωπευτική όλων των περιοχών της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

• Μοιράστηκαν 440 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς όλων των
κλάδων (δάσκαλοι και ειδικότητες), που υπηρετούν σε 44 από τα
104 δημόσια δημοτικά σχολεία της οικείας Διεύθυνσης.

• Στα 16 από τα 44 δημοτικά σχολεία στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ στα υπόλοιπα 28 σχολεία
παραδόθηκαν προσωπικά από την ερευνήτρια σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, από 02-05-2014 έως 20-05-2014.

• Επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 309 (70,2%).



Μεθοδολογική προσέγγιση - συνέντευξη

Πληθυσμός και δείγμα

• Η δειγματοληψία για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων μπορεί
να χαρακτηριστεί ως «βολική» και «σκοπιμότητας».

• Επιλέχθηκαν 4 Διευθυντές δημοτικών σχολείων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας: τρεις γυναίκες και ένας άντρας.

• Οι δύο από τις διευθύντριες κατείχαν στο παρελθόν θέση
Υπευθύνου Καινοτόμων Δράσεων, η τρίτη είχε πολύ μεγάλη
εμπειρία στα καινοτόμα προγράμματα και ο διευθυντής
κατείχε στο παρελθόν θέση ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου
της εκπαίδευσης.



Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων

• Στην έρευνα συμμετείχαν 309 εκπαιδευτικοί.

• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (73,8%).

• Η ηλικία των περισσότερων ήταν μεταξύ 41-50 ετών (63,4%).

• Η προϋπηρεσία των περισσοτέρων κυμαίνονταν μεταξύ 21-30
έτη (52,8%).

• Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μόνιμοι (93,2%).

• Οι περισσότεροι είχαν κάνει σπουδές πέραν του βασικού τους
πτυχίου (57%).

• Στην πλειοψηφία τους ήταν δάσκαλοι (82,5%).

• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε επιμορφωθεί σε θέματα
καινοτομιών (67%).

• Οι περισσότεροι είχαν υλοποιήσει πάνω από 10 καινοτομίες
(εκπαιδευτικές ή διδακτικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές ή
διοικητικές) κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας
(32,7%).



1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Έλλειψη χρόνου του εκπαιδευτικού λόγω πίεσης από το Αναλυτικό
Πρόγραμμα (ΜΟ=4,0).

2. Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής (ΜΟ=3,8).

3. Έλλειψη συνεργασίας, επικοινωνίας και στήριξης από το
Διευθυντή αλλά και Απουσία συνεργατικού κλίματος μεταξύ των
εκπαιδευτικών (ΜΟ=3,4).

4. Έλλειψη έτοιμου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για κάθε
θέμα (ΜΟ=3,2).

5. Απουσία συνεργασίας με γονείς, τοπικούς και άλλους εξωτερικούς
φορείς (ΜΟ=3,1).

6. Πίεση από το Διευθυντή για ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων
(ΜΟ=2,9)



2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

1. Το κυνήγι της ύλης και η έλλειψη χρόνου (ΜΟ = 4,1).

2. Η ανεπαρκής επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα
καινοτομιών (ΜΟ = 3,6).

3. Η δημιουργία άγχους και αβεβαιότητας για τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα
απαιτηθούν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης (ΜΟ = 3,4).

4. Ο φόβος και η αύξηση του άγχους που προκαλεί η ανάληψη ευθύνης ενός
καινοτόμου προγράμματος (ΜΟ = 3,4).

5. Η έλλειψη αναγνώρισης και επιβράβευσης των εκπαιδευτικών για την προσπάθεια
και το αποτέλεσμα από την εφαρμογή των προγραμμάτων (ΜΟ = 3,3).

6. Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών (ΜΟ = 3,2).

7. Η έλλειψη κινήτρων και κατάλληλης παρώθησης (ΜΟ = 3,1).

8. Η άρνηση για την αντικατάσταση παλιών, γνώριμων και επιτυχημένων μεθόδων με
νέες και αβέβαιες (ΜΟ = 3,1).

9. Η απομόνωση του εκπαιδευτικού στην αίθουσά του (ΜΟ = 3,0).

10.Η έλλειψη εμπιστοσύνης και υποστήριξης από το διευθυντή (ΜΟ = 2,8).

11.Ο συντηρητισμός που διακατέχει τους εκπαιδευτικούς (ΜΟ = 2,8).



Καταληκτικό σχόλιο

Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση και
επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας είναι ότι οι
εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει επιπλέον σπουδές από το βασικό
τους πτυχίο, βρίσκουν περισσότερους παράγοντες που
συμβάλλουν στην αποτυχημένη εφαρμογή των καινοτόμων
προγραμμάτων και περισσότερους λόγους για τους οποίους
αντιστέκονται στην εισαγωγή καινοτομιών από εκείνους που δεν
έχουν κάνει περαιτέρω σπουδές.



Επίλογος

Ας γίνει μια προσπάθεια από την πολιτεία να «εκμεταλλευτεί»
τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που δε θέλησαν να μείνουν στα
στενά πλαίσια που τους προσέφερε το πτυχίο εισαγωγής τους
στην εκπαίδευση και να τις χρησιμοποιήσει εποικοδομητικά για
το καλό όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όταν ο εκπαιδευτικός νιώσει ότι του δίνεται η ευκαιρία για
δημιουργία και αυτενέργεια, όταν νιώσει την αναγνώριση και
επιβράβευση και του δοθούν τα ανάλογα κίνητρα για να
προχωρήσει στην εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τότε
δε θα φοβηθεί να αναλάβει ευθύνες αλλά θα γίνει συμμέτοχος
στην αλλαγή και θα προσπαθήσει …



«να φροντίσει να φέρει την αλλαγή που 

θέλει να δει στον κόσμο»

Μαχάτμα Γκάντι
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Σας ευχαριστώ


