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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Πνιιά εθπαηδεπηηθά ζηειέρε θαη δηεπζπληέο ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα, πεηξακαηίδνληαη θαη θαηλνηνκνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, θάλνληαο ρξήζε δηαθφξσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
είλαη λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε αιιά θαη ηελ
εθαξκνγή απηψλ ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο
δηαδηθαζίεο ππφ ην πξίζκα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.
Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν παξάγνληα πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο
θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ην
θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί, φρη πάληα επαξθψο, λα
ππνζηεξίδεη ηερλνινγηθά ηα λεπηαγσγεία, πξνσζψληαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη
δξάζεηο. Ζ θαηλνηνκία δε ζεσξείηαη αηνκηθφ επίηεπγκα, αιιά νκαδηθφ, θαη ε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί κε ζσζηή δηαρείξηζε λα αιιάμεη ηφζν ηε δηδαθηηθή
πξάμε φζν θαη ηε δηνηθεηηθή – νξγαλσηηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ ππάξρεη επηκφξθσζε,
δηάζεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Βήκαηα πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο.
ηελ έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε νπνία επηηξέπεη
ηελ πνιχπηπρε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο κε κηθξφ αξηζκφ ππνθεηκέλσλ, φπνπ καο
ελδηαθέξεη ε θαηαλφεζε θαη ε θαηαγξαθή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηά καο. Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε
εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο (14)
Έιιελεο λεπηαγσγνχο απφ πεξηνρέο φιεο ηεο επηθξάηεηαο – ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο
Ννκνχο Θεζζαινλίθεο, Πέιιαο, Υαλίσλ θαη Λάξηζαο – νη νπνίνη ππεξεηνχλ
παξάιιεια ή έρνπλ ππεξεηήζεη ζην παξειζφλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
πκπεξαζκαηηθά, νη ζχγρξνλνη Έιιελεο λεπηαγσγνί θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ζεσξνχλ πσο ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη
θαηάξηηζεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπο, ελψ ε πιεηνςεθία απηψλ
ζρεδηάδεη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηεξηδφκελνη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Παξφια απηά,
ζεκεηψλεηαη κεγάιε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ελψ νη πξσηνβνπιίεο γηα
επηκφξθσζε πεγάδνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ρσξίο ην θξάηνο λα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζε απηφ.
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Λέμεηο – Κιεηδηά: Δθπαηδεπηηθή Καηλνηνκία, Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Νέεο
Σερλνινγίεο, ρνιηθή Ζγεζία, Δθπαηδεπηηθή Αιιαγή.
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ABSTRACT
Many Greek kindergarten teachers and supervisors involve innovative practices during
their school lessons and educational career, supported by ICT tools. The aim of this
paper is to investigate the key factors that influence the integration and application of
these innovative practices in the educational and training school processes, supported by
ICT tools and technological methods.
The most crucial factor for the promotion and implementation of innovative practices is
the educational leadership of each school unit. At the same time, the Greek state and the
European Union corporate with each other in order to offer innovative programs and
new technology tools for the Greek kindergarten units. Innovation is not an individual
accomplishment, while new technology can lead to an educational change. Key factors
that lead to educational change is also teachers‟ training, their positive attitude towards
change and collaboration between the educational executives.
The following is a qualitative research that focuses on the understanding and the
recording of teachers and supervisors‟ opinions and experiences about innovation and
ICTs in education. The data are gathered through interviews that follow a basic
structure of questions and permit the sample to speak in a more open way. The sample
is composed of fourteen kindergarten teachers nationwide – particularly from the
districts of Thessaloniki, Pella, Chania and Larissa – who are now or have been in the
past supervisors.
In conclusion, modern Greek educational executives consider very valuable the
seminars about ICT tools and innovative practices, since as they say, they support their
ideas and projects and help them to create creative and innovative lessons. Nevertheless,
Greek kindergartens lack of sufficient technology tools and computers quite much,
while teachers themselves must search for their personal technological and pedagogical
new knowledge through seminars and new degrees, without the ultimate help of the
state.
Key words: Educational Innovation, Kindergarten School, ICTs, School Leadership,
Educational Change
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Ευχαριστίες
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ
θαξδηάο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θα. Διέλε Μνπζέλα γηα ηε ζπλεξγαζία καο,
ηηο ππνδείμεηο, ηηο ζπκβνπιέο, ηελ εκςχρσζε θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα ην έξγν
κνπ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο θαη αθνινπζψληαο ηηο πνιχηηκεο γηα εκέλα
ζπκβνπιέο ηεο, έκαζα λα δηεμάγσ έξεπλεο ηέηνηαο έθηαζεο θαη ζνβαξφηεηαο θαη λα
γξάθσ επηζηεκνληθψο άξηηα. Σν πέξαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ, κε φιεο ηηο γλψζεηο πνπ
κνπ πξνζέθεξε, ζηηγκαηίδεηαη ζεηηθά απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή.
ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ζπκκεηείραλ κε πξνζπκία ζην
εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο κνπ θαη παξά ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ
δηαλχνπκε, δέρηεθαλ λα ζπδεηήζνπκε γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. πγθεθξηκέλα έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη
ζηηο δεθαηέζζεξηο λεπηαγσγνχο – πξντζηακέλεο / δηεπζχληξηεο ηνπ 55νπ θαη 38νπ
Νεπηαγσγείνπ Λάξηζαο, ηνπ Νεπηαγσγείνπ Αζπξνβάιηαο Θεζζαινλίθεο, ηνπ 4 νπ θαη
5νπ Νεπηαγσγείνπ Αξηδαίαο Πέιιαο, ηνπ Νεπηαγσγείνπ Έινπο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ
Κξήηεο θαη ησλ Νεπηαγσγείσλ Πεξίθιεηαο, Παιαηθχηνπ, εβαζηηαλψλ, Αξράγγεινπ
θαη Πξνκάρσλ ηνπ Ννκνχ Πέιιαο. Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμήγαγα καδί
ηνπο θαη ν πνιχηηκνο ρξφλνο πνπ κνπ δηέζεζαλ είλαη ζεκαληηθφο θαη απνιχησο
ζεβαζηφο.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη λα εξεπλήζεη, λα παξνπζηάζεη θαη
λα ζρνιηάζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη εθαξκφζηκεο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη ηα
δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε ηε
ζηήξημε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ηφζν ζην θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο φζν θαη θαηά ηε
δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξνψζεζε θαη
πινπνίεζε απηψλ. Έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, απνηέιεζε ε μαθληθή θαη
απφηνκε εμνηθείσζε θαη ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απφ φιε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαη ε αλάγθε λα ζπλδεζεί νινθιεξσηηθά ε δηα δψζεο
εθπαίδεπζε

κε

ηελ

ηειεθπαίδεπζε.

Δμεηάδεηαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ

θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ ζηηο καζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, νη αιιαγέο πνπ
επηθέξνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ε αληηκεηψπηζε απηψλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. νβαξή πξνζπάζεηα θαηαβάιιεηαη ζηελ απνζαθήληζε
δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαζψο θαη
ζηελ επηζήκαλζε ειιείςεσλ ηερλνινγηθήο θαηάξηηζεο θαη εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, κέζα
απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζε δηνηθεηηθφ θαη
δηδαθηηθφ επίπεδν.
ε έλαλ θφζκν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη δηαξθψο
λα εξεπλνχλ λέα δεδνκέλα, λα μεθεχγνπλ απφ παξαδνζηαθέο δνκέο θαη πξνζεγγίζεηο
θαη κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ λα εθζπγρξνλίδνληαη,
εκπινπηίδνληαο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε θαηλνηφκεο ηδέεο, δξάζεηο θαη
πξαθηηθέο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο εξγαζίαο,
είλαη ηα αθφινπζα:
1.

Τινπνηνχληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο νη

νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.)
θαη ζε πνην βαζκφ;
2.

Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ

πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαθηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
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3.

Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ

πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
4.

Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο

θαηλνηφκεο

εθπαηδεπηηθέο

πξαθηηθέο

θαη

δεκηνπξγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

ππνζηεξηδφκελεο ζπρλά απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη πνηνη ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο
δξάζεηο;
5.

Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο

θαηλνηφκεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ππνζηεξηδφκελεο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη πνηνη
ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο;
6.

Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ κεηαμχ

ησλ ειιεληθψλ Νεπηαγσγείσλ θαη ζε ηη βαζκφ εμαξηψληαη απφ ηα ηερλνινγηθά κέζα
πνπ πξνζθέξνληαη;
7.

Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ - πξντζηακέλσλ γηα ην ξφιν ησλ Σ.Π.Δ.

ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχεη βηβιηνγξαθηθά ηνλ πξψην άμνλα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζην ξφιν ηεο ζρνιηθήο
δηνίθεζεο θαη ζην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ / πξντζηακέλσλ ζηελ πξνψζεζε θαιψλ θαη
λέσλ πξαθηηθψλ θαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ ζηε ζρνιηθή
δηαδηθαζία. Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ δεχηεξνπ άμνλα κηαο
εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πξνο δηεξεχλεζε
εξσηήκαηα, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο θαη
ησλ δηεξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Αθνινπζνχλ, ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθή κε απηά, ελψ ζην πέκπην παξαηίζεληαη
πξνηάζεηο πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
πσο αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή, ζε κηα θαηαηγηζηηθή επνρή θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, πξφθιεζε απνηειεί ζίγνπξα, θάζε είδνπο
θαηλνηνκηθήο δξάζεο. Νέα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ
πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα είλαη
επνκέλσο αλαγθαίν λα παξνπζηαζηνχλ, απνξξνθεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε. πσο δηαθαίλεηαη, νη λέεο ηερλνινγίεο πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρηθή
καζεηνθεληξηθή κάζεζε, ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ζπκβάιινπλ, ζπλήζσο
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ζεηηθά, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Κπξηαθψδε & Σδηκνγηάλλεο, 2016). Παξφια απηά,
ζεκαληηθά βήκαηα εμέιημεο θαη πξνφδνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο
δηνίθεζεο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Πξνζρνιηθή
Δθπαίδεπζε θαη θαη‟ επέθηαζε

ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο βαζκίδεο ηεο

εθπαίδεπζεο.
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Α΄ ΜΔΡΟ - ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΟΕΓΓΙΗ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
1.1 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ – ΜΙΑ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ – Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε
νξγάλσζε θαη απφδνζε ελφο ζχγρξνλνπ Νεπηαγσγείνπ, απνηειεί ε «δηαρείξηζε ηεο
γλψζεο» (Καδηαλή, αθθά & ηαζνπνχινπ, 2015). Μηα ζρνιηθή κνλάδα, φπσο απηή
ηνπ λεπηαγσγείνπ, φηαλ γλσξίδεη ηηο πλεπκαηηθέο αμίεο ηεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη
πιηθνηερληθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ειιείςεηο πνπ έρνπλ
νδεγήζεη ζε πηζαλά ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβαίλεη ζε
θαηλνηφκεο πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε
γλσξίδεη πψο λα δηαρεηξίδεηαη επνηθνδνκεηηθά ηε γλψζε (Bukowitz & Williams, 1999).
Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απαηηεί δηνξαηηθφηεηα θαη πξφζεζε γηα αιιαγή. Σα
εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε δηαδξακαηίδνπλ ην βαζηθφηεξν ξφιν ζηε
δηαδηθαζία απηή θαη νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε εμσηεξηθνχο
θνξείο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηλνηνκνχλ (Harris, Leithwood, Day,
Sammons & Hopkins, 2007,΄ Παλνχζεο, 2012).Απψηεξνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο
γλψζεο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ
κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε θαη ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο
απφδνζεο (Τθαληήο & Βνδατηεο, 2011΄Λατλά, 2013).
Ζ ζρνιηθή θαηλνηνκία απνηειεί θνκκάηη αιιά θαη ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο (Γνχλαξε & Γξφιιηνο, 2010). πγθεθξηκέλα θαηλνηφκεο
πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη projects
ζρεδηάδνληαη, εθαξκφδνληαη θαη δηαρένληαη ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα φπσο ην
λεπηαγσγείν, φηαλ ηα ζηειέρε ηεο γλσξίδνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο αμίεο, ηελ
αλαγθαηφηεηα αιιαγήο, ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ρξήζεο θαηλνηνκηψλ ζην ιεηηνπξγηθφ θαη
δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη φηαλ γλσξίδνπλ φηη ην έξγν ηνπο πξφθεηηαη λα αληακεηθζεί
(Γνχλαξε & Γξφιιηνο, 2010. Ζ ζρνιηθή εγεζία παίδεη ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε
δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα (Παπαθσλζηαληίλνπ,
2014). Ζ δηαρείξηζε κηαο θαηλνηνκίαο βνεζάεη ζηελ δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή
νξγάλσζε, ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζρνιηθήο ζηειέρσζεο θαη ζηνλ απαξαίηεην
πξνυπνινγηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη κηα ζρνιηθή κνλάδα ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην
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δπλαηφλ απνδνηηθφηεξα (άρνπ, 2016). Σαπηνρξφλσο, ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο,
θαηλνηνκία απνηειεί νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα
ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ νξγαληζκνχ (Ηνξδαλίδεο, 2006).
Ζ εθπαίδεπζε κέζσ επηζηεκνληθά ειεγρφκελσλ ζεζκνζεηεκέλσλ παηδαγσγηθψλ
αληηιήςεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κεζφδσλ, νξίδεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
θνηλσλίαο. Ο ηξφπνο πνπ δνκείηαη, νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην Νεπηαγσγείν θαη ηα
ζηειέρε ηνπ, βάδεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξναγσγή θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ θαη ησλ
δξάζεσλ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ελψ απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο (Βεξγηνπνχινπ, 2016 ). Ζ ζσζηή
αλαπηπμηαθή νξγάλσζε θαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Σα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έρνληαο ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζέηεζε, πξνάγνπλ δηεζλή
πξφηππα κάζεζεο ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα θνηλσληθά
πξφηππα ζπζηήκαηα (Μαθξή & Σζηφλθε, 2016). Σν Νεπηαγσγείν δξα κέζα ζηελ
θνηλσλία θαη ηα κέιε ηνπ, κηθξά θαη κεγάια, θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο
ζρέζεηο εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο,
αθνινπζψληαο θαη αλαπηχζζνληαο γεληθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο έπεηηα ζα θιεζνχλ λα
βαζκνινγήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κε βάζε ηελ νξηδφκελε ζηνρνζεζία (Θενθηιίδεο,
2007).
Καηαιεθηηθά, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πξνάγεη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηελ
εθπαίδεπζε, ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζσζηή
δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2014 ). Ζ εθαξκνγή
θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
αληηκεηψπηζε δνκηθψλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Βνξβή,
Γαληειίδνπ & Παπαγάινπ, 2016). Μηα θαηλνηνκία κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη ζηνηρεία
νκνηνκνξθίαο,

ζηαζηκφηεηαο

θαη

παξαδνζηαθψλ

αληηιήςεσλ

(Βφηζε,

2017).

Καηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο δηακνξθψλνπλ πνιχπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη απηφ έρεη αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο
θνηλσλίαο (Βνζληάδνπ, 2002). Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Βνζληάδνπ, 2002
΄Κνληδάξε, 2016). Ζ δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο επέξρεηαη κε ζσζηή
ζηνρνζέηεζε ησλ αλαιπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθηίκεζε - εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε
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κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ζηνπο θαλφλεο παξαγσγήο
(Εσγξάθνπ, 2002). Βαζηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο, ν νπνίνο
γηα λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά
ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή κπνξεί λα
επηθέξεη ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ (ηδεξφπνπινο, 2014).Οθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο
θαζνδεγεηήο ηνπ ππφινηπνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρία θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Μάιηζηα, ζην Νεπηαγσγείν, ε
ζπλχπαξμε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ καδί, φηαλ βαζίδεηαη ζε θαιή ζπλεξγαζία,
ζπκβάιιεη πνιππιεχξσο ζηελ εμέιημε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
νξγαληζκνχ. Μαδί κε ην θαηάιιειν δηνηθεηηθφ ζηπι θαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά
ζα κπνξέζεη ν ίδηνο κε ηε βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα
εθθξάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ επηηπρψο νπνηαδήπνηε θαηλνηφκν δηαδηθαζία (Ράπηεο,
2006).

1.2 ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΨΝ ΣΟ
ΤΓΦΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ – Ο ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ
ΝΗΠΙΑΓΨΓΟΤ
Σν ζχγρξνλν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνάγεη αμίεο θαη ππνζηεξίδεη αξρέο πνπ
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο – πνιηηηζηηθέο – θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ηεο
θνηλσλίαο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα εμειηρζνχλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά κέζα ζε κηα ζπλερψο
κεηαβαιιφκελε θνηλσλία (Μαθξνγηαλλέιε, 2013). Σν Νεπηαγσγείν είλαη έλαο
νξγαληζκφο, ν νπνίνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά απαηηεί ζρεδηαζκφ,
νξγάλσζε, αμηφινγν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη επραξηζηεκέλα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε
(Παζηαξδή, 2001). Σν Νεπηαγσγείν, φπσο θαη νη ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο,
νθείιεη λα αθνινπζεί κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπληαγκέλε κε αμίεο θαη θαλφλεο, λα
δηεπζχλεηαη απφ αλζξψπνπο κε φξακα θαη λα πξνάγεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηδαθηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο, λα ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα εκπλέεη,
ζηεξηδφκελν ζηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, κε ζηφρν ηελ αιιαγή
παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη αληηιήςεσλ (Fullan, 1991 ˙ Hargreaves & Evans, 1997˙
Sarason, 1996).
Κάλνληαο ιφγν γηα ηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αξρηθά λα
ζεκεησζεί πσο κηα θαηλνηνκία κπνξεί λα απνδεηρζεί ειπηδνθφξα θαη απνηειεζκαηηθή
φηαλ εληάζζεηαη κέζα ζην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν θαη ελψλεηαη κε ηελ ππφινηπε
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δηδαθηηθή ή δηνηθεηηθή πξάμε. Σα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά φηαλ ε θαηλνηφκνο
δξάζε εκθαλίδεηαη απζαίξεηα, ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο (Sharples, de Roock, Ferguson, Gaved, Herodotou, Koh, ... &
Weller, 2016). Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο

έρνπλ

πηνζεηήζεη

εθπαηδεπηηθά

θαηλνηφκα

πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
απνκλεκνλεπηηθήο

κάζεζεο

θαη

ζηελ

αχμεζε

ηερληθψλ

πνπ

πξνάγνπλ

ηε

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε δηεξεχλεζε (Μπεξεδήκαο, 2015). Δπηπξνζζέησο, ζε φηη αθνξά
ην Νεπηαγσγείν, πιένλ έρνπλ εληαρζεί δξαζηεξηφηεηεο ηφζν γισζζηθνχ φζν θαη
καζεκαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ,

δξαζηεξηφηεηεο

θηιαλαγλσζίαο,

ζεάηξνπ,

αζινπαηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
αιιάδνπλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ,
ελψ ππνζηεξίδνληαη λέεο δεμηφηεηεο θαη λέα γλψζε (C.I.D.R.E.E., 1999).
Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζε
κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο βαζηθέο θάζεηο: ηε θάζε ηεο
πηνζέηεζεο, ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε θάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο κηαο θαηλνηνκίαο
(Fullan, 1988). Ζ αξρηθή θάζε ηεο πηνζέηεζεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ε πξψηε
εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη σο έλα ζχζηεκα απνθέληξσζεο φπνπ νη απνθάζεηο θαη νη
ιεηηνπξγίεο θαζνξίδνληαη απφ ηα δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά κέιε ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ πνπ απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ πσο ππάξρεη αλάγθε γηα αιιαγή ζηηο ζηάζεηο,
ζπκπεξηθνξέο,

αληηιήςεηο

θαη

πξαθηηθέο

πνπ

εθαξκφδνληαλ

σο

ηψξα

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012). Έπεηηα πξνβαίλνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ηδεψλ,
ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο, θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη κνηξάδνληαη
αξκνδηφηεηεο θαη ξφινπο (Φξηιίγθνο, 2016). Οη ζηφρνη βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο, πινπνηεί κηα πεηξακαηηθή
εθαξκνγή ηνπ πξναπνθαζηζκέλνπ ζρεδίνπ, ειέγρνληαο αλ επαξθεί ή φρη ε πιηθνηερληθή
ππνδνκή ηεο κνλάδαο πνπ δηεπζχλεη θαη έπεηηα πξνρσξάεη ζηελ επίζεκε εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκίαο (άρνπ, 2016).
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηεο πξψηεο θάζεο ζηεξίδεηαη ζε έλα ηερλνθξαηηθφ,
ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, κε ηηο απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζέηεζεο θαη
λέσλ ηδεψλ λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θεληξηθή αξρή (Τπνπξγείν Παηδείαο)
ε νπνία ειέγρεη πιήξσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ λεπηαγσγείσλ θαη θξνληίδεη κε
δηθή ηεο πξσηνβνπιία λα αιιάδεη ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δίλνληαο
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έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε – επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ (Παπαλανχκ,
2000). Ζ ηξίηε θαηεγνξία ηεο πξψηεο θάζεο, θάζε ηεο πηνζέηεζεο, πξνζεγγίδεη ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ, πνιηηηζκηθά, εμεηάδνληαο
ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ θνξέσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
(House, 1979).
ηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο
απηήο, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή φια φζα έρνπλ πξνζρεδηαζηεί θαη πξναπνθαζηζηεί ζηε
θάζε ηεο πηνζέηεζεο (Κιεηδαξά, 2015). Σα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη
πιένλ ζε ζέζε λα απνζαθελίζνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηνπο
πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο αξρίδνπλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κεζφδνπο
αιιαγήο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπο θαη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ (άρνπ, 2016). ην ηέινο αιιά θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα αμηνινγείηαη
θάζε ελέξγεηα εθαξκνγήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο, θάζε ηεο
ζεζκνζέηεζεο, φζεο θαηλνηνκίεο έρνπλ πινπνηεζεί κε επηηπρία απνξξνθψληαη ζην
θαζεκεξηλφ έξγν θαη δηαρένληαη (Fullan, 1986). ιεο νη θάζεηο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
ηνπο.
Καηά θαηξνχο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζπγγεληθέο αλαιχζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ
εθαξκνγήο ζρνιηθψλ θαηλνηνκηψλ, κηα εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζε έμη δηαδνρηθά
ζηάδηα εθαξκνγήο. Αξρηθά γίλεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά θαη
δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη έπεηηα ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο δηαλέκεη ηνπο
ξφινπο πνπ ζα πάξεη θάζε κέινο. ην ηξίην ζηάδην ππνζηεξίδεηαη ε επηκφξθσζε –
θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ δηεπζπληψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή
βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ζην
ηέηαξην ζηάδην πνπ έρεη νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο, μεθηλάεη ε εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκηθήο πξαθηηθήο. Αθνινπζεί ε ηειηθή αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο αιιαγήο,
ελψ ζην έθην ζηάδην δηακνξθψλεηαη ε λέα δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Filby &
Lambert, 1990). Μηα αθφκε αλάιπζε αλαθέξεηαη ζε πέληε δηαδνρηθά ζηάδηα,
μεθηλψληαο απφ «ην ζηάδην ηεο θαηαλφεζεο» ησλ αλαγθψλ αιιαγήο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Αθνινπζεί «ην ζηάδην ηνπ νξάκαηνο» φπνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα
αιιαγή θαη δίλνληαη θίλεηξα ζηα εθπαηδεπηηθά κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ απφδνζή
ηεο, «ην ζηάδην ησλ πξνζδνθηψλ» φπνπ απνθαζίδνληαη απφ θνηλνχ νη ζηφρνη, θαζψο θαη
ηα ζηάδηα «ηεο ελδπλάκσζεο» θαη «ηεο ππνζηήξημεο» φπνπ εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά
ζηειέρε απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη,
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επηκνξθψλνληαη θαη έπεηηα ιακβάλνπλ απνθάζεηο δξάζεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ
(Inbar 1996).
χκθσλα ηψξα κε ηα έμη ζηάδηα ησλ Everard, Morris & Wilson (2004), αξρηθά ηα
δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά κέιε ελφο ζρνιείνπ εληνπίδνπλ ηελ αλάγθε αιιαγήο γηα
ηελ επίιπζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ λα
δξάζνπλ. Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη «ζηάδην δηάγλσζεο θαη αλαγλψξηζεο». ηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην «πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ» φπνπ ηα
εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνθαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο επεξρφκελεο
αιιαγήο θαη πξνβιέπνπλ ηα πηζαλά απνηειέζκαηά ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ
ηνπο έξγν. Έπεηηα αθνινπζεί ην ζηάδην «πεξηγξαθήο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο» θαηά
ην νπνίν γίλεηαη γλσζηή ε πξνβιεκαηηθή ππφζεζε θαη επηθνηλσλνχλ ηα κέιε κεηαμχ
ηνπο γηα λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ επηινγή ζηφρσλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην ζηάδην
«πξνζδηνξηζκνχ ησλ θελψλ» αλάκεζα ζηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. ην ζηάδην απηφ εμεηάδνληαη νη απφςεηο
θαη νη αληηιήςεηο φισλ φζσλ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ εθαξκνγή θαη επίηεπμε ηεο
θαηλνηνκίαο, εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζηφρν κηα πγηή θαη ζεηηθή
ζπλεξγαζία. ην επφκελν ζηάδην ηνπ «πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ην
παξφλ ζην κέιινλ θαη ηεο επηηπρεκέλεο απφδνζεο ηεο εθαξκφζηκεο θαηλνηνκίαο»
θαηαλέκνληαη νη δξάζεηο θαη νη επζχλεο ηνπ θάζε κέινπο, νη πφξνη, νηθνλνκηθνί θαη
πιηθνηερληθνί, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, θαηαγξάθνληαη φιεο νη ειιείςεηο, ελψ ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εθηέιεζε φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ έρνπλ φινη νη
εκπιεθφκελνη θνξείο θαη θπξίσο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε (Ράπηεο, 2006). Σέινο
αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο «αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αιιαγήο» βάζεη ηνπ
νπνίνπ εμεηάδεηαη ην παξαγφκελν θαηλνηφκν έξγν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηνρνζεζία
θαη ηηο πξνβιέςεηο. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη φια ηα δπλαηά
αιιά θαη λα αδχλακα ζεκεία ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο θαη ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ κε
ζθνπφ λα αθνινπζήζνπλ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηεο
θαηλνηνκίαο θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ιάζε (Παπαδεκεηξαθφπνπινο & Σφθαο, 2006˙
Ράπηεο, 2006).
Με βάζε ηηο παξαπάλσ αιιά θαη πνιιέο αθφκε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα
ζηάδηα πηνζέηεζεο αιιά θαη εθαξκνγήο κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαηαιήγνπκε
ζην ζπκπέξαζκα πσο νπνηαδήπνηε θαηλνηφκνο δξάζε γηα λα εθαξκνζηεί ζε κηα
ζρνιηθή κνλάδα, φπσο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, αξρηθά πξέπεη λα δηαγλσζηεί απφ
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ηα κέιε ηεο ε αλάγθε επίιπζεο θάπνηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Πεδή &
Απγεηίδνπ, 2013). Έπεηηα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ - εγέηε
θαζψο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, θαιιηεξγείηαη ε
ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο, απνθαζίδνληαη νη απφ θνηλνχ ζηφρνη, αθνινπζνχλ ηα θίλεηξα θαη
νη κειινληηθέο πξνβιέςεηο, κνηξάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη

παξαθηλνχληαη νη

εθπαηδεπηηθνί λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ θαηλνηφκν δξάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ
εμαζθαιίδεηαη έλα ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
εκπιεθφκελσλ κειψλ, πξνάγεηαη ε θαηλνηνκία θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη επηζπκίαο
γηα εμέιημε θαη αιιαγή (Παζηαξδή, 2001).

1.3 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΗ ΗΓΕΙΑ
Ζ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ελφο λεπηαγσγείνπ πξνυπνζέηεη θαιφ ζρεδηαζκφ,
πξνθαζνξηζκέλε

ζηνρνζέηεζε

θαη

αλζξψπνπο

άμηνπο

λα

δηαρεηξηζηνχλ,

λα

ππνζηεξίμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ αξκνδηφηεηεο θαη κεζφδνπο (αΐηεο, 2005).Σν θιεηδί
ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θξαηάεη ν δηεπζπληήο – εγέηεο απηήο
(Παπαγεσξγίνπ & Υαληψηε, 2016). πγθεθξηκέλα ζρνιηθνί εγέηεο ραξαθηεξίδνληαη νη
δηεπζπληέο / πξντζηάκελνη κε πξνζσπηθφηεηα θαη πξνζσπηθή θξίζε θαηά ηελ νπνία δε
δέρνληαη εζεινηπθιψληαο, άλσζελ εληνιέο πξνο εθηέιεζε πνπ κπνξνχλ λα
δπζρεξάλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο, δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνη θαη ηελ νπνία αληηπξνζσπεχνπλ
(Παζηαξδήο,2004). Αληί απηνχ, εγέηεο ζεσξείηαη ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο πνπ
παίξλεη απνθάζεηο βαζηδφκελεο ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο θαη ζηα
ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ (Λαΐλαο, 2004). Ο
ζρνιηθφο εγέηεο εκπλέεη εκπηζηνζχλε, ελζαξξχλεη, ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, έρεη γλψζεηο θαη ιακβάλεη ζπλερψο λέεο, έρεη ζεβαζκφ θαη ζηαζεξφ
ιφγν απέλαληη ζηα δηαηάγκαηα θαη ζηηο άλσζελ εληνιέο, πξνηείλεη ιχζεηο ζε
πξνβιήκαηα θαη θπξίσο είλαη αλνηρηφο ζε θαηλνηνκίεο θαη επνηθνδνκεηηθέο
αιιαγέο(Παπαθψζηα, 2016).
Με ζηφρν ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζην θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο, ν δηεπζπληήο /
πξντζηάκελνο - εγέηεο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο κε ηε
βνήζεηα ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ζηνρεχνληαο ζε κηα επεξρφκελε ζεηηθή αιιαγή

(Λαδάξνπ, Παπαγεσξγάθεο & Φνχδαο, 2017). Γλψζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
θαηλνηνκίαο πνπ ζα εθαξκφζεη, κπνξεί λα ζέζεη ζηαζεξνχο ζηφρνπο, λα ζπγθεληξψζεη
ην απαξαίηεην πιηθφ θαη λα πινπνηήζεη ην φξακά ηνπ (Αζαλαζνχια – Ρέππα,
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Γαθνπνχινπ, Κνπηνχδεο, Μαπξνγηψξγνο & Υαιθηψηεο 2008). Παξάιιεια, φζνλ
αθνξά ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ δηδαθηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ,
ν εγέηεο δηεπζπληήο ή ζε κνλνζέζηα ζρνιεία, ν πξντζηάκελνο, αθνχ ελεκεξσζεί
απφιπηα γηα ηα δεδνκέλα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο,
νθείιεη λα πείζεη ζε αξρηθφ ζηάδην ηα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε ηνπ γηα ηελ αλάγθε
αιιαγψλ. Έπεηηα, ζε απφιπηα αξκνληθή θαη δίθαηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, νθείιεη λα
ηνπο θαζνδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε λέσλ ηδεψλ, ζην ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο,
βάδνληαο φινη καδί απφ θνηλνχ ηνπο απαξαίηεηνπο ζηφρνπο θαη ζέηνληαο ζε εθαξκνγή
ηελ θαηλνηνκία (Αιεμάλδξνπ, 2015). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
λα επδνθηκήζεη κηα εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε ςπρηθή, επαγγεικαηηθή θαη
νηθνλνκηθή αλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή - εγέηε αιιά θαη ηνπ
θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηειέρνπο μερσξηζηά (Bredenson & Johanson, 2000).

1.4 ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΨΝ
Ζ δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο κέζα ζηηο νπνίεο
ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην Νεπηαγσγείν, ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζηηο αξρέο ηνπ
ζχγρξνλνπ management. Βάζεη ησλ αξρψλ απηψλ δηακνξθψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή ησλ Νεπηαγσγείσλ κε ηε βνήζεηα θαζνξηζκέλσλ πιηθνηερληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ θξαηηθψλ πφξσλ (Παζηαξδήο, 2004). Ζ δηαθνξά ησλ φξσλ «δηνίθεζεο»
θαη “management” ζηελ εθπαίδεπζε, εληνπίδεηαη ζην φηη ε πξψηε κεηαθξάδεηαη σο
εθηέιεζε άλσζελ εληνιψλ γηα ζπγθεθξηκέλν πξνθαζνξηζκέλν ζθνπφ, ελψ ε δεχηεξε
αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ γηα λα
επηηχρνπλ απφ θνηλνχ πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο κέζσ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη
απηναμηνιφγεζεο (Harris, Day, Hopkins, Hadfield, Hargreaves & Chapman, 2003). «Η
δηνίθεζε ζπλδέεηαη κε ην management κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο» (Καηζαξφο 2008,
ζει. 16).
χκθσλα κε ηνλ θαηά ζεσξηψλ, «παηέξα ηνπ ζχγρξνλνπ management», Fayol, νη
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε (αΐηεο, 2005). Αξρηθά, πξνγξακκαηίδεηαη ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη νξγαλψλνληαη νη ζρνιηθέο ιεηηνπξγίεο ζηεξηδφκελεο ζηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνληαη λα
ζηειερψζνπλ ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Παξάιιεια, θαζνξίδεηαη ε δηεχζπλζε ηεο
κνλάδαο πνπ δηαδξακαηίδεη θαζνδεγεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν, ελψ ζην ηέινο
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αθνινπζεί ν έιεγρνο, ε αμηνιφγεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζρεηηθά κε ην παξαγφκελν έξγν, κε βάζε πάληα ηνλ πξνθαζνξηζκέλν θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ (Καηζαξφο, 2006).
Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηεξίδεηαη

πεξηζζφηεξν ζε

δηεπζπληέο / πξντζηακέλνπο κε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζρνιηθέο αλάγθεο (Παζηαξδήο, 2004). Δπηπιένλ, ν ηξφπνο πνπ ν θάζε ζρνιηθφο
δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο - εγέηεο δηαρεηξίδεηαη θαη δηεπζχλεη

ηελ εθάζηνηε

θαηάζηαζε ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, επηιχνληαο πξνβιήκαηα θαη ελζαξξχλνληαο ηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, βνεζάεη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε
δηαρείξηζε θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Μηρφπνπινο, 2004). Οη εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο ελφο ζρνιηθνχ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ζπλνιηθφ
φξακά ηνπ, ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηειερψλ, ζηελ επηινγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή
κε ζηφρν ηελ αιιαγή, αιιά θαη ζηηο πξαθηηθέο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
(Mai, 2004). Δπνκέλσο, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζσζηήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο κηαο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή εθπαηδεπηηθή ζηνρνζέηεζε,
ηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αλίρλεπζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ
δηδαζθαιίαο θαη δηνίθεζεο, ηελ έκπλεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηειερψλ, ηελ εμαζθάιηζε αλαγθαίσλ πιηθνηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρνιηθψλ
πφξσλ, θαζψο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή επηκφξθσζε θαη ηθαλνπνίεζε (Αζαλαζνχια, θ.α.
2008). Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ είλαη θαζνξηζηηθφο θαη αλαιχεηαη ζην
αληίζηνηρν θεθάιαην, παξαθάησ.
Ζ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο απαηηεί
έλα δηεπζπληή πνπ γλσξίδεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο θαη
θάζε πηπρή ηεο επεξρφκελεο αιιαγήο πνπ θαιείηαη λα πξνηείλεη (Mai, 2004). Ο
δηαρεηξηζηήο ηεο θαηλνηνκίαο νθείιεη λα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, φπσο
είλαη ε εζηθή, ε επαγγεικαηηθή αιιά θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο αληακνηβή. Ο ίδηνο νθείιεη
λα έρεη φξακα, λα πξνζδηνξίδεη ηε ζηνρνζεζία θαη ηηο δξάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ
πξνσζεί θαη λα είλαη ζπλεπήο ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγεη. Ζ
επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε θαζνδήγεζε είλαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
δηεπζπληή – δηαρεηξηζηή κηαο θαηλνηνκίαο (Harris, et. al., 2003). Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
αιιαγήο πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο, λα θξνληίδεη γηα ηελ
επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα αλάιπζεο
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κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν λα ιακβάλεη απνδνηηθφηεξεο απνθάζεηο. Αξεηέο
φπσο ν ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αθνζίσζε είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ
δηεπζπληή / πξντζηάκελν - εγέηε ν νπνίνο απνδεηά θαιή θαη πγηή ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ζηνρεχεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ παξαγφκελν έξγν

(Λαΐλαο, 2004).
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε, πσο κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα φπσο ην Νεπηαγσγείν
ζεσξείηαη θαηλνηφκα φηαλ ε επεξρφκελε αιιαγή πνπ αλαδεηά πξνέξρεηαη απφ ηελ απφ
θνηλνχ γλψζε ησλ ζηειερψλ ηεο, δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη αιιαγήο (Παλνχζεο, 2012). Ζ επηινγή ησλ
δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επίηεπμεο κηαο
θαηλνηνκίαο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ επέξρνληαη ζπρλέο αλαθαηαηάμεηο
αηφκσλ ψζηε λα ρηίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη πγηήο
ζπλεξγαηηθφηεηαο (Σαζηνπνχινπ, 2016).Σνλ πξσηαξρηθφ ξφιν επηηπρίαο κηαο
θαηλνηνκηθήο αιιαγήο ηνλ έρεη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ αλαγθαίν
ζεσξείηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ πνπ νθείιεη λα είλαη επέιηθην θαη
πξνζαξκνζκέλν ζηνπο καζεηέο θαη ηηο αλάγθεο απηψλ(Παπαθσλζηαληίλνπ, 2014).
Σέινο αμίδεη λα ηνληζηεί πσο θάζε Νεπηαγσγείν φπσο άιισζηε θαη θάζε ζρνιηθή
κνλάδα, πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία θαη λα
εθαξκφδεη θαηλνηνκηθέο δξάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο, ππνινγίδνληαο πάληα
ηνπο απαξαίηεηνπο πιηθνηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη
(Γηαλαθάθε, 2002).

1.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΨΝ ΣΟΦΨΝ ΣΗ
ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Ζ επηηπρία κηαο θαηλνηνκίαο, ζε αξρηθφ ζηάδην θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ
νινθιήξσζεο θαη επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο. Σν ακέζσο επφκελν
ζηάδην είλαη ε αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν λα δηεπθξηληζηεί ν
βαζκφο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηεο πνιππφζεηεο αιιαγήο (Σάζηνπ, 2016). Οη κέζνδνη
θαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα θαη λα νδεγνχλ ζε
αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα απνηειέζκαηα (Σάζηνπ, 2016). Ζ ηδέα κηαο θαηλνηνκίαο
κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθή αιιά ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ
θαη ην πνηφλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ
θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζρεηηθά κε ην πφζν σθειήζεθε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα
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(Μαπξνγηψξγνο, 1992). Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πηζαλνηήησλ επηηπρίαο καθξνπξφζεζκεο αιιαγήο, αθφκε απφ ηε θάζε ηεο πηνζέηεζεο
ηεο θαηλνηνκίαο. Μέρξη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, νη ζπλερείο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ιχζεηο θαη πξνηάζεηο αιιαγήο ησλ θαηλνηνκηθψλ ζηφρσλ θαη ε ηειηθή
αμηνιφγεζε λα δείμεη αλ ηειηθά ζα απνξξηθζεί ή ζα γίλεη ελ ηέιεη απνδεθηή ε
θαηλνηνκία (Looney, 2009).

1.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΣΑΕΨΝ ΣΨΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΨΝ ΥΟΡΕΨΝ
Ο απψηεξνο

ζθνπφο ζρεδηαζκνχ, πηνζέηεζεο

θαη εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηφκνπ δξάζεο θαη δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο-δξαζηεξηφηεηαο,
είλαη έλα πνηνηηθά απνηειεζκαηηθφηεξν Νεπηαγσγείν ην νπνίν ζα πξνάγεη ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζα
πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο θαη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (Αγγειάθνο, 2003,΄ Fullan, 2010,΄ Αθξηηίδεο, Καςνθαβάδεο &
Κνχξηεο, 2015). Ζ ελζσκάησζε θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία
απνζθνπεί

ζηελ

θαηαπνιέκεζε

δπζθνιηψλ,

ζηελ

επίιπζε

πξνβιεκαηηθψλ

θαηαζηάζεσλ θαη φια απηά γηα ην θαιφ ηνπ θάζε καζεηή (Romina, Anusca, Kirsti &
Yves, 2010). Δπνκέλσο, νη θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πξέπεη
λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή λα ζπλεξγαζηεί θαη λα κάζεη (Fullan, 1988). Ζ
επηηπρεκέλε εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηεξίδεηαη εμίζνπ ζηηο ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο, επηθνηλσλίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ
θαη γνλέσλ. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ ηδέα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο
εθάζηνηε θαηλνηνκίαο ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην λέν
έξγν ηνπο (Κνληδάξε, 2016). Οη θαιέο ζρέζεηο θαη ε ηαθηηθή ελεκέξσζε θαη
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ζε θακία πεξίπησζε βέβαηα δελ ηνπο επηηξέπεη λα
παξεκβαίλνπλ ζηελ νξγάλσζε, εθαξκνγή θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Απηή
είλαη αξκνδηφηεηα δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Fullan, 1988). Οη ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζεη ε ζρνιηθή κνλάδα κε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο είλαη
θαηαιπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ
θαηλνηνκηψλ (Miles, 1998).
Οη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, καζεηψλ, θαη
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ απέλαληη ζηνλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή
θαηλνηνκηψλ, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ
νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε αιιαγήο (Βαξβηηζηψηε, 2015). Ζ εθπαηδεπηηθή αιιαγή
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επηβάιιεη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ φζσλ

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θνξέσλ (Fullan, 2007). Ζ επηηπρία ή απνηπρία
ηεο εθαξκνγήο θαη ε πηνζέηεζεο κηαο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη ζε πξψην βαζκφ απφ ηελ
αληηκεηψπηζε, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηα θίλεηξα δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Evans,
2001· Zimmerman, 2006· Sarafidou & Nikolaidis, 2009). Ζ απνδνρή ή απφξξηςε κηαο
εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο εμαξηάηαη αξρηθά απφ ηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ θάζε
εκπιεθφκελνπ ζε απηήλ κέινπο. Κάπνηνη αληηκεησπίδνπλ ηελ ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο σο
κηα δηέμνδν δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο, ελψ θάπνηνη άιινη ηε θνβνχληαη θαη ηελ βιέπνπλ
απεηιεηηθά (Νηθνιαΐδεο, 2008).
Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε
κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο
πεξηιακβάλνπλ, ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή αιιαγή,
θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε
θαηλνηφκεο πξαθηηθέο (Day, Sammons, Stobart, Kington & Gu, 2007). Ζ ειηθία θαη ε
δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ηνπο απέλαληη ζηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία, νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα είλαη πην δεθηηθνί ζηελ εθαξκνγή
θαη πηνζέηεζε λεσηεξηζηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ (Day, et. al., 2007).
Οη καζεηέο απφ πιεπξάο ηνπο αληηδξνχλ ζε κηα θαηλνηνκία κε βάζε ην πφζν έρνπλ
θαηαλνήζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηε δξάζε ηεο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). Θεηηθή είλαη ε
ζηάζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πφηε κηα θαηλνηφκνο
δξάζε ηνπο θξαηά ζε εγξήγνξζε, ηνπο ραξνπνηεί, ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη
θπξίσο ηνπο αθήλεη ειεχζεξνπο λα παίμνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα
(Γεζπνίλε, 2016). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, είλαη λα
θαηαθέξεη λα κεηαηξέςεη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο καζεηψλ απέλαληη ζηελ
εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο ζπλερήο ελεκέξσζεο γηα ηα νθέιε ηεο. Ο
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δίλεη ρξφλν ζην καζεηή λα θαηαιάβεη θαη λα δξάζεη κε ην
δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηπι απέλαληη ζε κηα θαηλνχξηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή κέζνδν θαη
δξαζηεξηφηεηα (Κνληδάξε, 2016). Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ πνπ πεηπραίλεη θάζε
καζεηήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ παίδεη
θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ (Μαπξνγηψξγνο, 1992,΄Kyriakides &
Campbell, 2004).
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Δπηπιένλ ζεκαληηθή είλαη ε ζηάζε ηνπ γνλέα αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη
ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηεπζπληηθέο πξαθηηθέο ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο
κνλάδαο (Athanasoula-Reppa et. al., 2010). Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ – ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ε
ζπλεξγαζία, ε ελεκέξσζε θαη ε ηαθηηθή επηθνηλσλία (Riley, 2000). Μφλν κε ηε
ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή ζηήξημε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κηαο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο
(Ryan & Joong, 2005· Athanasoula-Reppa et al., 2010· Sanders & Epstein, 2005).

1.7 Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΨΝ Σ.Π.Ε. ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΣΑ
ΤΠΕΡ ΚΑΙ ΣΑ ΚΑΣΑ
Έρνπκε θηάζεη ζε κηα επνρή, φπνπ ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ
ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ έρεη κεηαηξέςεη ηελ θνηλσλία καο, ζε θνηλσλία ειεχζεξεο
γλψζεο, ακέηξεηεο πιεξνθφξεζεο θαη πνιχηξνπεο επηθνηλσλίαο, κέζσ πνιπάξηζκσλ
ηερλνινγηθψλ ππνινγηζηηθψλ κέζσλ (Παπαλησλίνπ, 2013). Ο ρξφλνο έρεη εθκεδεληζηεί
θαη ην δηαδίθηπν βαζηιεχεη (Blase, 2000). πληζηψζα ηεο εμίζσζεο απηήο ηεο ξαγδαίαο
θνηλσληθήο αιιαγήο απνηειεί θαη ε εθπαίδεπζε. Οη κηθξνί καζεηέο κεγαιψλνπλ θαη
θνηλσληθνπνηνχληαη απφ πνιχ λσξίο κέζσ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ (Γεσξγίνπ,
2016). Σν ράζκα γελεψλ κεηαμχ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ αιιά θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ
απέλαληη ζηηο ζπλερψο εμειηζζφκελεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηερλνινγηψλ πξνθαιεί
ελδηαθέξνλ πξνο κειέηε (Αηζηθπάζε & Φσθίδεο, 2017).
Σν ζχγρξνλν Νεπηαγσγείν ραξαθηεξίδεηαη θαη είλαη εδψ θαη θάπνηα ρξφληα
πνιππνιηηηζκηθφ θαη ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ
δηαηξέζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ έιιεηςε ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, απμάλεηαη
(Μπνπξαληάο, 2005). Δδψ θαη θάπνηα ρξφληα, εθαηνκκχξηα καζεηέο ησλ ρσξψλ ηνπ
Σξίηνπ Κφζκνπ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηθφ ηνπο θνξεηφ ππνινγηζηή, ηνλ γλσζηφ
ππνινγηζηή ησλ «100 δνιαξίσλ» θαη έρνπλ αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Οη λέεο
ηερλνινγίεο

έρνπλ

γηα

ηα

θαιά

εηζβάιιεη

ζηελ

παγθφζκηα

εθπαηδεπηηθή

πξαγκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ σο κνριφο κάζεζεο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ
(Μπνπξαληάο, 2005). Οη πιεξνθνξίεο θαη ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ
εχθνια κέζσ γξήγνξσλ πνιπκεζηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (Livingstone & Bober,
2005). Ο ήρνο θαη ε εηθφλα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, ρσξίο
γξακκηθφηεηα θαη πεξηνξηζκνχο (Jukes, 2005).
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ζνη εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ζεηηθά ηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίαο, ππνζηεξίδνπλ πσο βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο
αιιειεπίδξαζεο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδεο, γξήγνξα θαη ζηνρεπκέλα,
αλαθαιχπηνληαο παξάιιεια ηηο αηνκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Jukes, 2005). Έλαο
παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ζε πνηα ζρνιεία ζα επδνθηκήζνπλ θαη ζε πνηα φρη νη λέεο
ηερλνινγίεο είλαη ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη
πξνο ρξήζε ην θάζε ζρνιείν. ζν πην εμειηγκέλα ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά πνιπκεζηθά
δηαζέηεη ην ζρνιείν, ηφζν απνδνηηθφηεξε θαη θεξδνθφξα ζα είλαη ε δηαδηθαζία
δηνίθεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ή φρη, ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, απνηειεί ν θξαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Arscone & Bottino, 2000). Αλ ην εθάζηνηε αλαιπηηθφ
πξφγξακκα εληάζζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην δηνηθεηηθφ θαη δηδαθηηθφ θαζεκεξηλφ
πξφγξακκα, ιεηηνπξγεί αμηνινγηθά κέηξα θαη ζηαηηζηηθέο ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο
απηψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο ζηα δηνηθεηηθά θαη
εθπαηδεπηηθά ζηειέρε κέζσ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο, ηφηε νη λέεο
ηερλνινγίεο (Σ.Π.Δ.) είλαη απνηειεζκαηηθέο (Jukes, 2005).
Παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή θαη ςπρηθή αληακνηβή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο
ρξήζεο θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγηθά κέζα θαη ηα
θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο θηηάρλνπλ ηε
δηάζεζε, ηνπο εκπλένπλ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο παξέρνπλ παηδαγσγηθέο γλψζεηο,
επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. (Arscone &
Bottino, 2000). ηαλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε δηδαθηηθή ζηνρνζεζία είλαη
μεθάζαξε πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, φηαλ έρεη γίλεη ζσζηφο θαη
ξεαιηζηηθφο νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο κε ζηφρν ηελ επαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή
θαη ζπληήξεζή ηεο, φηαλ έρεη ζρεδηαζηεί κεζνδηθά ν ηξφπνο ηερλνινγηθήο – ςεθηαθήο
επηκφξθσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ, ε ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ.
θαζίζηαηαη κηα δηαδηθαζία πνζεηή θαη εχθνιε (Γνξιή, 2015). Ζ ρξήζε αζθαινχο,
αμηφινγνπ, εχρξεζηνπ θαη δηαζθεδαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη δηαδηθηπαθψλ
πεγψλ,

δηεπθνιχλνπλ

ηελ

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

θαη

θεξδίδνπλ

ζεξκνχο

ππνζηεξηθηέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγίαο, ππνζηήξημεο
θαη έληαμεο ησλ Σ.Π.Δ. ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη αζαθέο, ππάξρεη
29

αλαζθάιεηα θαη αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο (Demetriadis, Barbas,
Molohides, Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas, Tsoukalas, & Pombortsis, 2003). ηαλ δελ
έρεη ζρεδηαζηεί ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ή ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ην εθπαηδεπηηθφ ζηέιερνο ληψζεη πσο ράλεη
ην ρξφλν ηνπ ζε θάηη πνπ δε γλσξίδεη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε
λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπ. πσο πξναλαθέξζεθε, ν αλεπαξθήο ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο, ε έιιεηςε ηερληθήο ζηήξημεο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ε ειιηπήο
επηκφξθσζε δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηελ
αξλεηηθή ζηάζε απηψλ σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ Σ.Π.Δ.
(Blase, 2000). Αθφκε, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε κεησκέλε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ε έιιεηςε πνηνηηθψλ θαη
θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαζψο θαη ε ηερλνθνβία πνπ
ηνπο δεκηνπξγείηαη φηαλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη θαη απφιπηα θαηαζηαιαγκέλνη κε θαη
γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Σ.Π.Δ.). Άιισζηε θαλέλαο ηερλνινγηθφο ή
ςεθηαθφο κεραληζκφο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξνπζία θαη ηελ άκεζε
επαθή καζεηή – δαζθάινπ.
Αδηακθηζβήηεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε
θαη λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,
είλαη ην ηερλνινγηθφ κέζν πνπ δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (παλνχ,
2016). Λεηηνπξγεί κε ηξνκεξά γξήγνξεο ηαρχηεηεο θαη φληαο ζπλδεδεκέλνο κε ην
δηαδίθηπν κπνξεί λα πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζε
ειάρηζην ρξφλν (Σδφθαο, 2002). Ζ ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιπζήκαληε θαη δελ
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ νπνηαδήπνηε κεραλή, έζησ κέρξη θαη ζήκεξα. Παξφια
απηά, κέζσ ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ ν καζεηήο καζαίλεη λα εξγάδεηαη
απηφλνκα, λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκα ζηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ξπζκνχο θαη αλάγθεο
(Ράπηεο & Ράπηε, 2007). Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο απφ ηελ
ππνινγηζηηθή κεραλή ηνπ δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ αηνκηθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπ, ηελ θαηαλφεζε ησλ ιαζψλ ηνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα δεχηεξεο
επθαηξίαο. Απηνκάησο, ε ςπρηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή
αλεβαίλεη ζηα χςε (Ράπηεο & Ράπηε, 2007). Μέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο
ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ν καζεηήο καζαίλεη λα
ζπγθεληξψλεηαη, λα εμειίζζεη ηε ζθέςε ηνπ θαη ηε εξεπλεηηθφηεηα ηνπ, καζαίλεη λα
ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία, ρψξεο
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θαη πνιηηηζκνχο θαη αλνίγεη ηνπο κνξθσηηθνχο ηνπ νξίδνληεο (Αηζηθπάζε & Φσθίδεο,
2017). ε απηφ ζπκβάιιεη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηα ςεθηαθά δίθηπα
επηθνηλσλίαο (Ράπηεο & Ράπηε,2007).
ηελ αληίπεξα φρζε, φηαλ έλα παηδί αζρνιείηαη αξθεηέο ψξεο θαη θαζεκεξηλά κε
ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο ελέρεη ν θίλδπλνο ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ, ην παηδί δελ θαηαθέξλεη λα αλαπηχμεη ζσζηά φιεο ηηο ςπρηθέο,
θνηλσληθέο θαη ίζσο δηαλνεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπ (Αηζηθπάζε & Φσθίδεο, 2017). Ζ
πγεία ησλ καζεηψλ, ςπρηθή θαη λεπξηθή, επηβαξχλεηαη εμίζνπ πνιχ. Δπηπιένλ, φζνη
αληηκάρνληαη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ππνζηεξίδνπλ
πσο ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο σο κηα
εχθνια ρεηξαγσγνχκελε κάδα. (Ράπηεο & Ράπηε, 2007).
Οη ιίγνη γλψζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνθηνχλ ππεξνρή απέλαληη ζε φζνπο δελ
γλσξίδνπλ θαη δε, ζηνπο κηθξνχο καζεηέο. Σέινο, ππνζηεξίδεηαη πνιχ έληνλα ε γλψκε
φηη νη δεκηνπξγνί ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ πνιπκέζσλ θαη ινγηζκηθψλ δελ
είλαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνη νχηε δηδαθηηθά έκπεηξνη, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ
δελ έρεη κπεη πνηέ ζε θάπνηα ζρνιηθή ηάμε (Ράπηεο & Ράπηε, 2007). ίγνπξα πάλησο,
θακία απφιπηε ζπκπεξηθνξά ζηήξημεο ή απφξξηςεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο
ζχλδεζήο ηνπο κε ην παηδαγσγηθφ έξγν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πγηήο. ηφρνο θάζε
εθπαηδεπηηθνχ, ππνζηεξηθηή ή κε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πξέπεη λα είλαη ε πνιχπιεπξε
δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ θαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ νη ίδηνη πνηα κνξθή
πιεξνθνξίαο είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή ηνπο
εμέιημεο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ
Σ.Π.Ε.
2.1 ΦΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Σν ζχγρξνλν ειιεληθφ Νεπηαγσγείν έρεη αλάγθε αλαδηακφξθσζεο ησλ ηδεψλ, ησλ
ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηδαθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2014). Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε δηάρπζε θαηλνηνκηψλ ζην
ζρνιηθφ ρψξν θξίλνληαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαη γηα λα επηηεπρζνχλ, δηεπζχλνπζεο αξρέο
θαη εθπαηδεπηηθά ζηειέρε, ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνγέλεηεο νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ
δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, πξνσζψληαο κηα θνπιηνχξα
θαηλνηνκίαο (Παζηαξδή, 2001,΄ Εαθεηξηάδνπ, 2015). Ο θιάδνο πνπ έρεη αζρνιεζεί
πξψηνο θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ελλνηνινγηθέο θξάζεηο «θιίκα θαηλνηνκίαο» θαη
«θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο», είλαη ε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, νη
φξνη απηνί εκθαλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρνιηθήο Γηνίθεζεο, ηνλίδνληαο ηελ
επηηαθηηθή αλάγθε γηα αιιαγή κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ειιεληθψλ ζρνιείσλ θάζε βαζκίδαο (Huberman & Miles, 1984· Daft & Becker, 1978).
Καηλνηνκία εζηί δεκηνπξγία, ειεπζεξία ζθέςεο, λεσηεξηζκφο, δηαθνξεηηθφηεηα,
δηαζεκαηηθφηεηα
αλαδηακφξθσζεο

θαη

νηηδήπνηε

θξχβεη

κέζα

ηνπ

κηα

(Εαθεηξηάδνπ,

2015).

Οξηνζεηψληαο

πλνή
ην

αιιαγήο

«ζρνιηθφ

θαη

θιίκα»

αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο θνηλέο ηδέεο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κνηξάδνληαη
ηα κέιε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ εμέιημε απηήο
(Moolenaar, Daly & Sleegers, 2010). Ο δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο - εγέηεο είλαη ν
θαζνδεγεηήο – εκςπρσηήο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ πξψην ξφιν αλαδηακφξθσζεο ηνπ
ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζε θιίκα θαηλνηνκηθφ θαη δεκηνπξγηθφ (ηδεξφπνπινο, 2014). Ζ
ηδέα, ε έκπλεπζε, ε θαζνδήγεζε ζρεδηαζκνχ, νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ε
δξνκνιφγεζε δηάρπζεο νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα
πνπ είλαη έηνηκε λα κεηαξξπζκηζηεί ζε θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο, ζπληνλίδνληαη απφ ην
δηεπζπληή - εγέηε (Everard & Morris, 1999).
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ν πην βαζηθφο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηνζέηεζεο ελφο
θαηλνηφκνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Εαθεηξηάδνπ, 2015). Ζ θαηλνηνκία ηζνδπλακεί κε
έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία θαη φηαλ φια ηα εκπιεθφκελα άηνκα ελφο ζρνιηθνχ
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νξγαληζκνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ, λα εθθξαζηνχλ, λα δξάζνπλ θαη
λα κεηαξξπζκίζνπλ, ηφηε ε ζρνιηθή νκάδα αιιά θαη ην θάζε άηνκν κεκνλσκέλα,
εμειίζζνληαη θαη γίλνληαη απνδνηηθφηεξνη (Isaksen & Lauer, 2002). ηαλ ην θιίκα θαη
ε θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ ζηεξίδνπλ ηηο δνκέο θαη ηηο βάζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία,
είλαη θπζηθφ επφκελν ε κνλάδα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, λα παξάγεηαη απφ απηή
λέα γλψζε θαη λα εθαξκφδνληαη λέεο ζεηηθέο θαη επηηπρεκέλεο εμειηθηηθέο πξαθηηθέο
(Nonaka, 1994· Nonaka & Takeuchi, 1995, Sundgren, Dimenäs, Gustafsson, & Selart
2005).

2.2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ζ εμέιημε κηαο θνηλσλίαο εμαξηάηαη θαη ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο κεζφδνπο
θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο (Soria-García & Martínez-Lorente, 2014). Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε
ηεο θάζε ρψξαο απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ ελζάξξπλζεο θαη πξνεηνηκαζίαο απξηαλψλ
πνιηηψλ, έηνηκσλ γηα κηα αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζε ηερλνινγηθή
εμέιημε θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή άλζεζε, κέζσ ηεο επίιπζεο θαίξησλ πξνβιεκάησλ
(αΐηεο, 2005). Ζ έλλνηα ηεο «δηνίθεζεο» παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε, δηφηη
πεξηγξάθεη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ
παξαγσγή θαη κεηαιακπάδεπζε γλψζεο θαη ζθέςεο (Αζαλαζνχια, θ.α. 2008).
Παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε θαη νξγάλσζε απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο γηα ηελ παξνρή θαη αιιειεπίδξαζε ηεο γλψζεο, ελψ παξέρεη θίλεηξα,
ηξφπνπο θαη θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (αΐηεο,
2005). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ δελ
εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημε, θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ θαηλνηφκεο,
λεσηεξηζηηθέο πξαθηηθέο, ηθαλέο λα επηιχζνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην
εζσηεξηθφ ησλ κνλάδσλ (Αζαλαζίνπ, 2016).
Μηα νινθιεξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, πξνάγεη
ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηελ εμέιημε ηεο
θνηλσλίαο (Αιεμάλδξνπ, 2015). Ζ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε, απνηειεί κηα λέα ζεψξεζε δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ θαη
πιηθψλ πφξσλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, κε ζηφρν λα βειηησζεί θαη λα εμειηρζεί
πνηνηηθά ε πνξεία ηεο κάζεζεο (Εαβιαλφο, 2003). Ζ εθπαηδεπηηθή Γ.Ο.Π. αλαθέξεηαη
ζε φιεο εθείλεο ηηο δηεξγαζίεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο,
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εζηηάδνληαο ζηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο,
αλαζέηνληαο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε, ππφ ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο

θαη

ρψξν

δξάζεο,

θάησ

απφ

πξνθαζνξηζκέλα

ρξνληθά

πιαίζηα

(Γεξβηηζηψηεο, 2003). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ λένπ
ζρνιείνπ πνπ παξάγεη πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν, πξνζθέξνληαο ζηα ζηειέρε ηνπ ηε
δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε απηνλνκία ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο,
δηνίθεζεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ελζαξξχλνληαο θαιέο πξαθηηθέο ππφ ηελ αηγίδα
ησλ δηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ θαη ηδεψλ (Σδαλεηνπνχινπ, 2016).
Ζ ζχλδεζε θαη ε θαιή επηθνηλσλία ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κε εμσηεξηθνχο θνξείο,
πξνζθέξεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνηνηηθψλ θαη
θαηλνηφκσλ θαιψλ πξαθηηθψλ (Εαβιαλφο, 2003). χκθσλα κε ηνλ Deming, ην κνληέιν
Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
θεληξηθή θξαηηθή εμνπζία θαη λα αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο ηδέεο
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ (Βαβνπξάθε, 2006). Απψηεξνο ζθνπφο
ηεο Γ.Ο.Π. ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη λα αλαπηχμεη θαη λα ελζαξξχλεη κεζφδνπο θαη
πξαθηηθέο πνπ ζα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο, σο απξηαλνχο πνιίηεο, γηα ηηο λέεο
εμειίμεηο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο εξγαζίαο (Εαβιαλφο, 2003). Οη πξαθηηθέο
πνπ ππνζηεξίδεη ε Γ.Ο.Π. ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο καζεηέο σο «πειάηεο» κηαο πνηνηηθά
νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο, «ην ζρνιείν», πνπ ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα λα αληαπεμέιζνπλ
ζε έλα πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ (Σδαλεηνπνχινπ, 2016).
Αξρηθά, ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, επηβάιιεηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο
πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο (αΐηεο,
2005). Σν ειιεληθφ ζχζηεκα ζηε ζχζηαζή ηνπ είλαη αξθεηά γξαθεηνθξαηηθφ θαη
ζπγθεληξσηηθφ αθφκε θαη ζήκεξα, θάηη πνπ θπζηθά επηθξαηεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
Κξίλεηαη επνκέλσο επηηαθηηθφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ,
πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθνχ θαη απνθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ
(Οηθνλνκίδνπ, 2015). Ζ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηε Γ.Ο.Π. νθείιεη λα απνθέξεη
νηθνλνκηθά θέξδε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη ζην θάζε δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
ζηέιερνο αηνκηθά, παξέρνληαο θίλεηξα επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο κέζσ
δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο (Κνπηνχδεο, 1999). Ζ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή θεληξηθή
εμνπζία νθείιεη λα κεηαζρεκαηίζεη δηαδνρηθά ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην
πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ηε δνκή θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε
ηηο εμειίμεηο, νξγαλψλνληαο έλαλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ αγνξά θαη έληαμε
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λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Καηζαξφο, 2008). Δπηπιένλ νθείιεη λα
πξνζθέξεη θαη λα παξαθηλεί ηα εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε λα
επηκνξθψλνληαη ζπλερψο, πξνζθέξνληάο ηνπο θίλεηξα αιιά θαη παξνρέο επηκφξθσζεο
(Αζαλαζνχια, θ.α. 2008). Ζ αξκφδηα θεληξηθή εμνπζία είλαη εμίζνπ ππεχζπλε γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπλζεθψλ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη
ζηειέρσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ

κάζεζεο, επηκφξθσζεο, επαγγεικαηηθήο αλέιημεο θαη εθπαηδεπηηθήο πνηνηηθήο
αλάπηπμεο γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά κέιε θαη ηνπο καζεηέο (Harris, Day, Hopkins,
Hadfield, Hargreaves & Chapman, 2003).
Οη εθπαηδεπηηθνί απφ πιεπξάο ηνπο νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηελ
αλάγθε πηνζέηεζεο κεζφδσλ θαη θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ πςειή πνηφηεηα
κάζεζεο, ζεβφκελεο ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ (άρνπ, 2016). ηνρεχνληαο ζε έλα κάζεκα πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ,
φπνπ νη καζεηέο αθνκνηψλνπλ θαη παξάγνπλ πνιχπιεπξεο γλψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί
εληάζζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία θαη θάλνπλ ρξήζε ηερλνινγηθψλ
πιηθψλ θαη ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ (Μαθξή & Βιαρφπνπινο, 2015). Σξνκεξά
αλαγθαία θξίλεηαη ε ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο δπλαηψλ ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ,
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηε ζεηηθή αλάπηπμή ηνπο (άρνπ, 2016).
Ζ

ζπκκεηνρή

φισλ

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

ζηειερψλ

ζην

παλειιήλην

δίθηπν

εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο, παηδαγσγηθέο αλεζπρίεο θαη
απφςεηο, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο, απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη απηφαλάπηπμεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ ηνπηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ θξαηηθή
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Μαιέηζθνο & Μαζηξνγηάλλεο, 2013). Οη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο θαη εμέιημεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη πξνζσπηθνχ ηνπο έξγνπ (Day, Sammons, Stobart, Kington
& Gu, 2007). Πξσηαξρηθφ κέιεκα νθείιεη λα είλαη ε πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε,
εμέιημε θαη επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή βειηίσζε (Μαιέηζθνο & Μαζηξνγηάλλεο,
2013). εκαληηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απφ
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θνξείο, αιιά θαη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο (Kyriakides & Campbell, 2004,΄Vanhoof &
VanPetegem, 2001). Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεηαη λα επηιέγεη κεζφδνπο θαη
πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο βαζηζκέλν ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο
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αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή ηνπ κε ζηφρν λα απνθεχγεηαη ε ζηείξα γλψζε πνπ δηαλέκεηαη
κε ηνλ ίδην βαξεηφ ηξφπν θαη νκνηφκνξθα ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη γηα λα
αθνκνησζεί ρξεηάδεηαη έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο (Βνζληάδνπ,
2002,΄Γειέγθνο, 2016).
Ο πην θαηαιπηηθφο φκσο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνρεχνληαο ζην ζρεδηαζκφ πνηνηηθνχ θαη εμειηγκέλνπ
δηδαθηηθνχ

πεξηερνκέλνπ,

είλαη

ε

εθπαηδεπηηθή

εγεζία

(Παζηαξδήο,

2004).

Αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ
πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ε πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ θαη

ε δεκηνπξγία

ζπλεξγαζηψλ (Μηρφπνπινο, 2004). Δπηπιένλ αξκνδηφηεηεο απνηεινχλ ε έληαμε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηδαζθαιία, ε έκπλεπζε θαζψο θαη ε
ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ γηα εμέιημε θαη απηφ-βειηίσζε (Καηζαξφο,
2008΄ Λαδάξνπ, Παπαγεσξγάθεο & Φνχδαο, 2017).
Δλ θαηαθιείδη, ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη δηαδηθαζίεο
δηνίθεζεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
(Πνιπρξνλφπνπινο & Βαηζνιάθε, 2016). Έλα πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν επηηξέπεη
ηελ θξηηηθή ζθέςε, αλαπηχζζεη θαη αλαιχεη πνιχπιεπξεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ
επίηεπμε νηθνλνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζε κηα θνηλσλία ξαγδαίσλ
εμειίμεσλ, είλαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν θαη δέρεηαη θξηηηθή αμηνιφγεζε
(Αιεμάλδξνπ, 2015). Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, αθνξά φιεο
εθείλεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη
εμειίζζνληαη κε αξθεηή απηνβνπιία απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο
κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ εθπιήξσζε αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ
αλάδεημε αηνκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη λέσλ πνιηηψλ γηα ηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ (Πνιπρξνλφπνπινο & Βαηζνιάθε, 2016).

2.3 ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Ζ πξνψζεζε ησλ ζρνιηθψλ θαηλνηνκηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ
θαη κεηαζρεκαηηζκψλ ζηα δνκηθά δηνηθεηηθά θαη δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Αιεμάλδξνπ, 2015). πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν δηεπζπληήο /
πξντζηάκελνο -εγέηεο θαζνξίδεη ηελ πνξεία, ηελ πνηφηεηα θαη ην βαζκφ αιιαγήο ζηε
ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη (Harris, et al., 2003). Δπνκέλσο, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα
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πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζρνιηθψλ θαηλνηνκηψλ, απηνκάησο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη
αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Αζαλαζίνπ, 2016).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εγεζίαο πνπ πξνσζεί θαη πξνάγεη ηε
ζρνιηθή θαηλνηνκία, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο
ζπιινγηθήο πξνο κία θαηεχζπλζε ζηνρνζέηεζεο θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξάκαηνο γηα έλα
ζρνιείν απνδνηηθφ θαη εθζπγρξνληζκέλν (Αζαλαζίνπ, 2016). ινη νη εκπιεθφκελνη
θνξείο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο δηαδξακαηίδνπλ ην δηθφ ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο αιιά, φπσο έρεη ηνληζηεί θαη λσξίηεξα, ν ξφινο
ηνπ δηεπζπληή - εγέηε είλαη θαζνξηζηηθφο (Leithwood & Jantzi, 2006 φπ. αλαθ. ζην
Moolennar et al., 2010). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε
δηαθξίλνληαη ζην «ράξηζκα» πνπ πξέπεη λα έρεη ψζηε λα θαζνδεγεί, λα εκπλέεη θαη λα
παξαθηλεί ηα πθηζηάκελα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε λα θαηλνηνκήζνπλ (ηδεξφπνπινο,
2014). Καηά δεχηεξνλ, ζηελ «εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα» πνπ νθείιεη λα ηνπο παξέρεη,
κέζσ ζπλερψλ ελεκεξψζεσλ θαη πιηθνηερληθήο θαη γλσζηηθήο επηκνξθσηηθήο
πξνζθνξάο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε (Λαΐλαο, 2004). Σέινο, ζηελ «πλεπκαηηθή
δηέγεξζε» φπνπ παξέρνληαο πεγέο πνιχπιεπξεο γλψζεο, ηνπο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχλ
θαη λα πξννδεχνπλ (Avolio, Bass & Jung, 1999).
Σν ζρνιηθφ θιίκα θαη ε θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο πξνσζνχληαη κέζσ ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κε απψηεξν ζθνπφ έλα απνδνηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη
δηνηθεηηθφ έξγν, εθηεινχκελν απφ ζηειέρε δεκηνπξγηθά, πνπ γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ (Moolenaar et
al., 2010 „ Sparrow, Hesketh, Cooper & Hird, 2009). Σν ζχγρξνλν κεηαζρεκαηηζηηθφ
θαηλνηφκν ζρνιείν, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θιίκα γεκάην δεκηνπξγία, έκπλεπζε, λέεο
γλψζεηο, θνηλνχο ζηφρνπο, ζηειέρε ραξνχκελα, δεκηνπξγηθά πνπ αγσλίδνληαη θαη
αληακείβνληαη εζηθά αιιά θαη πξαθηηθά (Leithwood et al., 1998, φπ. αλαθ. ζην
Hallinger, 2003).

2.4 ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ – ΦΟΛΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΕ
ΔΡΑΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Κάζε Νεπηαγσγείν, φπσο θαη θάζε ζρνιηθή κνλάδα νξγαλψλεηαη θαη δηεπζχλεηαη κε
βάζε θάπνηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη θάπνηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. Οη
βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη αθνξνχλ ην ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ πφξσλ, ε
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε θαηλνηνκηθψλ
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πξαθηηθψλ (Ράπηεο, 2006). Αξκνδηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ
είλαη ε θαηαλφεζε, ε νξγάλσζε, ν έιεγρνο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ απφ
ηε ζχζηαζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηεπζχλνπλ

(Κνπηνχδεο, 2008). Οη

καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη αθνξνχλ ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε ζχζηαζε θαη
αλαινγία κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. ην ζπγθεληξσηηθφ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε
θεληξηθή εμνπζία, Τπνπξγείν Παηδείαο, είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ (Κνπηνχδεο, Αζαλαζνχια-Ρέππα et al., 1999).
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην Τπνπξγείν Παηδείαο απνηειεί ηελ θεληξηθή ζρνιηθή
δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, απφ φπνπ μεθηλνχλ φιεο νη ιεηηνπξγηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο εθπαηδεπηηθέο εληνιέο θαη πξαθηηθέο (αΐηεο, 2000). ηε ζπλέρεηα, νη
απνθάζεηο πξνρσξνχλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη
θαηαιήγνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Υξίζηνπ, 2010). ηε δηνηθεηηθή
ππξακίδα ηεο εθπαίδεπζεο ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζθαινπάηη θαη
παξφιν πνπ πιένλ έρεη θεξδίζεη πεξηζζφηεξν έδαθνο γηα λα δξα θαη λα επηιέγεη
ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο απηνβνχισο, ζπλερίδεη λα έρεη ην ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή
αξκνδηνηήησλ πξνεξρφκελσλ εμ άλσζελ (Iordanidis & Karagianni, 2008). Δπνκέλσο,
αθφκε θαη ζήκεξα, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ,
ραξαθηεξίδεηαη ζπγθεληξσηηθφ (ηκηηδή-Γέιια, 2015).
Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ, ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία, θξίλεηαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφο θαη ππνλνκεχεηαη ζε βξαρππξφζεζκα
ιεηηνπξγηθά ζρέδηα (Υξίζηνπ, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζχγρξνλνο Έιιελαο
δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, έρνπλ αλαιάβεη
ηελ επίβιεςε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ειέγρνληαο ηηο
θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη νξγαλψλνληαο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ππφ δηεχζπλζε ζρνιείνπ, θαζνδεγψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηα
εθπαηδεπηηθά ζηειέρε (Κνπηνχδεο, Αζαλαζνχια-Ρέππα et al., 1999). Δπηπιένλ, ε
εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ζηελψλ
εζσηεξηθψλ αιιά θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ (ηκηηδή-Γέιια, 2015). Ζ ζχλδεζε ηνπ
Νεπηαγσγείνπ κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο κέζσ εθδειψζεσλ,
δξαζηεξηνηήησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
ζχγρξνλνπ Έιιελα δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2008).
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Ο ζρνιηθφο δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο, νθείιεη λα αθνινπζεί αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,
λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ έρεη πξναπνθαζίζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, έρνληαο
φκσο ηε δπλαηφηεηα λα θαηλνηνκήζεη θαη λα αλαπηχμεη παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη
νξγαλσηηθέο

δηεπζπληηθέο

ιεηηνπξγίεο

πνπ

ν

ίδηνο

θξίλεη

σο

πεξηζζφηεξν

απνηειεζκαηηθέο γηα ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο (Harris, et. al., 2007). Ο
αξθεηά απξφβιεπηνο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, θαζηζηά δπζθνιφηεξν ην έξγν ηνπ
δηεπζπληή, ν νπνίνο θαιείηαη λα πξνβιέςεη, λα εθηηκήζεη ζσζηά θαη λα ρεηξηζηεί
θαηάιιεια ηηο αληηδξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ, ελεκεξψλνληαο
έπεηηα ηελ αξκφδηα πξντζηάκελε εθπαηδεπηηθή αξρή (Caldwell, 2004· αΐηε 2005·
Μαπξνγηψξγνο, 2008). Ο ζχγρξνλνο Έιιελαο δηεπζπληήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα
ζπγθεληξσηηθφ θαη πνιχπινθν θεληξηθφ ζχζηεκα εληνιψλ θαη απνθάζεσλ, κε έρνληαο
ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη εζσηεξηθή πνιηηηθή κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε θαη
έξεπλα (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2012).
Οη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα ζρεδηαζηνχλ απφ εμσηεξηθνχο
αξκφδηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, αιιά γηα λα επηηχρνπλ ζηελ πξάμε ν πξαγκαηηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά εθ ησλ έζσ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο (Παπαγεσξγίνπ & Υαληψηε, 2016). Δπνκέλσο, ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο,
εγείηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ππνζηεξίδεη θαη
επηηπγράλεη θαηλνηνκίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο, αληηκεησπίδνληαο πνιιά εκπφδηα θαη
αληημνφηεηεο (Ξπξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2000· Πξίληδαο, 2005).
Ζ εηζαγσγή θαη ε επηηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη αξρηθά απφ ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο, ψζηε λα μεθηλήζεη ε
νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε δηαλνκή ξφισλ γηα ην θάζε εκπιεθφκελν ζηελ
θαηλνηνκία, εθπαηδεπηηθφ ζηέιερνο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 2014). Σελ θχξηα επζχλε θαη
ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, παξφηξπλζεο θαη
θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο θαηλνηνκίαο, έρεη
θπζηθά ν δηεπζπληήο (Ράπηεο, 2006). Με ζηφρν κηα επηηπρεκέλε θαηλνηνκία ν
δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα είλαη εππξνζάξκνζηνο ζε αιιαγέο θαη θαηαζηάζεηο, λα είλαη
επέιηθηνο θαη λα πξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ηηο θαηλνηνκίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη κε ηηο
αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ κνλάδαο, θαζψο θαη λα γλσξίδεη θαιά ην αληηθείκελν
ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνσζεί ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε θαη
ζηήξημε ζηα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε πνπ θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ βάζεη απηήο (Hoy
& Miskel, 2001). Ζ παξνρή θηλήηξσλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ν δηάινγνο, ε έκπλεπζε
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εκπηζηνζχλεο θαη ζηήξημεο, είλαη δηεπζπληηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηα εθπαηδεπηηθά
ζηειέρε ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα θαηλνηνκήζεη θαη λα εμειηρζεί
(Παζηαξδήο, 2004).
πκπεξαζκαηηθά, έλαο θαιφο ζρνιηθφο δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο γλσξίδεη πψο λα
εθαξκφδεη θα λα ειέγρεη ιεηηνπξγηθά ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, έλαο θαιφο ζρνιηθφο
δηεπζπληήο γλσξίδεη πψο λα θαζνδεγεί θαη λα ζπκκνξθψλεη, ελψ έλαο ζρνιηθφο εγέηεο
γλσξίδεη πψο λα αθνινπζεί φια ηα παξαπάλσ κε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πηλειηά,
επηθέξνληαο αιιαγή θαη έκπλεπζε πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο (Becket & Brookes, 2006).
Ζ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο ρξεηάδεηαη έλα δηεπζπληή θαη
πξντζηάκελν, εγέηε (Παζηαξδήο, 2004· Μπνπξαληάο, 2005). Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε θαη επίηεπμε κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο, έλαο ζρνιηθφο δηεπζπληήο
ραξαθηεξίδεηαη εγέηεο φηαλ θαηαθέξλεη λα ζρεδηάζεη, λα πξνάγεη θαη λα δηαρεηξηζηεί
επηηπρψο κηα θαηλνηνκηθή δξάζε. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε απιήο εθαξκνγήο
πξνζρεδηαζκέλσλ εμ άλσζελ θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο δηεπζπληήο
εθηειεζηηθψλ έξγσλ (Ηνξδαλίδεο, 2006).

2.5 ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΨΝ Ψ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΔΡΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ «Ακεξηθαληθή Αθαδεκία
Δθπαηδεχζεσο» θαη απφ ην «Γηεζλέο Γξαθείν ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ», νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο κέζν ζηήξημεο
θαηλνηνκηψλ ζηα ζρνιεία εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα εηθνζαεηία (Παπαδεκεηξίνπ &
Θενθαλέιιεο 2015). Οη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο γηα λα θαηαθέξνπλ λα
αμηνπνηήζνπλ ζσζηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη λέεο
ηερλνινγίεο (Σ.Π.Δ.), ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πξέπεη λα
ζηειερψλνληαη απφ ην πιένλ θαηάιιειν, ελεκεξσκέλν θαη δεκηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ (Πνιάθεο & Καξαζαββίδεο, 2004). Μέζσ ηεο ζεηηθήο θαη εκςπρσηηθήο
ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη καζεηέο παξνηξχλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία πνπ
ηνπο βνεζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο
(Παπαληθνιάνπ, Γνχιε & Μαθξή, 2016). Οη λέεο ηερλνινγίεο, αλ θαη εθφζνλ
ρξεζηκνπνηνχληαη κεζνδηθά, αξρηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιινπλ
ζην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ,
ζπλδένληαο ηελ εθπαίδεπζε κε ηα θνηλσληθά δξψκελα (Μπίθνο, 2012). Αμίεο φπσο ε
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απηνεθηίκεζε,

ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ν

αλαζηνραζκφο

θαη ε απηναμηνιφγεζε

δηαπιάζνληαη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ ηερλνινγηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία (Βνζληάδνπ, 2006).
Γξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ραξαθηεξίδνληαη σο θαηλνηφκεο φηαλ νδεγνχλ ην καζεηή ζηελ αλαθάιπςε
θαη νηθνδφκεζε γλψζεσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ραξαθηήξα κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη
λεσηεξηζηηθφ (Κηιηάπεο & Καζζψηε, 2015), πγθεθξηκέλα, κέζα θαηλνηφκσλ
πξαθηηθψλ κάζεζεο ζεσξνχληαη νη πξνζνκνηψζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο
ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο κέζσ
ηεο δηεξεχλεζεο θαη ρξήζεο ηνπο λα επηιχζνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Siskos,
Antoniou, Papaioannou, & Laparidis, 2005). πλδπάδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα, ε κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη θαηεπζπλφκελα αλαθαιππηηθή, κηαο
πνπ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηα ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ν εθπαηδεπηηθφο
παξνπζηάδεη πηζαλά κνλνπάηηα ζθέςεο θαη δξάζεο (Γαληά, 2017). Τπνινγηζηηθέο
εθαξκνγέο φπσο αξηζκνκεραλέο, ινγηζηηθά θχιια θαη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ βνεζνχλ
ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηελ επηθνηλσληαθή κνξθή ηεο γλψζεο, ελψ ην δηαδίθηπν,
ζπλδπάδνληαο νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη εξγαιεία γξαπηήο ή θαη νπηηθναθνπζηηθήο
ζπλνκηιίαο, ελζαξξχλεη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία (Καζηψξα, 2016)
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο – Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΗ – ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ΜΕΟ ΤΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ
ηελ έξεπλα αθνινπζείηαη ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε
ζηφρν λα έιζνπλ ζηελ επηθάλεηα γλψκεο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο λεπηαγσγψλπξντζηακέλσλ θαη λα εμεξεπλεζνχλ νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο, ρσξίο λα
επηδηψθεηαη ε εκπινθή πνιπάξηζκσλ ππνθεηκέλσλ ή ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ
κεγάια ή αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα. Φπζηθά ε κέζνδνο δε δηεθδηθεί γελίθεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο. χκθσλα κε ηνλ Best 1970, «ε πεξηγξαθηθή έξεπλα ζπλδέεη ζρέζεηο
θαη θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, κε παξειζνληηθέο ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο έρνπλ επεξεάζεη ή πξνθαιέζεη ηηο ησξηλέο πξαθηηθέο, αληηιήςεηο, ζπκπεξηθνξέο
θαη ηάζεηο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζήκεξα» (Cohen, Manion & Morrison,
2008, ζ.289). Δπνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο αθνξά ηελ πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ
πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη καο ελδηαθέξνπλ νη αληηιήςεηο, νη
γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα
παξαπάλσ, ε πην θαηάιιειε εξεπλεηηθή κέζνδνο θξίλεηαη πσο είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα
(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008, ζ.3).
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ζεσξείηαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηε ζπιινγή θαη
αλάιπζε δεδνκέλσλ πνηνηηθήο θχζεσο είλαη ε ζπλέληεπμε. Καηά ηε δηάξθεηα
δηεμαγσγήο κηαο εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο, ζπιιέγνληαη γξαπηψο θαη ζπιινγηθά,
απαληήζεηο πάλσ ζε εξσηήκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο
έπεηηα θαηεγνξηνπνηνχληαη. Απαληήζεηο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λνήκαηα
ηππνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα
απνθσδηθνπνηεζεί. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ζπλδένληαη φιεο νη θαηεγνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη
βγαίλνπλ θαηαιεθηηθά ηα ηειηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα (Miles & Huberman, 1994).
Δπνκέλσο, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε ζπλέληεπμε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ
επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζπλέληεπμεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα
ζέζεη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη εξσηήκαηα πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε κε
ηνπο εξσηεζέληεο ζηα πιαίζηα πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. ηφρνο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη λα
θαηαγξαθνχλ εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα θαη απφςεηο, γλψζεηο θαη
πξαθηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα
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επεμεξγαζηεί θαη λα αιιάμεη εξσηήκαηα πνπ επηθέξνπλ αζαθείο απαληήζεηο, ελψ ν
εξσηεζέληαο κπνξεί λα πεξηγξάςεη ππνθεηκεληθά ηε δηθή ηνπ άπνςε θηλνχκελνο πάληα
ζηα πιαίζηα πνπ έρεη νξίζεη ν εξεπλεηήο (Bell., 2007, ζ.206).
χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη
ζπλεληεχμεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ε δηαδηθαζία απηψλ πνπ επηιέρζεθαλ γίλεηαη κε
βάζε θαη εμαξηάηαη απφ ην πξνθαζνξηζκέλν δηεξεπλεηηθφ πεξηερφκελν, ην πνηφλ ηεο
έξεπλαο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη απφ παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ νη επηιεγφκελνη εξσηεζέληεο θαη ηα δεδνκέλα ζπιινγήο (Cohen, Manion
& Morrison, 2008,ζ.462). Οη ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα
εξγαζία είλαη νη κηθηέο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ

εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη

αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πξνθαζνξίδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή εμ
αξρήο θαη ζπλήζσο απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Απφ
ηελ άιιε, νη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κε δνκεκέλεο θαη ζηηο
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη επηηξέπνπλ έλα κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο απαληήζεσλ
ζηνλ εξσηεζέληα.
πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλέληεπμε σο κεζνδνινγηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν πιενλεθηεί ζην
γεγνλφο πσο ν θάζε εξσηψκελνο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ εξεπλεηή θαη κπνξεί,
αλάινγα ηε ζηάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή, λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην ζέκα
δηεξεχλεζεο θαη λα κηιήζεη αλνηρηά γηα απηφ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη πεξηζζφηεξν
επέιηθηε θαη εχπιαζηε σο πξνο ηε δνκή ηεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε πξνζσπηθή
επηθνηλσλία. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ν κεγάινο θίλδπλνο έιιεηςεο
αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ιφγνπο πνπ
έρνπλ πξναλαθεξζεί (Cohen, Manion & Morrison, 2008).

3.2 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ, ΤΠΟΘΕΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ
ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ
Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, ε έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ
ππφζεζε φηη πνιινί Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο,
πεηξακαηίδνληαη θαη θαηλνηνκνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θάλνληαο ρξήζε
δηαθφξσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, αλάινγα ηε ζεκαηηθή θαη ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θάζε θνξά. Τπάξρνπλ ζίγνπξα πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο έληαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο απηψλ ησλ θαηλνηφκσλ
πξαθηηθψλ, ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο θαη ζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα ηερλνινγηθά
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εξγαιεία, θαζψο θαη θαηά πφζν νη ζχγρξνλνη Έιιελεο λεπηαγσγνί είλαη ζε ζέζε λα
απνθαζίζνπλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα θηλεζνχλ κε ειεπζεξία θαη απηνλνκία.
Ζ παξνχζα δηεξεπλεηηθή εξγαζία δηεμάγεηαη κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ή ηε δηάςεπζε
ησλ κέρξη ηψξα δηεξεπλεηηθψλ εξεπλψλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη βηβιηνγξαθηθά,
ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κνξθέο θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζρεδηάδνληαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξνζρνιηθή κνλάδα, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηε κάζεζε, ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ή κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ δέρνληαη απφ ηα
εθπαηδεπηηθά ζηειέρε, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ πξνψζεζε, ππνζηήξημε θαη ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα
ζρνιηάζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη εθαξκφζηκεο θαηλνηφκεο δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαη
ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο, κε ηε ζηήξημε
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, δηνηθεηηθά αιιά θαη δηδαθηηθά, θαιχπηνληαο δηεξεπλεηηθέο
αζάθεηεο θαη ειιείςεηο πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Πην αλαιπηηθά, ε δεκηνπξγηθή γξαθή
θαη ε θηιαλαγλσζία, ηφζν ζε ςεθηαθή φζν θαη ζε ρεηξνπηαζηή κνξθή, νη εηθαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζηήξημε πνηθίισλ πιηθψλ αιιά θαη κέζσ ινγηζκηθψλ
δεκηνπξγηθήο δσγξαθηθήο φπσο ην Tux Paint, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζηεξίδνληαη ζην παηρλίδη εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο αιιά θαη ππνινγηζηηθά
πεξηβάιινληα, απνηεινχλ ζεηξά θαηλνηφκσλ δεκηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ κεηαθνξά ηεο
ηάμεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή αθφκε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ βάζεη
δηάθνξσλ ζεκαηνινγηψλ απνηειεί θαηλνηφκν δξάζε εληφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ζ «ηάμε
ζηλεκά» κε ηε ρξήζε κφλν ελφο θνπηηνχ παπνπηζηψλ θαη ελφο θαινχ κεγεζπληηθνχ
θαθνχ, ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε STEM γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο
ζεηηθέο επηζηήκεο, νη DIY θαηαζθεπέο, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε καγεηξηθή θαη ε
θνκπνζηνπνίεζε απνηεινχλ κεξηθέο κφλν ηδέεο πνπ κε απιά πιηθά θαη κε ηε βνήζεηα
ησλ

λέσλ

ηερλνινγηψλ

ζπλδένπλ

ηνπο

κηθξνχο

καζεηέο

κε ηε ζχγρξνλε

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο βνεζνχλ λα εμειηρζνχλ (Πάππνο, 2018). Δθηφο φκσο ηεο
δηδαθηηθήο πξάμεο, νη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηεξίδνληαη θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο
θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Δθηφο απφ ην φξακα, ηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ
ηνπιάρηζηνλ 8εηή εκπεηξία ηνπο ζην ρψξν, νη δηεπζπληέο / πξντζηάκελνη ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηφζν μέλεο γιψζζεο φζν θαη ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπο (Argyropoulou,
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2012). Δπνκέλσο, σο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζην δηνηθεηηθφ ζθέινο ηεο Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη φιεο εθείλεο νη ζπκπεξηθνξέο, νη ζηάζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη θπζηθά νη γλψζεηο πνπ θέξνπλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη ν δηεπζπληήο ηεο θάζε
κνλάδαο θαη βνεζνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηνπο. Ζ ρξήζε ινγηζκηθψλ
γηα ηελ απνθπγή γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ, ε δηαζχλδεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο
εθπαίδεπζεο κέζσ θνηλνχ ζρνιηθνχ email θαη viber θαη ε ηήξεζε ζρνιηθνχ ηζηνινγίνπ
είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηεπζπληέο
θαη εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα ζπληεινχλ ζηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο
ηνπο. Σα παξαθάησ απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθήο ζηεξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή
πξνεπηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ελψ γηα πεγή άληιεζεο παξαπάλσ
ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρηεθαλ κεηά απφ
ζπλεληεχμεηο λεπηαγσγψλ θαη δηεζπληψλ / πξντζηακέλσλ, έληεθα (11) Νεπηαγσγείσλ
ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, απφ ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία σο θαη ηα Υαληά Κξήηεο.
Σα πξνο δηεξεχλεζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:
1. Τινπνηνχληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο νη
νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(Σ.Π.Δ.) θαη ζε πνην βαζκφ;
2. Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαθηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
3. Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
4. Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο
θαηλνηφκεο

εθπαηδεπηηθέο

πξαθηηθέο

θαη

δεκηνπξγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

ππνζηεξηδφκελεο ζπρλά απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη πνηνη ζπκβάιινπλ ζε
απηέο ηηο δξάζεηο;
5. Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο
θαηλνηφκεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ππνζηεξηδφκελεο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο
θαη πνηνη ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο;
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6. Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ κεηαμχ
ησλ ειιεληθψλ Νεπηαγσγείσλ θαη ζε ηη βαζκφ εμαξηψληαη απφ ηα ηερλνινγηθά
κέζα πνπ πξνζθέξνληαη;
7. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ - πξντζηακέλσλ γηα ην ξφιν ησλ Σ.Π.Δ.
ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Σν δείγκα απαξηίδεηαη απφ δεθαηέζζεξηο (14) Διιελίδεο λεπηαγσγνχο νη νπνίεο έρνπλ
αζθήζεη δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζην παξειζφλ ή ηα αζθνχλ παξάιιεια, αθφκε θαη
ζήκεξα. Σα ζρνιεία ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην 55ν θαη ην
38ν Νεπηαγσγείν Λάξηζαο, ην Νεπηαγσγείν Αζπξνβάιηαο Θεζζαινλίθεο, ην 4ν θαη 5ν
Νεπηαγσγείν Αξηδαίαο, ην Νεπηαγσγείν Έινπο Υαλίσλ Κξήηεο θαη ηα Νεπηαγσγεία
Πεξίθιεηαο, Παιαηθχηνπ, εβαζηηαλψλ, Αξράγγεινπ θαη Πξνκάρσλ ηνπ Ννκνχ
Πέιιαο. Αθνινπζεί ε απνθσδηθνπνίεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθφξσλ
εθαξκφζηκσλ θαηλνηνκηψλ, ηα είδε ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπο, ηνπο σθεινχκελνπο ηεο ρξήζεο απηψλ θαζψο θαη ινηπά
ζπκπεξάζκαηα.

3.3 ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
Έρνληαο πξνθαζνξίζεη θαη αλαιχζεη ηνλ ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη
έρνληαο παξαζέζεη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ελδηαθέξνληφο καο, παξαθάησ γίλεηαη
αλαθνξά ζηηο ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε έξεπλα απηή. πγθεθξηκέλα καο
ελδηέθεξε λα γλσξίζνπκε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, πξνγξάκκαηα θαη δεκηνπξγηθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, πνπ ζηνρεχνπλ
ζηε βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο ζην Νεπηαγσγείν. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηερλνινγίεο
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) σο ππνζηεξηθηηθά κέζα δηάρπζεο θαη
εκπινπηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην Νεπηαγσγείν, θαζψο θαη ν δηηηφο
ξφινο ησλ λεπηαγσγψλ-πξντζηακέλσλ ζηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, απνηεινχλ δχν αθφκε ελδηαθέξνπζεο ζεκαηηθέο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο. Με ζθνπφ ηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ
ζπιινγήο, επηιέρηεθε ε δηεμαγσγή πεξηγξαθηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο.
Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζείηαη είλαη πνηνηηθή, δηφηη καο ελδηαθέξεη ε αλάδεημε ησλ
πνιιαπιψλ πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε δηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή πξάμε
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κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε
ή παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν επηινγήο είλαη ε εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ – κηθηέο εξσηήζεηο, απέλαληη ζε
εθπαηδεπηηθά ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο, ζε πξαγκαηηθφ ζρνιηθφ ρξφλν. Ζ αλάιπζε γίλεηαη επαγσγηθά, απφ θάηη
εηδηθφ (κηα θαηλνηνκία πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα) ζε
θάπνην γεληθφ απνηέιεζκα θαη επηρεηξείηαη ε δηεπθξίλεζε θαη ζαθήλεηα ηνπ
πξσηνγελνχο πιηθνχ ζπιινγήο.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ ππνεξσηεκάησλ γηα θάζε ζεκαηηθή,
βαζίζηεθε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί σο δνκή ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ
παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπο θαη ε
ρξεζηκφηεηά ηνπο απέλαληη ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα θαη ε επειημία πνπ πξφζθεξαλ
ζηνλ εξεπλεηή γηα ηελ απνθφκηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ αλαδεηνχζε. Οη εξσηήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θπξίσο κηθηέο εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ
άληιεζε γεληθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαζψο θαη εξσηήζεηο γλψκεο πνπ
ζηφρεπαλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ πξνψζεζε,
πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ κε ηε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θαζεκεξηλνχ έξγνπ ηνπο. Ο παξάγνληαο ειηθία πηζαλφλ λα ζεσξεζεί σο βαζηθφ
ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο δηφηη ε ειηθηαθή γθάκα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξσηήζεθαλ θπκαηλφηαλ απφ ηα 37 ρξφληα σο θαη ηα 60. Σν ίδην
ηζρχεη θαη κε ηνλ παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο.
Σελ πξψηε εθ ησλ δχν εβδνκάδσλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, αθνινπζήζεθε κηα άηππε
πηινηηθή ζπλέληεπμε κε ζηφρν λα ειεγρηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζε
ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ησλ
γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά θαη παγθνζκίσο, θαη
ιφγσ ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηά ηεο παλδεκίαο, φιεο νη ζπλεληεχμεηο, ηφζν ε
πηινηηθή ηνπο θάζε φζν θαη ε ηειηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθψο θαη φρη δηα
δψζεο. ηε θάζε ηεο πηινηηθήο ζπλέληεπμεο, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ είρε
ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, δηάβαδε ηηο εξσηήζεηο ησλ ζεκαηηθψλ, νη
νπνίεο ηνπ είραλ ζηαιεί κε e-mail, έπαηξλε ην ρξφλν ηνπ λα ηηο κειεηήζεη θαη έπεηηα
αθνινπζνχζε κηα κε ερνγξαθεκέλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα ησλ εξσηεκάησλ. ηε
ζπλέρεηα κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ Skype, θαλνληδφηαλ ε ζπλάληεζε γηα ηελ εκέξα θαη
ψξα δηεμαγσγήο ηεο ερνγξαθεκέλεο ζπλέληεπμεο γηα ηε δεχηεξε εβδνκάδα.
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Οη ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαλ απφ ην ζπίηη κέζσ πιαηθνξκψλ φπσο ην
Skype ή κέζσ ηειεθψλνπ ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο είρε
ηε δηθή ηνπ ψξα δηεμαγσγήο ησλ εξσηήζεσλ. Ζ θάζε ζπλέληεπμε μεθηλνχζε κε ηηο
βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο, απφ ηνλ εξεπλεηή.
Αθνινπζνχζε κηα νιηγφιεπηε ζπδήηεζε θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ επί
ηνπ ζέκαηνο. Ο εξεπλεηήο μεθηλνχζε ηε ζπδήηεζε ζέηνληαο θάπνηα ζρεηηθή εξψηεζε
θαη ν λεπηαγσγφο ζπλέρηδε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απαληήζεηο. πνηε θξηλφηαλ
αλαγθαίν, ν εξεπλεηήο επεμεγνχζε νπνηεζδήπνηε απνξίεο είρε ν εθπαηδεπηηθφο κε
ζηφρν ηελ απνθφκηζε νινθιεξσκέλσλ απαληήζεσλ. Ζ ζπλέληεπμε έθιεηλε κε
επραξηζηίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο
κεηαγξαθήο θαηά ην νπνίν απνθσδηθνπνηνχληαλ νη ζπλεληεχμεηο θαη ν ιφγνο απφ
πξνθνξηθφο κεηαηξεπφηαλ ζε γξαπηφ. Σειεπηαίν αθνινχζεζε ην ζηάδην αλάιπζεο θαη
ζχγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζεκαηηθψλ ήηαλ δηαθνξεηηθή γηα θάζε εξσηεζέληα,
αλάινγα κε ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. Αξρηθά νη ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηε
ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή, Ζιηθία / Υξφληα Πξνυπεξεζίαο / Δπίπεδν
πνπδψλ. Σν θχιν δε ξσηήζεθε κηαο πνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γπλαίθεο. Έπεηηα
αθνινπζνχζαλ ηξεηο ζεκαηηθέο φπνπ ε θαζεκία απνηεινχληαλ απφ ηα εμήο ηέζζεξα,
ηέζζεξα θαη ηξία ππν-εξσηήκαηα αληίζηνηρα:
1ε Θεκαηηθή
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο)

θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε

βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
1.

Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε ηξφπνπο
εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
2.

Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε

πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή ζαο
πξάμε;
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3.

Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκεο θαη δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη αλ λαη

κε πνηεο είζηε πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζεο θαη πνηεο έρεηε πινπνηήζεη κέρξη
ηψξα ή έρεηε πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
4.

Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε πσο ε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη απαξαίηεηε θαη
γηαηί;
2ε Θεκαηηθή
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
1.

Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο (γηα δηεπζπληέο), ηηο λέεο ηερλνινγίεο, σο ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα;
2.

Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά,

ππνινγηζηέο θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε
άλεηα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα
πεξηγξάςεηε γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο
ιεηηνπξγίεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
3.

Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ

Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
4.

Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η.) γηα ηελ

πξνεηνηκαζία ζαο γηα ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ ελεκέξσζε
ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο
απφ ην Π.Η ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε
ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
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3ε Θεκαηηθή
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-δηεπζχληξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
1.

Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο

γηα ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή ηελ απφξξηςή ηεο;
2.

Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία

αθνξνχλ ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην
ζρνιείν θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
3. Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;

3.4 ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
Απφ ηελ πξψηε ηειεθσληθή ζπλάληεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο μεθαζαξίζηεθε ε
δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα
ππνζηεξίρζεθε πνιιέο θνξέο, κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ιίγν πξηλ αιιά θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ε ειεπζεξία ιφγνπ ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο θαη ε
ελζάξξπλζή ηνπο ζην λα εθθξάδνληαη κε εηιηθξίλεηα θαη ακεζφηεηα. Σέζεθε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην κέζα ζην νπνίν ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
ζπλεληεχμεηο, αιιά κέζα ζε απηφ δφζεθε ειεπζεξία επηινγήο απφ ηνλ θάζε εξσηεζέληα
γηα ην πνχ, πψο θαη πφηε ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε.
Με ζθνπφ ηε ζπλαίλεζε ή ηελ απφξξηςε ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγφκελσλ εξσηεζέλησλ
ζηελ παξνχζα έξεπλα, πξνεγήζεθε ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν
ηεο έξεπλαο, ην ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο, ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
πξνο δηεξεχλεζε, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν ζε αηνκηθφ
φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε ρξήζε
θηλεηήο καγλεηνζθφπεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη δηαβεβαηψζεθαλ
πσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ζα είραλ ηελ επθαηξία λα ηε δηαβάζνπλ. Με
ζηφρν ηε ζπδήηεζε γηα εθαξκνγή ή θαη ηελ ήδε πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηε
βνήζεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε

βαζηδφκελε ζηα
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απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ ηξηκήλνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά δίλνπλ κηα
γεληθή πξψηε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο δηδαθηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εηθφλαο ησλ
Νεπηαγσγείσλ, πξηλ ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο. Δπηπιένλ βαζηθφ ζηνηρείν πνπ
βνήζεζε ζηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απνηέιεζε ε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο ε νπνία επέηξεςε ηε δηεμαγσγή ζπδήηεζεο ππνζηεξηδφκελεο κε
δηαδνρηθέο εξσηήζεηο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα εθθξαζηνχλ
πεξηγξαθηθά κε αξθεηή ειεπζεξία, ελψ πξνζέδηδαλ ζηνλ εξεπλεηή ην ξφιν ηνπ
δηαθξηηηθνχ θαζνδεγεηή.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΤΖΗΣΗΗ
Με ην πέξαο ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ
απφ απηέο, αθνινπζψληαο κηα ζεηξά ζηαδίσλ πνπ έρνπλ ήδε δηαζαθεληζηεί,
παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ρσξίδεηαη ζηνλ πίλαθα παξνπζίαζεο ησλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο, αλά ζεκαηηθή ελφηεηα.
Να ζεκεησζεί πσο κηα εβδνκάδα πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνεγήζεθε κηα
άηππε πηινηηθή ζπλέληεπμε, κε ερνγξαθεκέλε θαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή
ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα απνηεινχζαλ ηηο ζπλεληεχμεηο. Ο θάζε
εθπαηδεπηηθφο είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχ
είραλ ζηαιζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ e-mail, κε ζηφρν λα έρεη ην ρξφλν λα επεμεξγαζηεί ηα
ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα θαη λα απαληήζεη. Φπζηθά ηφζν ε πηινηηθή φζν θαη ε θχξηα
ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθψο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο.

Γεκνγξαθηθά ηνηρεία πκκεηερφλησλ
ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) λεπηαγσγνί, είλαη θαη
νη δεθαηέζζεξηο γπλαίθεο θαη έρνπλ αζθήζεη ή αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε
δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα ππεξεηνχλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 20192020 ζηνπο Ννκνχο Θεζζαινλίθεο, Πέιιαο, Λαξίζεο θαη Υαλίσλ. Με ην μεθίλεκα ηεο
θάζε ζπλέληεπμεο ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο,
θαζψο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ηεο θάζε λεπηαγσγνχ. Οη ηέζζεξηο πξψηεο εξσηήζεηο
αθνξνχζαλ, ηελ ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Σν θχιν βέβαηα δε ξσηήζεθε δηφηη φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ
γπλαίθεο.

Πίλαθαο 1.

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα θάζε
κία ζπκκεηέρνπζα. Γελ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο θάζε ζπκκεηέρνπζαο γηα ιφγνπο
αμηνπηζηίαο θαη δηαθχιαμεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Αλη’ απηνχ ε θάζε κία
έρεη ηνλ θσδηθφ Ν1, Ν2 σο θαη Ν14.
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πκκεηέρνπζεο

Ηιηθία

Έηε Πξνυπεξεζίαο

πνπδέο

Ν1

43

14

-

Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο
Α΄, Β1 θαη Β2 Δπίπεδα Σ.Π.Δ.

Ν2

40

13

Ν3

40

12

-

Ν4

38

12

-

Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο
Γηάθνξα ζεκηλάξηα αλά ηα ρξφληα
Α΄, Β1 θαη Β2 επίπεδν Σ.Π.Δ.
Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο
Γηάθνξα ζεκηλάξηα φπσο ην etwinning θαη ην επίπεδν Β1 Σ.Π.Δ.
Μεηαπηπρηαθφ Δπίπεδν
Α΄ επίπεδν Σ.Π.Δ.

Ν5

37

4

-

Μεηαπηπρηαθφ Δπίπεδν
Β1 επίπεδν Σ.Π.Δ.

Ν6

54

21

-

Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο

Ν7

52

12

-

Ν8

52

18

Ν9

47

11

-

Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο
Γηάθνξα ζεκηλάξηα
Α΄ θαη Β1επίπεδν Σ.Π.Δ.
Μεηαπηπρηαθφ Δπίπεδν
Γεχηεξν Πηπρίν
ια ηα επίπεδα Σ.Π.Δ.
Γηδαθηνξηθφ
ια ηα επίπεδα Σ.Π.Δ.

Ν10

52

26

-

36

-

Ν11

59

-

Πξνπηπρηαθφ δηεηνχο ζρνιήο θαη
εμνκνίσζε ζην Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Δπίπεδν Α΄ θαη Β1 Σ.Π.Δ.
Πξνπηπρηαθφ δηεηνχο ζρνιήο θαη
εμνκνίσζε ζην Αξηζηνηέιεην
Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο – 2ν πηπρίν
Α΄ επίπεδν Σ.Π.Δ.
Πξνπηπρηαθφ δηεηνχο ζρνιήο
Α΄ επίπεδν Σ.Π.Δ.

Ν12

52

13

Ν13

41

10

-

Πξνπηπρηαθφ Σεηαξηνεηνχο ζρνιήο
Β1 επίπεδν Σ.Π.Δ.

Ν14

52

21

-

Πξνπηπρηαθφ δηεηνχο ζρνιήο θαη
εμνκνίσζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Πάηξαο
Β1 επίπεδν Σ.Π.Δ.

-
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Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ν κέζνο φξνο ησλ λεπηαγσγψλ –
πξντζηακέλσλ είλαη …47…….. ειηθηαθά έηε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο φιεο
νη ζπκκεηέρνπζεο, εθηφο ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ δηαζέηνπλ επηπξφζζεηα πξνζφληα,
φπσο είλαη θάπνην κεηαπηπρηαθφ, θάπνην δεχηεξν πηπρίν, επηκνξθψζεηο Σ.Π.Δ., μέλεο
γιψζζεο θαη γεληθφηεξα δηαθφξσλ εηδψλ ζεκηλαξηαθέο επηκνξθψζεηο. Σα παξαπάλσ
ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ην πςειφ επίπεδν επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ λεπηαγσγψλ –
δηεπζπληξηψλ / πξντζηακέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο αιιά θαη ζε ζθαηξηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ηηο βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, ηφζν ησλ δηνηθεηηθψλ φζν θαη ησλ δηδαθηηθψλ.

Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ λεπηαγσγψλ – πξντζηακέλσλ.
Ζ αλάιπζε γίλεηαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη νη απαληήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηα
ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, έηζη φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ
ζπλεληεχμεσλ. Γηα ην ιφγν φηη νη απαληήζεηο κε ηα αθξηβή ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ
παξνπζηάδνληαη απηνχζηεο ζην παξάξηεκα, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο απαληήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή, θπξίσο
ζηαηηζηηθή, ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζέζεσλ πνπ παίξλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζέκαηα
πνπ αλαιχνληαη. Γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ απαληήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ,
κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα αλαηξέμεη ζην παξάξηεκα φπνπ εθεί δηαθαίλνληαη μεθάζαξα νη
απαληήζεηο ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή εξψηεζε. Οη
ζπληνκνγξαθίεο Ν1 σο θαη Ν14 αληηζηνηρνχλ ζηηο λεπηαγσγνχο – πξντζηακέλεο πνπ
απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζαλαηφιηζε ηηο
εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ζε ζέκαηα πξνψζεζεο, εθαξκνγήο θαη δηάρπζεο
θαηλνηνκηψλ, ζηελ ηερλνινγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο,

έκθαζε δφζεθε ζηηο ζηάζεηο δηεπζπληψλ θαη

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Αθξηβψο ζην ίδην κνηίβν επηθεληξψζεθε
θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Χο επηπξφζζεηε πιεξνθνξία, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ
εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλεηαη απφ ηα 37 σο θαη ηα 60 ρξφληα. Γχν ζηνπο
δεθαηέζζεξηο (14) εθπαηδεπηηθνχο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κία έρεη
δηδαθηνξηθφ θαη νη πεξηζζφηεξεο απηψλ παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη
εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο Σ.Π.Δ.
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Θεκαηηθή Πξψηε – 1ν Τπνεξψηεκα
Ζ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνζθνπνχζε ζηε ζπιινγή
ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ
εθαξκφδνληαη ζηε ζρνιηθή

κνλάδα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη

δηεπζπληηθνχ έξγνπ ηεο. ην πξψην ππνεξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο εξσηεζέληεο
ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εθπαηδεπηηθήο
θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο έληαμήο ηεο ζηε δηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή
πξάμε, νη απαληήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ήηαλ αξθεηά θνληηλέο κε εμαίξεζε ηξηψλ
λεπηαγσγψλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ.
χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ λεπηαγσγψλ, θαη φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε
βηβιηνγξαθία, εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ή δξάζε
πνπ κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο ηππηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
κεηαηξέπεη ην κάζεκα ζε κηα δεκηνπξγηθή αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία(Γνχλαξε &
Γξφιιηνο, 2010). Μέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνάγεηαη ε επηθνηλσλία
κεηαμχ φισλ ησλ ζρνιηθψλ κειψλ θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία
πξνσζεί δεμηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ απαξαίηεηεο γηα

ηε ζχγρξνλε

θνηλσλία θαη γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ απηή δεκηνπξγεί. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε πσο ε
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ
ηεο ζχγρξνλεο επνρήο (Μαθξή & Σζηφλθε, 2016).
Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ηζνχηαη κε νηηδήπνηε πξσηνπνξηαθφ θαη θαηλνχξην θαη
νξίδεη ηελ αιιαγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οξίδεη ηελ αιιαγή ζηηο
αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ δηαθνξεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ νξγαλσηηθήο δηνίθεζεο θαη δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, ε εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ζηνρεχεη ζηε βησκαηηθή δηαζεκαηηθή
κάζεζε θαη θπξίσο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ
κέζσλ φπσο ν ππνινγηζηήο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Φπζηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο
απνηεινχλ ηε βαζηθή θαηλνηνκηθή αιιαγή ζε φιεο ηηο νξγαλσηηθέο – δηνηθεηηθέο
δηεξγαζίεο. Σνλίδεηαη βέβαηα φηη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ππνλνκεχεη ηελ
έλλνηα θαη ηελ αμία ηεο θαηλνηνκίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνπλ θαηλνηνκίεο κέζσ
δηαζεκαηηθψλ project, θαη δξάζεηο θαη δηαδηθηπαθέο πξαθηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο eTwinning. Γεληθή παξαδνρή φισλ ππήξμε ε ππνζηεξηθηή θαη ζεηηθή ζπλεξγαζία πνπ
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πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Σν
ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ζηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο
θαηλνηνκίαο.
Ζ θαηλνηφκνο δξάζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή ζηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε θαη νξγάλσζε θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ
ηερλνινγηθά – ππνινγηζηηθά εξγαιεία γιπηψλεη πάξα πνιχ ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηε
ζρνιηθή κνλάδα.
πγθεθξηκέλα φπσο ιέεη ε Ν1: «Καηλνηφκα πξάγκαηα είλαη αλάινγα κε ην ηη θξίλεη ν
θαζέλαο θάζε θνξά, αλάινγα κε ην ηη εθαξκφδεη θαη ηη ζεσξεί δηαθνξεηηθφ. Αλ θαηλνηφκν
ζεσξείηαη ην λα εθαξκφδνπκε Τ.Π.Δ. κέζα ζηελ ηάμε, ηφηε ζεσξψ θαηλνηνκία απηφ.
Τνπιάρηζηνλ κε ηα φζα έρσ δήζεη εγψ φζα ρξφλν δηδάζθσ, γηαηί ε ζχγρξνλε ηερλνινγία
δελ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα κέζα ζηελ ηάμε καο, δελ ην είρακε απηφ. Οχηε ηα ινγηζκηθά ηα
ζπγθεθξηκέλα πνπ ππάξρνπλ ηψξα, νχηε θαη φινλ απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ. Καη αθφκα ζεσξψ
φηη πζηεξνχκε. Δπνκέλσο θαηλνηφκν ζεσξψ ην λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
επέιηθηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλε λα έρνπκε
πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπκε ην κάζεκά καο».
Ζ Ν3 εζηηάδεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξεί θαηλνηφκεο θαη ππνβνεζνχληαη
κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ λέαο ηερλνινγίαο, αλαθέξνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ my
school σο θαηλνηφκν ινγηζκηθφ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε φιεο ηεο εθπαίδεπζεο.
«Σπγθεθξηκέλα ηξφπνπο δε γλσξίδσ λα πσ φηη έρσ δηαβάζεη θάπνηα ζεσξία, θαληάδνκαη
φηη θαηλνηνκία είλαη νηηδήπνηε θαηλνχξην έξρεηαη κέζα ζηελ ηάμε. Φαληάδνκαη φηη θαη ε
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζην κάζεκα είλαη κηα θαηλνηνκία γηα ηα ηειεπηαία ρξφληα,
πνπ παιηά δελ ππήξρε. Τν λα ρξεζηκνπνηήζεηο εξγαιεία, Web.2 γηα παξάδεηγκα. Να
θηηάμεηο έλα ςεθηαθφ παξακχζη κε ηα παηδηά ζηε δηδαζθαιία ιέσ ηψξα, λα παίμεηο έλα
online παηρλίδη … ηψξα ηειεπηαία ππάξρνπλ πάξα πνιινί ηξφπνη πνπ κπνξείο λα ην
εληάμεηο. Γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν θαηλνηνκία δε λνκίδσ φηη ππάξρεη. Αλ ην my school
ζεσξείηαη θαηλνηνκία, απηφ ην 2014 φκσο έγηλε … λαη! Τν φηη πιένλ ζπλδέεηαη φιε ε
Διιάδα. Μπνξείο λα έρεηο πξφζβαζε παληνχ θαη λα επηθνηλσλείο κε φια ηα ζρνιεία ζηελ
Διιάδα, λαη, ηφηε εληάμεη!»
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Ζ Ν5 εζηίαζε ζηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή
θαη δηνηθεηηθή πξάμε ιέγνληαο;
«Καηλνηνκία ελλννχκε λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, πξσηφηππεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
ζπλεζηζκέλεο. Έρνληαο ηελ αλάινγε εμεηδίθεπζε θαη επηκφξθσζε, θάιιηζηα ζα κπνξνχζα
λα ηηο εθαξκφζσ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνληαο ζεηηθή δηάζεζε θαη ςάρλνληαο
απφ κφλε κνπ πξνζπαζψ λα βειηηψζσ ηε δνπιεηά κνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκεο
ηδέεο».
«Ναη πξνσζψ θαηλνηφκεο ηδέεο βαζηδφκελεο πάλσ ζηελ επηκφξθσζε ηελ νπνία έρσ
δερηεί».
Σέινο, πνιχ ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε άπνςε ηεο Ν2 γηα ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ ίδηα
εζηίαζε ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο
κάζεζεο σο θαηλνηφκν πξαθηηθή. Ζ ίδηα αλέθεξε ηα εμήο:
«Καηλνηνκία ζεσξψ νηηδήπνηε βνεζάεη ηα παηδηά πεξηζζφηεξν λα απηελεξγήζνπλ θαη ν
δάζθαινο

δε

ζεσξείηαη

απζεληία,

αιιά

αθήλεη

ηα

παηδηά

πεξηζζφηεξν

λα

αιιεινεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα πνχλε ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα γίλνπλ ην θέληξν
ελδηαθέξνληνο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο νηηδήπνηε ε λεπηαγσγφο, πέξα απφ ηα
παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηεί, αλ ρξεζηκνπνηεί

θαη θάπνηεο λέεο

ηερλνινγίεο ζηε ηάμε θαη απηφ είλαη κία εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ ζίγνπξα βάδεη ηα
ίδηα ηα παηδηά ζε δξαζηεξηνπνίεζε».
Έθπιεμε απνηεινχλ νη θνηλέο απαληήζεηο ηξηψλ λεπηαγσγψλ/πξντζηακέλσλ, ηεο Ν7,
ηεο Ν10 θαη ηεο Ν12, νη νπνίεο δελ γλψξηδαλ ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη ε θαηλνηνκία θαη
πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηα ιεγφκελά ηνπο,
δηαθαίλεηαη πσο θαηλνηνκνχλ ζην κάζεκά ηνπο.
Ν7: «Φαληάδνκαη πσο λαη. Σε έλα βαζκφ ην μέξσ».
Ν12: «Ναη .. λαη. Πεο κνπ εζχ ηη ζεκαίλεη ε θαηλνηνκία. Όρη δελ γλσξίδσ. Όρη. Έρσ
θάλεη εγψ, πέξπζη θάλακε, πήξακε ην βξαβείν πέξπζη. Κάλακε κηα ηζηνξία ζε ζπλεξγαζία
κε ην Παλεπηζηήκην πνπ ήηαλ ε Γήκεηξα, ηε δσγξάθηζαλ ηα παηδηά θαη ηε ζηείιακε,
Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Πνιπγισζζίαο: Απφ ην παξάζπξν ζηνλ θφζκν «Kamishibaï
Plurilingue». Δίλαη κηα εξεπλεηηθή νκάδα απφ ην Α.Π.Θ. Πέξπζη είρακε γξάςεη κηα
ηζηνξία κε ηα παηδηά, ηε δσγξαθίζακε θαη ηε ζηείιακε θαη πήξακε θαη ην πξψην βξαβείν
γηα ην Νεπηαγσγείν Πεξίθιεηαο».
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Μάιηζηα ε Ν10 αλέθεξε πσο δε γλσξίδεη δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο:
«Καηλνηνκία ζεκαίλεη κηα θαηλνχξηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Κάηη λέν. Όρη δελ γλσξίδσ
ηα ραξαθηεξηζηηθά .. δελ κπνξψ ηψξα λα απαληήζσ ζε απηφ. Πνιιέο θνξέο θάλνπκε θάηη
δξαζηεξηφηεηεο θαη επηλννχκε ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ.
Απηφ ην ζεσξψ φηη είλαη θάηη θαηλνχξην. Γηνηθεηηθά φρη»
2ν Τπνεξψηεκα
Σν δεχηεξν ππνεξψηεκα αλαδεηνχζε απαληήζεηο γηα ην αλ ην εθπαηδεπηηθφ –
δηνηθεηηθφ ειιεληθφ ζχζηεκα εληφο ηνπ θάζε Νεπηαγσγείνπ επηηξέπεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο

ηεο

Πξνζρνιηθήο

Δθπαίδεπζεο

λα

πάξνπλ

πξσηνβνπιίεο,

δηακνξθψλνληαο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο κέζσ θαηλνηνκηψλ. Ζ ίδηα εξψηεζε,
ιίγν παξαιιαγκέλε θαη εζηηαζκέλε ζην ξφιν ησλ λεπηαγσγψλ γηα φζεο αζθνχλ
δηεπζπληηθά θαζήθνληα απνζθνπνχζε λα ζπιιέμεη απαληήζεηο γηα ην αλ νη αλσηέξσ
εθπαηδεπηηθέο αξρέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο δηεπζχλζεηο λα νξγαλψζνπλ
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε κνλάδαο κε επειημία, θαηλνηνκψληαο.
Πέληε (5) ησλ δεθαηεζζάξσλ εξσηεζέλησλ λεπηαγσγψλ-πξντζηακέλσλ, ζπγθεθξηκέλα
νη Ν1, Ν6, Ν7, Ν11 θαη Ν13 ππνζηήξημαλ πσο ν ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλν ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε πνιιψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ο
πεξηνξηζκφο δελ νθείιεηαη ζπλήζσο ζηνπο δηεπζπληέο-πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ. Αληηζέησο, ζηηο κέξεο καο πνιινί δηεπζπληέο ραίξνληαη λα δηεμάγνληαη
εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζην ζρνιείν ηνπο. Βαζηθφ εκπφδην απνηειεί ε ειιηπήο
πιηθνηερληθή ζηήξημε ησλ κνλάδσλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηα πεξηζζφηεξα
Νεπηαγσγεία πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο ζε θάζε ηάμε. Αθφκε,
ππνζηεξίδεηαη πσο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη θηιηθά δνκεκέλν πξνο ηελ
επίηεπμε θαηλνηνκηψλ. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθφκα θαη ζήκεξα, δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πέξα απφ ηηο πιηθνηερληθέο ειιείςεηο ππάξρεη
θαη αξθεηή γξαθεηνθξαηία. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαιήγνπλ πσο είλαη ζηελ θξίζε ηνπ
θάζε εθπαηδεπηηθνχ πφζν αληέρεη λα παιέςεη κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη λα βξεη ρξφλν θαη
ηξφπν λα θαηλνηνκήζεη.
Ν1 «Όρη, δελ ζεσξψ, φρη»
Ν6 «Όρη ηδηαίηεξα. Μαο λνπζεηνχλ άλσζελ γη’ απηφ ην ζέκα. Γελ παίξλνπκε ηφζν
πξσηνβνπιία. Πξέπεη λα ινγνδνηψ γηα θάζε θαηλνηφκν κέζνδν πνπ ζέισ λα εθαξκφζσ».
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Ν7 «Απηφ ιίγν δχζθνιν ην βιέπσ. Πξέπεη λα ινγνδνηψ ζηνλ αλψηεξν. Άκα έρεηο κηα
δηεπζχληξηα αλάπνδε δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα. Άκα είζαη πξντζηακέλε ινγνδνηείο
ζηνλ πξντζηάκελν δηεπζπληή θαη αλ είζαη λεπηαγσγφο ινγνδνηείο ζηελ πξντζηακέλε ζνπ.
Όηαλ εγψ γηα λα ηα πάσ κία βφιηα πξέπεη λα πάξσ άδεηεο απφ ηελ πξντζηακέλε, ηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ελλνείηαη, ηη ζε αθήλεη λα θάλεηο…».
Ν11 «Ναη κπνξψ λα παίξλσ. Τνπιάρηζηνλ ζην δηδαθηηθφ θνκκάηη θαη ζην δηνηθεηηθφ,
έρεηο ηελ ειεπζεξία λα ην θάλεηο. Μπνξείο λα θάλεηο θάπνηεο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο φκσο
πνιιέο θνξέο καο βάδνπλ εκπφδηα. Αιιά κπνξείο λα ην θάλεηο. Ναη θαη ζην δηνηθεηηθφ
θνκκάηη, θάπνηεο δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξείο λα θάλεηο. Αιιά πξέπεη πάληα λα
ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ννκίδσ κπνξείο λα ηηο θάλεηο ηηο δηνηθεηηθέο,
αιιά ζέιεη ζπλεξγαζία θαη ζέιεη θαη πνιχ θαιή νξγάλσζε, βνήζεηα απφ φιν ην team ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ».
«Γηα ηελ θαιχηεξε εηζαγσγή πξέπεη λα έρνπκε επηκφξθσζε εκείο, λα έρνπκε γλψζε.
Δκείο κφλν άγρνο έρνπκε!»
Ν13 «Ναη ζε θάπνηα πιαίζηα, λαη ελλνείηαη, ππάξρνπλ … θαη ζηα δχν θνκκάηηα, είλαη
αλνηρηφ, λαη».
Απφ ηελ άιιε έρνπκε έμη (6) λεπηαγσγνχο – πξντζηακέλεο νη νπνίεο ζεσξνχλ πσο ελ
κέξεη έρνπλ κηα θάπνηα ειεπζεξία ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε, πάληα κε ηελ επίβιεςε
ησλ αλσηέξσλ αξρψλ. πσο γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπλ ε Ν5 θαη ε Ν8.
Ν5 «Δλ κέξεη λαη, αιιά κε επηθχιαμε πάληα θαη ιακβάλνληαο πάληα ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
αλσηέξσλ κνπ».
Ν8 «Ννκίδσ φηη καο αθήλεη γηαηί σο ην 2014 πνπ θάλακε ηφηε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε,
έθαλα πνιιά θαηλνηφκα. Γελ ζε πεξηνξίδεη. Βέβαηα είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πνπ
παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, αιιά θαη ν δηεπζπληήο αλ έρεη θάπνηεο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα
πάξεη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ κε ην κέξνο ηνπ θαη λα ηνπο πείζεη πσο απηά ηα εξγαιεία
είλαη θαιά. Δγψ αο πνχκε είρα θάλεη ςεθηαθή βηβιηνζήθε. Δίρα θάλεη κηα πιαηθφξκα
ειεθηξνληθήο ηάμεο ηφηε, ην 2014, ην class Jojo …»
Παξάιιεια, ηξεηο (3) εμ απηψλ, ε Ν3, ε Ν9 θαη ε Ν14 ππνζηήξημαλ πσο ην ζχζηεκα
ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δελ επηηξέπεη θακία
θαηλνηνκία. πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ:
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Ν3 «Σηε δηνηθεηηθή φρη. Πξέπεη λα αθνινπζήζεηο ηνπο θαλφλεο, φπσο ηα ιέλε. Σηελ
εθπαηδεπηηθή φκσο λαη, ζε εκάο ζην Νεπηαγσγείν λαη. Ννκίδσ φηη κνπ αθήλεη πνιιά
πεξηζψξηα. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ πνιιά, φηη ζέισ».
Ν9 «Σε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή λνκίδσ λαη, ζα κπνξνχζα. Σε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή φρη,
δε ζα κπνξνχζα λα ζθεθηψ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζα λα πάξσ κφλε κνπ πξσηνβνπιία λα
θάλσ θάηη εάλ απηφ ζα ήηαλ εθηφο πιαηζίνπ, λνκνζεηηθνχ».
Ν14 «Θα έιεγα φηη ζην Νεπηαγσγείν, επεηδή δελ ππάξρνπλ θάπνηα θαζνξηζκέλα ζηάληαξ
θαη χιε φπσο είπακε θαη πξηλ, λνκίδσ φηη είλαη πην ειαζηηθφ γηα εκάο θαη πην εχθνιν λα
θάλνπκε θάηη κέζα ζηελ ηάμε».
«Σηε δηνηθεηηθή πξάμε λνκίδσ δελ κπνξείο λα θάλεηο θαηλνηνκίεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ
πξέπεη λα αθνινπζείο θάπνηνπο ζηάληαξ θαλφλεο θαη νδεγίεο».
Σέινο κία (1) εθ ησλ δεθαηεζζάξσλ λεπηαγσγψλ, ε Ν4, ππνζηήξημε πσο:
«Ναη, ζεσξψ φηη δελ είλαη πεξηνξηζκέλν. Ίζα-ίζα ζεσξψ φηη πξνηξέπεηαη απφ νξηζκέλεο
δηεπζχλζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη κέζα
ζηελ ηάμε. Οχησο ή άιισο ζην Νεπηαγσγείν έρνπκε επειημία λα θάλνπκε ηελ
παηδαγσγηθή πξάμε φπσο εκείο επηζπκνχκε».
Δλψ ε Ν12 δείρλεη λα κε γλσξίδεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη λα αθνινπζεί πηζηά νδεγίεο
θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο: «Γελ μέξσ, έηζη καο επηηξέπνπλε; Τν δειψλεηο φκσο, άξα ζε
επηηξέπνπλ. Γηνηθεηηθά δελ μέξσ. Δγψ πάσ αλάινγα κε ην λφκν».
πκπεξαζκαηηθά νη πεξηζζφηεξνη λεπηαγσγνί – πξντζηακέλεο ππνζηήξημαλ πσο
«ππάξρεη ε ηάζε πξνο απνθέληξσζε θαη απηφλνκε δξάζε ησλ ζρνιείσλ, αιιά απηφ
ιεηηνπξγεί ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ γηαηί ππάξρεη ε θεληξηθή δηνίθεζε πνπ δίλεη
ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο». Οη ίδηεο ζπλερίδνπλ ιέγνληαο πσο «δίλεηαη ζηα ζρνιεία
ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα» φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ θαη ηελ
πινπνίεζε ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Δμ άιινπ νη ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο φπσο ην ςεθηαθφ ζρνιείν θαη ην θσηφδεληξν επηηξέπνπλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ θαιέο πξαθηηθέο θαη ζην κέιινλ
λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα πνπ άπηνληαη απνθιεηζηηθά ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο
πεξηνρήο ηνπο». Καηαιεθηηθά νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ηα
ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη εμ άλσζελ πνιχ παξαπάλσ ρψξνο θαη επειημία ζηνπο ίδηνπο
γηα λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο
ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πιένλ ιεηηνπξγεί πην απειεπζεξσηηθά, φκσο είλαη θαζαξά ζηε
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δηθή ηνπ θξίζε κε πνην ηξφπν ζα θαηαθέξεη λα εμειίμεη ην κάζεκά ηνπ. Σνλίζηεθε πσο
ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα νθείιεη λα είλαη θαιφ θαη
ελζαξξπληηθφ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εκπφδηα φπσο ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε ειιηπήο
πιηθνηερληθή ππνδνκή κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ.
3ν Τπνεξψηεκα
Σν ηξίην ππνεξψηεκα δεηάεη απφ ηηο λεπηαγσγνχο – πξντζηακέλεο λα πεξηγξάςνπλ
θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην δηδαθηηθφ θαη νξγαλσηηθφ ηνπο έξγν
ηελ παξνχζα ρξνληά θαη γεληθφηεξα ζηε ζρνιηθή ηνπο πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη
θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηέγξαςαλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηέο.
πγθεθξηκέλα, πνιιέο λεπηαγσγνί έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ή πξαγκαηνπνηνχλ δξάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο e-twinning, ελψ πξνηηκνχλ δηάθνξεο ζεκαηηθέο επηζθέςεηο κε ηνπο
κηθξνχο καζεηέο φπσο ζε πιαλεηάξηα θαη κνπζεία ηεο πφιεο.
Υαξαθηεξηζηηθά ε Ν3 αλαθέξεη: «Ναη εληάζζσ! Φξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή. Πέξπζη
μεθίλεζα κε ην e-twinning λα αζρνινχκαη ην νπνίν ην ζεσξψ θαηλνηνκία. Έθαλα έλα
πξφγξακκα e-twinning πέξπζη. Τν δνχιεςα εγψ φκσο, φρη ε ζπλάδειθνο. Τε ξψηεζα,
αιιά δελ ήζειε λα αζρνιεζεί, δελ είρε θαη εμνηθείσζε, ήηαλ θαη πην κεγάιε ειηθίαο,
νπφηε ην δνχιεςα εγψ ζην δηθφ κνπ σξάξην καδί κε ηελ θνπέια ηεο παξάιιειεο. Δπεηδή
ην e-twinning ρξεζηκνπνηεί νχησο ή άιισο πνιιά web.2 εξγαιεία ζε θάζε θνκκάηη ηνπ,
είρακε ζέκα ηε κεηέξα, ζπλδεζήθακε καδί κε έλα δηπιαλφ λεπηαγσγείν, ην δνπιεχακε
παξάιιεια. Καηαξρήλ θάλακε έλα βηληεάθη κε ηα παηδηά γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνπο
εαπηνχο καο, αθνχ είρακε πάξεη απφ ηνπο γνλείο ηελ άδεηα. Παξνπζηάζακε ην ζρνιείν
καο, γλσξηζηήθακε κε ηνπο άιινπο θαη κεηά είρακε δηάθνξεο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σε θάζε ελφηεηα ρξεζηκνπνηνχζακε θάηη δηαθνξεηηθφ. Κη εγψ θάηη δηαθνξεηηθφ θαη ην
άιιν Νεπηαγσγείν. Τν παξνπζηάδακε ζηα παηδηά ηνπ άιινπ Νεπηαγσγείνπ, ζηα δηθά κνπ
θαη αληίζηξνθα θαη φπσο ζνπ είπα θάλακε ςεθηαθφ παξακχζη, θάλακε παδι online,
θάλακε βηληεάθη γηα ηηο κακάδεο καο πνπ ην παξνπζηάζακε ζε κηα γηνξηνχια πνπ θάλακε.
Αξθεηά είρακε θάλεη, παξνπζίαζε πηλάθσλ, δσγξαθηθή …»
Ζ Ν7 ζπκπιεξψλεη: « … Κνίηαμε λα δεηο, είρα πάξεη κέξνο ζε έλα πξφγξακκα etwinning ζε ζρνιείν ζηελ Πηεξία κε ζπλαδέιθηζζεο απφ ηε Θήβα. Δίραλ κηιήζεη κέζσ
Skype ηα παηδηά κνπ κε ηα παηδηά ηεο. Σν θάλακε ηξεηο θνξέο, απφ έλα ηέηαξην κε
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είθνζη ιεπηά θάζε θνξά. Μνπ έδσζε άδεηα ε δηεπζχληξηα θαη ην έθαλα. Χο δηεπζχληξηα
– πξντζηακέλε φρη γηαηί δελ είρα ππνινγηζηή, ήηαλ ραιαζκέλνο».
ιεο νη λεπηαγσγνί αλαθέξνπλ πσο νθείινπλ λα έρνπλ ηελ θαηλνηνκία κέζα ζηε
θηινζνθία ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην
ζρνιηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγεί θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο
κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε θαηλνηνκία είλαη ε ιέμε θιεηδί ηεο επηηπρίαο
ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ. Αλαθέξεηαη απφ ηηο λεπηαγσγνχο-πξντζηακέλεο φ,ηη
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο γξήγνξεο ελεκέξσζεο θαη επηηπρνχο
νξγάλσζεο, θαζψο θαη ηελ πιαηθφξκα my school θαη ην ειεθηξνληθφ email. Δλψ
παξάιιεια πξνσζνχληαη απφ ηηο ίδηεο σο πξντζηακέλεο, δηάθνξεο θαηλνηφκεο δξάζεηο,
πξνγξάκκαηα Αγσγήο-Τγείαο θαη Γηαηξνθήο, πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη
πξνγξάκκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη ξνκπνηηθήο. Γεληθφηεξα ε θαηλνηνκία είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα λέα εξγαιεία θαη κέζα, θαζψο θαη κε
ηελ ηαθηηθή ζρεηηθή επηκφξθσζε, φπσο αλαθέξεη ε Ν2.
«Γεληθά θάηη πνπ έθαλα θαη ζπλερίδσ λα ην θάλσ, πάληα έθαλα θάπνην πξφγξακκα
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε θαη πάληα είρα ζρέζε θαιή κε ηνλ ππνινγηζηή θαη
έθηηαρλα δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζηάζεηο ζηνπο γνλείο, θαη θάπνηα πξάγκαηα ζηνλ
βηληενπξνβνιέα πνπ έρνπκε. Απηά βέβαηα ζην ηειεπηαίν λεπηαγσγείν. Όζν πέξλαγαλ ηα
ρξφληα γηλφκνπλ θαη θαιχηεξε θαη ήζεια λα έρσ επαθή κε ηε λέα ηερλνινγία θαη ήηαλ
θάηη ην νπνίν θαη κφλε κνπ ην δνχιεςα. Αζρνινχκνπλ θαη κάζαηλα πξάγκαηα θαη κφλε
κνπ. Σπκκεηείρα θαη ζε πνιιά ζεκηλάξηα ηα νπνία πηζηεχσ φηη πνιχ βνεζάλε θαη
ραίξνκαη πνπ κπήθα θαη θιεξψζεθα ζην Β2, ζεσξψ πνιχ ηπρεξφ ηνλ εαπηφ κνπ θαη έρσ
κάζεη πνιιά πξάγκαηα θαη κέζα απφ απηφ. Έρνπκε θάλεη εθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα ηε
γηνξηή ηεο κεηέξαο ην νπνίν ην θάλακε ζπλεξγαηηθά κε ηα δχν θνξίηζηα, ηε Βάζσ θαη ηελ
άιιε ζπλάδειθν θαη ηψξα ζα θάλνπκε θαη αηνκηθφ ην νπνίν εγψ ζα ην ζπλερίζσ κε απηή
ηε ζεκαηνινγία. Δπίζεο έρνπκε θάλεη, ζπγθεθξηκέλα πξνρζέο κία δξαζηεξηφηεηα κε
ινγηζκηθά πάιη γηα ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή, γηα ηα ζρήκαηα, έρνπκε θάλεη θαη
αμηνινγήζεηο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηθά καο ήηαλε απηά».
Σν κεγαιχηεξν εκπφδην απνηειεί ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο απφ ηα
πεξηζζφηεξα Νεπηαγσγεία ηεο επηθξάηεηαο, φπσο αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά ε Ν1:
«Πξνζπαζψ! Αλ κνπ ην επηηξέπεη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ κνπ ην θάλσ, δηαθνξεηηθά
φρη. Κνίηαμε, ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ θπιινκεηξεηψλ αλαδήηεζεο κέζα
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ζηελ ηάμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρσ ίληεξλεη ζην ζρνιείν, γηαηί αλ δελ έρσ δελ κπνξψ λα
θάλσ θάηη αλάινγν. Έρσ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε θάπνησλ κεραλψλ φπσο είλαη ν
βηληενπξνβνιέαο ηνλ νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε αξθεηά. Τψξα θνίηαμε, ηα ινγηζκηθά ηα
νπνία καο έρνπλ δηδάμεη, ηα θιεηζηνχ ηχπνπ, θάπνηα ηα έρσ δνθηκάζεη. Αιιά δπζηπρψο
θέηνο πνπ κπνξψ λα πσ είκαη πην εμεηδηθεπκέλε θαη πην άλεηε, δελ κπνξψ λα ην θάλσ
δηφηη κε φιν απηφ ην πξάγκα πνπ έρεη ζπκβεί απφ ην Μάξηην θαη κεηά δελ κπνξνχκε λα
εθαξκφζνπκε θαη ηίπνηα».
Καη ε Ν6:
«Αλάινγα ζην θάζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηη βξίζθσ πξφζθνξν έδαθνο. Γε βξίζθσ ζε φια
ηα ζρνιεία πξφζθνξν έδαθνο γηα λα ην θάλσ. Όρη, απιά έβαδα ηα παηδηά λα παίδνπλ ζηα
sites παηδαγσγηθά φπσο ην kiddy kids, γηα αζθήζεηο. Γηνηθεηηθά σο πξντζηακέλε, φρη δελ
ην έρσ θάλεη».

4ν Τπνεξψηεκα
Σν ηέηαξην ππνεξψηεκα ζηφρεπε ζηελ άληιεζε πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηειερψλ γηα ηξφπνπο εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ.
Παξάιιεια επηζπκνχζε λα παξαηεξήζεη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά ε Ν11 αλαθέξεη: «Δίλαη απαξαίηεηε γηα λα δεηο ηη έρεηο θάλεη, λα δεηο ηη
ζηφρν έβαιεο θαη ηη έρεηο θάλεη θαη ηη κπνξείο λα θάλεηο κε ην δπλακηθφ ησλ παηδηψλ. Η
αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα. Πηζηεχσ φηη ε ζπλεξγαζία ηεο πξντζηακέλεο κε
ην δηεπζπληή θαη ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη φηη
πξέπεη φια ηα άηνκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Γελ κπνξείο
δειαδή κφλν έλα ή δχν άηνκα λα δνπιέςνπλ. Πξέπεη φινο ν ζχιινγνο λα θάλεη ηελ
πξνζπάζεηά ηνπ θαη λα ζπκθσλνχλ. Ννκίδσ φηη απηφ ζεσξψ ζεκαληηθφ. Η ζπλεξγαζία
θαη ε αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε βήκα πνπ θάλεηο ζε έλα πξφγξακκα γηα λα
δεηο θαη πψο βαδίδεηο θαη ηη θάλεηο, ν ζηφρνο θαη ην απνηέιεζκα».
ιεο νη εξσηεζείζεο λεπηαγσγνί- πξντζηακέλεο αλέθεξαλ πσο αλ ππάξρνπλ ε δηάζεζε,
νη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε δηεμαγσγή θαηλνηνκηψλ
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επηηπγράλεηαη. Απηφ αθξηβψο αλαθέξεη μεθάζαξα ζηα ιεγφκελά ηεο ε Ν9: «Θεσξψ πσο
γηα λα πξνηείλεηο θαη λα πξνσζήζεηο πξάγκαηα, αξθεηά θαηλνηφκα, ζεσξψ φηη πξέπεη λα
ππάξρεη ε ππνδνκή, ηα ρξήκαηα θαη ε δηάζεζε, ζεσξψ φηη βξίζθεηαη, αλ ππάξρνπλ φκσο
βαζηθά πξάγκαηα. Τφηε κπνξείο λα πξνσζήζεηο θαη δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη … Αλ φκσο
δελ έρεηο….. δειαδή, αλ είζαη ζε έλα ζρνιείν πνπ νχηε ππνδνκέο έρεηο θαη πφξνπο ζε φια
ηα επίπεδα δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη. Όζν θαη λα ηα πξνηείλεηο εζχ δε γίλεηαη. Άξα ζα
πξέπεη λα ππάξρεη κηα θξαηηθή κέξηκλα ζε ζρέζε κε απηφ. Να πεη δειαδή φηη γηα ηα
ζρνιεία δηαζέησ έλα πνζφ γη’ απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηφηε λα ην ζπδεηήζνπκε μαλά φινη θαη
λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ».
Δπίζεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ ιεηηνπξγία δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο, ησλ
θαηλνηνκηθψλ πξαθηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. πγθεθξηκέλα
αλάθεξαλ πσο εμίζνπ φκσο ζεκαληηθή είλαη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ
γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγν, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε πνπ δέρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο. Οη λεπηαγσγνί ηνλίδνπλ πσο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
επέξρεηαη ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή.
Ζ επηκφξθσζε θαη εδψ θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηα ιεγφκελα ησλ πεξηζζφηεξσλ
λεπηαγσγψλ φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Ν1: «Σίγνπξα! Να επηκνξθψλνληαη νη
πάληεο. Γειαδή ην φηη επηκνξθψλνκαη κφλν εγψ δελ κε βνεζάεη αλ ην ππφινηπν
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κέζα ζην ζρνιείν δελ έρεη γλψζεηο. Θεσξψ πσο ζα έπξεπε λα
είλαη ππνρξεσηηθή (ε επηκφξθσζε) ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπιάρηζηνλ. Κνίηαμε, ρξεηάδεηαη
λα ππάξρεη αμηνιφγεζε γηαηί κπνξεί λα είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν λα ην ζεσξείο …
ρκ, λαη ρξεηάδεηαη γηαηί πάληα κε ηελ εθαξκνγή κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη κπνξεί λα ζε
βνεζήζεη θαη ηη φρη».
Σέινο, αλαθέξεηαη απφ ηε Ν8 ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο θαη ν εθάζηνηε
πξντζηάκελνο ζηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο: «Κνίηαμε, ηψξα
εμαξηάηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Οπφηε ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα βξεη ην θνπκπί
ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα ηνλ πείζεη ηη ζα ηνπ πξνζθέξεη ε εηζαγσγή ηνπ
θαηλνηφκνπ. Γειαδή εδψ ζα θαλεί ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή – πξντζηακέλνπ ζην αλ ζα
κπνξέζεη λα ηνπο πείζεη. Γε ρξεηάδεηαη λα ηνπο εμνπζελψζεη. Θα πξέπεη λα θξαηήζεη
ιεπηή ηζνξξνπία. Απιά λα ην παξνπζηάζεη κε έλαλ ειθπζηηθφ ηξφπν …».
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Θεκαηηθή Γεχηεξε – 1ν Τπνεξψηεκα
Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηφρεπε λα δηαπηζηψζεη αλ ππάξρεη
ζχλδεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) κε ηελ
εηζαγσγή, πινπνίεζε θαη δηάρπζε θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ
ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σν πξψην ππνεξψηεκα ηεο ζεκαηηθήο απηήο
ελδηαθεξφηαλ λα κάζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Σ.Π.Δ. ζην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν.
Δπηπιένλ, πφζν ζπρλά θαη ζε πνηα καζήκαηα θαη νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο
ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο;
Γεθαηξείο ζηηο δεθαηέζζεξηο εξσηεζείζεο εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ πσο νη λέεο
ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεην βνεζεηηθφ ζηνηρείν πινπνίεζεο θαη δηάρπζεο
νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκηθήο δξάζεο θαη πξνγξάκκαηνο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή
εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε πσο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
ινγηζκηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ κέζσλ, εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη ρξήκα θαη ζηε
δηδαθηηθή αιιά θαη ζηε δηνηθεηηθή ζρνιηθή πξάμε, παξαδνρή ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη
ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (Fullan, 1991 ˙ Hargreaves & Evans, 1997˙
Sarason, 1996). κσο, ε έιιεηςε πξνηδέθηνξα θαη ππνινγηζηψλ ζε θάζε ηάμε, απνηειεί
εκπφδην ηαθηηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ κέζσλ θαηά ηε δηεμαγσγή δηαθνξεηηθψλ
θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ - καζεκάησλ.
Ν2: «Σίγνπξα βνεζάεη γηαηί θαη εζχ καζαίλεηο θαηλνχξηα πξάγκαηα, ζθέθηεζαη θαη
δηαθνξεηηθά θαη θάλεηο πην σξαίεο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ βάδεηο κέζα ηνπο ππνινγηζηέο,
θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο αξέζεη. Η αιήζεηα είλαη πσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηηο
ρξεζηκνπνηνχζα αιιά ηψξα ζα ηηο ρξεζηκνπνηψ αθφκα πην πνιχ γηαηί έρσ κάζεη
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. Γειαδή πεξηζζφηεξν ζα ρξεζηκνπνηψ ηψξα ηα ινγηζκηθά. Πξηλ
ρξεζηκνπνηνχζα θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηα έθηηαρλα θη εγψ απφ κφλε κνπ θαη ηα
έδεηρλα ζηα παηδηά. Τψξα ζα βάδσ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία. Πηζηεχσ πσο
θαη ζην δηνηθεηηθφ έξγν ζα ρξεζηκνπνηήζσ πεξηζζφηεξν. Σίγνπξα γλψζεηο έρνπκε
παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάηη δεηεζεί κε θάπνην ηξφπν λα ζηαιεί κε θάπνηνλ
ηξφπν, έρνπκε νινθιεξψλνληαο ηελ επηκφξθσζε απηή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε κε βάζε ην
Υπνπξγείν, πηζηεχσ φηη είκαζηε πιήξεηο θαη ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζπρλά
απαηηνχλε θάπνηα άιιε κνξθή εγγξάθσλ θιπ.».
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Σα πην ζπλεζηζκέλα καζήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ε
γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη ηα εηθαζηηθά θαζψο θαη θαηά ηε δηεμαγσγή δηαθφξσλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ - δξαζηεξηνηήησλ.
ίγνπξα, απφ ηηο απαληήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ πνηθηινηξφπσο θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη
λεπηαγσγνί - πξντζηακέλεο αλαθέξνπλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα my school,
ζηελ νπνία πεξηέρνληαη φια ηα δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ. Ζ πιαηθφξκα απηή επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ηνλ
επνηθνδνκεηηθφ θαη αλαγθαίν έιεγρν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο έρνπκε ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλά πάζα ζηηγκή ελεκεξψλνληαη φινη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα νπνηνδήπνηε δξψκελν. Έηζη κεηψλνληαη ηα
έμνδα, εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, γξαθηθή χιε θαη νξγαλψλεηαη επθνιφηεξα θαη πην
κεζνδηθά ε ζρνιηθή κνλάδα.
Υαξαθηεξηζηηθά ε Ν8 αλαθέξεη: «Φπζηθά βνεζάεη θαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηελ
δηνίθεζε. Σηε δηνίθεζε γίλεηαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ είλαη θαη ην βαζηθφ. Κάλεηο
ζπλεξγαηηθά έγγξαθα, θάλεηο ηα έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο γνλείο .. βεβαηψζεηο
θνίηεζεο, πηζηνπνηεηηθά .. φια απηά … θεξδίδεηο ρξφλν γηα φια απηά. Καη ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε ζαθψο ηηο βάδνπκε, γηαηί πεηπραίλεηο κε έλαλ πην ειθπζηηθφ ηξφπν, ηα
παηδηά, ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεηο, πνπ δελ ζα ην πεηχραηλεο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν
δηδαζθαιίαο».
Μία εθ ησλ λεπηαγσγψλ, ε Ν6, αλαθέξεη πσο ιφγσ ειιηπνχο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπρλά ηηο λέεο ηερλνινγίεο. «Ναη βνεζάλε νη Τ.Π.Δ., λαη!
Θέισ λα εθαξκφζσ αιιά δελ μέξσ αλ έρσ ηα εθφδηα ζε θάζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηαηί
δελ έρσ κφληκε ζέζε θάπνπ».
Σέινο ε Ν10 αλαθέξεη πσο δελ ηεο αξέζεη ε ζηξνθή φισλ πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο
νπνίεο ζεσξεί μέλεο θαη ηηο θνβάηαη. «Ναη, βειηηψλεη ην έξγν ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ,
ζίγνπξα. Αξθεηά ζπρλά αο πνχκε (ηνλ ππνινγηζηή). Έρσ ην Α΄ επίπεδν θαη ην Β1 πνπ
θάλακε … αιιά δπζθνιεχηεθα πάξα πνιχ εθεί. Γπζθνιεχηεθα πάξα πνιχ εθεί γηαηί δελ
πξνζπάζεζα λα αμηνπνηήζσ απηά πνπ έκαζα, δελ αζρνιήζεθα. Γεληθά ην αληηκεησπίδσ
ζαλ έλα μέλν, θνβηθφ αληηθείκελν. Γελ κνπ αξέζεη».

67

2ν Τπνεξψηεκα
Σν δεχηεξν ππνεξψηεκα ηεο δεχηεξεο ζεκαηηθήο, δεηνχζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά θαη
δηεπζπληηθά ζηειέρε λα πεξηγξάςνπλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο ηνπο
κνλάδαο. πγθεθξηκέλα εζηίαδε ζην πφζν άλεηα ή φρη ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθά, ππνινγηζηηθά θαη άιια ηερλνινγηθά εξγαιεία θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. Πξνο έθπιεμε, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο είλαη απνιχησο
έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε ηερλνινγηθφ κέζν, εθφζνλ βέβαηα έρεη
πξνυπάξμεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε. Οη πεξηζζφηεξνη απηψλ αλέθεξαλ πσο εδψ
θαη πνιιά ρξφληα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν θαη θπξίσο κε δηθή
ηνπο πξσηνβνπιία θαη απηελέξγεηα επηκνξθψλνληαη θαη θαηαξηίδνληαη κε ηα λέα
ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ ιέγνληαο πσο ζηνλ
ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ λέα αλνηρηά ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν
θαζψο θαη δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Ζ Ν10 είλαη ε κφλε πνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ ληψζσ άλεηα, δελ ληψζσ άλεηα
θαη φζνλ αθνξά ηα ινγηζκηθά, λαη είλαη δχζθνιν. Έρσ έλαλ ππνινγηζηή ζην ζρνιείν, αιιά
φζνλ αθνξά ηνλ εθηππσηή είλαη ραιαζκέλνο, πάληα πψο λα ην πσ …».
ζνλ αθνξά ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεη ην θξάηνο ζηα Νεπηαγσγεία
ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη αξθεηά ειιηπείο. πγθεθξηκέλα έρνπλ
έιιεηςε ζε ππνινγηζηέο θαη ηειενξάζεηο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, laptop θαη εθηππσηέο.
Σν πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα δίλεηαη απφ ηε Ν8 ε νπνία αλαθέξεη: «Δίλαη
απαξραησκέλα απηά πνπ έρνπκε. Με ηα ρίιηα δφξηα κπνξνχκε θα εμνηθνλνκνχκε θάπνηα
ρξήκαηα γηα λα πάξνπκε ηνπο ππνινγηζηέο, απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ πήξα, αιιά θαη
φζα ραιάλε πνπ ράιαζαλ απφ ιάζνο κειαλάθηα, κε νηθνλνκία θαη κε ηα θάιαληα, είπακε
ηα θάιαληα γηα λα πάξνπκε θάηη … Γελ έρνπκε ηίπνηα, απιά καο έδσζαλ έλα laptop
Lenovo, ηεο θαθηάο ψξαο. Πνιχ ράιηα».
3ν Τπνεξψηεκα
Σν ηξίην ππνεξψηεκα ηεο δεχηεξεο ζεκαηηθήο, απνζθνπνχζε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο
γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επηδξνχλ ζεηηθά ή
απνηξεπηηθά ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε πσο ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο θαη ν
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ζχιινγνο δηδαζθφλησλ είλαη ππεχζπλνη γηα απηφ ην έξγν. Δλλνείηαη ν παξάγνληαο
«εθπαηδεπηηθφο» θαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζέιεζε θαη φξεμε λα θαηαξηηζηεί ηερλνινγηθά
θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην κάζεκά ηνπ φ,ηη ηερλνινγηθφ εξγαιείν ηνπ πξνζθέξεη ε
ζρνιηθή κνλάδα, θαζνξίδεη ζίγνπξα ηελ επηηπρεκέλε εδξαίσζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ
δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ
έλαλ

εθπαηδεπηηθφ

πνπ

βαζίδεηαη

ζηηο

δηθέο

ηνπ

ηερλνινγηθέο

γλψζεηο,

ρξεζηκνπνηψληαο δηθά ηνπ ηερλνινγηθά κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο
λα εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ πνπ δνπιεχεη.
Ν8: «Κνίηαμε, βαζηθφο παξάγνληαο γηα εκέλα είλαη λα ην ζέιεη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ.
Άκα ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ δελ ην ζέιεη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνλ βάιεηο ηνλ
άιινλ κε ην δφξη λα θάλεη Τ.Π.Δ. Δμαξηάηαη θαη απφ ην επίπεδν ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ
απηνί. Αλ δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δε ζα ζέινπλ, ινγηθφ είλαη. Καη
έρεη ζρέζε θαη κε ην θχιν. Πηζηεχσ νη άληξεο ζέινπλ πην πνιχ ηελ επηκφξθσζε απφ φηη νη
γπλαίθεο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ θαη νη ππνινγηζηέο».
χκθσλα κε ηηο εξσηεζείζεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ κπνξεί λα
δηαζέζεη ζε ινγηζκηθά θαη ππνινγηζηηθά εξγαιεία ην θάζε ζρνιείν, δειαδή ε
πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη, είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο
εδξαίσζεο ή απνηξνπήο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, ν νηθνλνκηθφο, ν δηεπζπληηθφο θαη ν
εθπαηδεπηηθφο, ιεηηνπξγψληαο αληίζηξνθα κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηε ρξήζε ησλ
Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ν7: «Καηαξρήλ λα έρεηο ζε θάζε ηάμε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, κε γξήγνξεο ηαρχηεηεο, φρη
κφλν σο πξντζηακέλε. Να κελ αλαγθάδνκαη λα ην αγνξάδσ εγψ, λα κνπ ην παξέρεη ην
θξάηνο. Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο είλαη ην λα κελ έρεηο ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ηελ
απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε λα ην θάλεηο απηφ. Γηαηί κέρξη ηψξα ζηα
ζεκηλάξηα, κε θιήξσζε ήηαλ θαη δελ κπνξείο λα έρεηο ηελ επηκφξθσζε φηαλ ππεξεηείο ζε
ρσξηφ. Πξέπεη λα είζαη ζε αζηηθφ θέληξν».
4ν Τπνεξψηεκα
Σν ηέηαξην ππνεξψηεκα ηεο δεχηεξεο ζεκαηηθήο εξεπλνχζε αλ νη εθπαηδεπηηθνί
ζπκβνπιεχνληαη ηηο νδεγίεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξεη ην Παηδαγσγηθφ
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Ηλζηηηνχην. Οη ίδηνη εξσηήζεθαλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ ή ζα ήζειαλ λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα άιιε έκπηζηε πεγή κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ρξήζεο θαη
έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα θαζεκεξηλά ηνπο καζήκαηα - δξαζηεξηφηεηεο θαη
ζην δηνηθεηηθφ ζρνιηθφ έξγν αληίζηνηρα.
Απφ ηνπο δεθαηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ξσηήζεθαλ, νη ελληά (9) αλέθεξαλ πσο ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, θπξίσο ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, δε βνεζάεη ηδηαίηεξα ζηελ
νξγάλσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη επνκέλσο δελ ην
ζπκβνπιεχνληαη θαηά ηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα
ςάρλεη αηνκηθά, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εθαξκνγψλ web2.0. θαζψο θαη δξάζεσλ φπσο ην
e-Twinning, γηα λέεο κεζφδνπο θαη δηδαθηηθά εξγαιεία. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί
αλέθεξαλ πσο ζπκβνπιεχνληαη ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη άιιεο αλνηρηέο εθπαηδεπηηθέο
πιαηθφξκεο. Ζ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή
δεκηνπξγηθψλ καζεκάησλ βνεζάεη εμίζνπ πνιχ.
Ν1: «Όρη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηαηί κεηά απφ ηφζα ρξφληα έρεηο θαη κηα εκπεηξία θαη
επίζεο πνιιέο θνξέο ην κάζεκα εμειίζζεηαη θαη κε ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ηάμε.
Μπνξεί δειαδή λα θάλεηο έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ζπκβνπιεπηείο ηνλ νδεγφ, αιιά λα
πξνθχςεη θάηη κέζα ζηελ ηάμε θαη λα έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία ην κάζεκά ζνπ.
Αιιά κεηά απφ ηφζε ρξήζε λνκίδσ φηη ζρεδφλ ηα έρνπκε θάλεη φια … Όρη, ζεσξψ πσο κε
φηη απηή ηελ πεξίνδν επηκνξθσλφκαζηε, νη πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηέο γηα λα κπνξνχκε
κεκνλσκέλα δειαδή θαη αηνκηθά λα θάλνπκε ην κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε. Σίγνπξα ζα
ήζεια θάπνηεο ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, δειαδή κε ηνπο
ππνινγηζηέο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πψο ζα κπνξνχζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλε πην γξήγνξα θαη πην αμηφπηζηα. Σε εθείλν ην θνκκάηη λαη. Γειαδή λα
ππήξρε θάπνηνο ηερληθφο λα βνεζήζεη. Αιιά γηα ηα ππφινηπα ζεσξψ πσο εηδηθά ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε επηκνξθσζεί αξθεηά, ζην λα κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα κφλνη καο κέζα ζηελ ηάμε. Αιιά φια εμαξηψληαη απφ ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή, θαζαξά».
Απφ ηελ άιιε ε Ν5 αλαθέξεη: «Υπάξρεη κία δνκή ηελ νπνία ηε ρξεζηκνπνηείο γηα λα ζε
βνεζήζεη. Ναη, ηελ ρξεζηκνπνηψ αιιά φρη σο θχξηα πεγή ρξήζεο. Δλ κέξεη είλαη
θαζνδεγεηηθέο, φρη απφιπηα φκσο. Φξεηάδνληαη βειηίσζε».
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Κάηη αλάινγν αλαθέξεη θαη ε Ν11: «Ψο έλα βαζκφ λνκίδσ κπνξεί ην Π.Ι. λα βνεζήζεη.
Αιιά λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη άιινπ είδνπο ππνζηήξημε γηα ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε.
Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα, κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηε δηδαζθαιία ην Π.Ι. βνεζά σο
έλα βαζκφ, απφ εθεί θαη πέξα ρξεηάδνληαη άιινη ηξφπνη».
Σέινο, νη ηξεηο (3) λεπηαγσγνί πνπ αλέθεξαλ πσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην βνεζάεη
πνιχ πξνηείλνληαο ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε Ν6, ε Ν12 θαη ε Ν13.
Ν6: «Ναη ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ην έρνπκε ζαλ εγρεηξίδην. Όρη, εγψ πηζηεχσ είλαη
ρξήζηκν λα ην έρνπκε σο εγρεηξίδην θαη κέζα απφ απηφ ην αλαπηχζζνπκε κε ηα
πξνζσπηθά καο. Δκέλα κνπ αξέζεη θαη λα κε θαζνδεγεί γηα ηα Τ.Π.Δ. Δγψ είκαη ππέξ».
Ν12: «Δ βέβαηα, αζρνιείζαη. Δγψ ελεκεξψλνκαη φηαλ θάλσ έλα ζέκα θαη απφ βηβιία θαη
απφ ηνλ ππνινγηζηή. Καη απφ ην Π.Ι. ην θνηηάσ, βέβαηα. Δγψ δε γλσξίδσ θαη πνιιά. Τν
ρξεηαδφκαζηε. Όζν πην πνιιά ηφζν ην θαιχηεξν».
Ν13: «Δλλνείηαη, βνεζάεη. Σε πνιιά καζήκαηα, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα
ελζσκαηψλνπκε ηα Τ.Π.Δ. θαη ζηε γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά, παληνχ … θαη σο
πξντζηακέλε».
Θεκαηηθή Σξίηε – 1ν Τπνεξψηεκα
Ζ Σξίηε θαη ηειεπηαία ζεκαηηθή εζηίαδε ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ
δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ λεπηαγσγνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή
εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην ζχγρξνλν Νεπηαγσγείν. Σν
πξψην ππνεξψηεκα ηεο ηξίηεο ζεκαηηθήο δεηνχζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά θαη δηεπζπληηθά
ζηειέρε λα ππνδείμνπλ ην άηνκν – ζπλάδειθν πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα
θαζνδεγεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ιακβάλνληαο
απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςε ηδεψλ θαηλνηνκίαο.
Ν11: «Φκ! Απηφ είλαη κεγάιν δήηεκα! Ίζσο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα έρεη έλαλ
ππνινγηζηή, λα κπνξεί λα ηνλ ρεηξίδεηαη φπσο πξέπεη θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη
πξψηα ην νηθνλνκηθφ θαη δεχηεξνλ ε εθπαίδεπζε πηζηεχσ, ηνπ θαζελφο».

71

«Ννκίδσ πξέπεη λα είλαη κηα ζπιινγηθή απφθαζε ηελ νπνία πινπνηεί ν εθάζηνηε
πξντζηάκελνο – δηεπζπληήο, αιιά λα είλαη κηα ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ».
ινη φζνη εξσηήζεθαλ, απάληεζαλ πσο ε πινπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη ε επηηπρεκέλεο
εθαξκνγήο κηα εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηεξίδεηαη ζπλδπαζηηθά ζηηο δξάζεηο θαη
ζηε ζρέζε ηνπ θάζε λεπηαγσγνχ κε ην δηεπζπληή / πξντζηάκελν θαη ην ζχιινγν
δηδαζθφλησλ. πγθεθξηκέλα δειψλνπλ πσο ν δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο κπνξεί λα
θαζνδεγήζεη, λα πξνσζήζεη θαη λα πξνάγεη θαιχηεξα απφ φινπο κηα ζρνιηθή
θαηλνηνκία ζε αξρηθφ ζηάδην.
Ν12 «Ο δηεπζπληήο … φινη ζα απνθαζίζνπλ. Αλ θάπνηνπ θάηη δελ ηνπ αξέζεη κπνξεί λα
πεη ηε γλψκε ηνπ, αιιά πάιη ν δηεπζπληήο ζα απνθαζίζεη. Καη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ
θαλνληθά πξέπεη».
Σέινο, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηνλ θχξην ππεχζπλν ζρεδηαζηή θαη πξνσζεηή
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ πσο νθείινπλ σο
παηδαγσγνί λα βιέπνπλ ην κέιινλ θαη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, λα κελ θνιιάλε
ζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο, αιιά λα πξνηείλνπλ ζπλερψο θαηλνχξηεο
δξάζεηο ζηηο αλσηέξσ αξρέο. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη
γηα ην έξγν ηνπ, αλ ζέιεη λα επηκνξθψλεηαη θαη λα θαηλνηνκεί γηα ην θαιφ ησλ καζεηψλ
ηνπ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ θάζε
δηεπζπληή ψζηε λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηνπ, κε ηξφπνπο φπνπ ην ίδην ην θξάηνο ζα
πξνζπαζήζεη λα ηελ ππνζηεξίμεη.
Ν14: «Ννκίδσ φηη ζε απηφ ηνλ πξψην ιφγν ζα έπξεπε λα ηνλ έρνπκε εκείο νη λεπηαγσγνί
πνπ δνπιεχνπκε κέζα ζηελ ηάμε θαη γλσξίδνπκε απφ θνληά ηη γίλεηαη θαη αο βάινπλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ζπληνλίζηξηεο θαη ην Υπνπξγείν, ζα έπξεπε λα αθνχεη εκάο θαη φρη λα
θάλεη απηά πνπ λνκίδεη φηη ζα έπξεπε».
2ν Τπνεξψηεκα
Σν δεχηεξν ππνεξψηεκα ηεο ηξίηεο ζεκαηηθήο απνζθνπνχζε λα ζπιιέμεη ηηο απφςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ην
είδνο επηκφξθσζεο πνπ ρξεηάδνληαη, πνπ ιακβάλνπλ ή πνπ ζα ήζειαλ λα ιακβάλνπλ ζε
ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, θαηλνηφκσλ νξγαλσηηθψλ
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πξαθηηθψλ θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο κέζν ζηήξημεο ηεο θάζε λέαο δξάζεο
ηνπο. Γεληθή παξαδνρή φισλ είλαη πσο νπνηαδήπνηε ελέξγεηα επηκφξθσζήο ηνπο πξέπεη
λα μεθηλάεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνζπάζεηα θαη φξεμε γηα δξάζε θαη απφθηεζε
λέαο γλψζεο.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα, λα έρεη ίζσο θάπνην ζρεηηθφ
κεηαπηπρηαθφ θαη λα εθαξκφδεη απηά πνπ έρεη κάζεη ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν κε κηα
ζρεηηθή ειεπζεξία. Απφ εθεί θαη πέξα ην Τ.ΠΑΗ.Θ. ζηέιλεη αλά δηαζηήκαηα ζρεηηθά
emails ζηηο ζρνιηθέο δηεπζχλζεηο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο θαη
ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη φπνπ
ζέιεη. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη ησλ λεπηαγσγψλ αζρνινχληαη κε ηε δξάζε eTwinning θαη πινπνηνχλ δηάθνξα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Ζ δξάζε πξνζθέξεη
δηάθνξα αζχγρξνλα online ζεκηλάξηα, θαζψο θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ειεθηξνληθέο
νκάδεο φπνπ εγγξάθεζαη κέζσ εηδηθψλ emails θαη δηνξγαλψλνπλ δηάθνξα events, απφ
ηα νπνία κπνξείο λα κάζεηο πνιιά πξάγκαηα.
πκπεξαζκαηηθά νη εθπαηδεπηηθνί θαηαιήγνπλ ζην φηη ε επηκφξθσζε είλαη ζπλδπαζκφο
ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δηεπζπληή-πξντζηακέλνπ θαη αηνκηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γίλνληαη δηάθνξα ζεκηλάξηα ηα νπνία
πξνσζεί ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη
ηα ζέκαηα πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη, ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε
ηνπ ζε θαηλνηφκα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα παηδνςπρνινγίαο θαη
δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη, φπσο αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πσο ην
θξάηνο δε βνεζάεη ηδηαίηεξα ζηελ πξνψζεζε θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ηνπο
αλέιημε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηνπο
θαηάξηηζεο. Δπίζεο είλαη ζηελ θξίζε θαη ζηε ζέιεζε ηνπ θαζελφο πφζν ζα ςάμεη θαη ζα
επηιέμεη λα επηκνξθσζεί. Παξαηίζεληαη δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, κηαο πνπ
φιεο νη λεπηαγσγνί ζπκθψλεζαλ ζηα ιεγφκελά ηνπο.
Ν2: «…Δγψ έρσ παξαθνινπζήζεη πάξα πνιιά ζεκηλάξηα θαη γεληθά δειαδή ηε ιέμε
ζεκηλάξην ηελ μέξσ απφ πνιχ λσξίο … θαη πξηλ κπνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πην δπλακηθά
ζηελ εθπαίδεπζε. Έρσ παξαθνινπζήζεη φηη έρεη ζρέζε κε Τ.Π.Δ., επίζεο θαη ην eTwinning έρσ παξαθνινπζήζεη. Κάηη άιιν απφ ην Β2 φρη. Ίζσο κε θάπνηα γλψζηξηα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ίζσο ηα ινγηζκηθά πεξηζζφηεξν θαη μέξεη λα καο δψζεη θάπνηεο νδεγίεο,
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φπσο έρεη ηχρεη λα θάλνπκε ζεκηλάξηα κε θάπνηα λεπηαγσγφ κε αλψηεξε γλψζε, αιιά
πηζηεχσ πσο θαη κφλνη καο κπνξνχκε λα ηα ςάμνπκε».
Ν10: «Ναη ζα έπξεπε .. Δγψ ζνπ είπα πέξα απφ ην Β1 … δελ κε θάιπςε εκέλα απηφ … φρη
κφλν εκέλα, αιιά βιέπσ θαη άιινη πνπ ην έρνπλ παξαθνινπζήζεη, δελ κπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ απηά πνπ δηδάρζεθαλ, θάησ απφ απηή ηελ πίεζε θαη ηφζν γξήγνξα πνπ
έγηλαλ».
«Ναη, ζεσξψ φηη ρξεηάδνκαη νπσζδήπνηε αθνχ νη απαηηήζεηο είλαη ηφζν κεγάιεο πιένλ».
«Θα έπξεπε λα γίλεη ε επηκφξθσζε έηζη ψζηε λα κπνξψ λα παξνπζηάδσ ζηα παηδηά απηά
πνπ καζαίλνπκε. Ναη δηα δψζεο … θαη εμ απνζηάζεσο λα γίλεη ζα έπξεπε λα γίλεη πην
αλαιπηηθά φζν λα λαη. Να έρεη πην πνιχ ρξφλν ε θάζε ελφηεηα θαη ην θάζε ζέκα πνπ
δηδάζθεηαη ν θάζε επηκνξθνχκελνο, γηα λα ην θάλεη εθαξκνγή».
3ν Τπνεξψηεκα
Σν ηξίην ππνεξψηεκα ηεο ηξίηεο ζεκαηηθήο δεηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
δηεπζπληέο λα πεξηγξάςνπλ πψο είλαη ή ζα έπξεπε λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο
λεπηαγσγφο.
Αξρηθά, παξαδνρή φισλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη
ζε κηα δχζθνιε ζπγθπξία δηφηη βάιιεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα, ην νπνίν δελ ηνλ ζηεξίδεη
νηθνλνκηθά, αιιά θαη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
νηθνγέλεηεο, είλαη ν άκεζνο απνδέθηεο ζπρλά αδηθαηνιφγεησλ παξαπφλσλ. Ο
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ηζνξξνπεί απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο
αγάπεο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηα παηδηά, κε ζηφρν λα

δηακνξθσζνχλ ζε νξζά

ζθεπηφκελνπο ζχγρξνλνπο πνιίηεο. Δπηζεκαίλεη αθφκε πσο ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα αληηθξίδεη κε αλνηρηφ κπαιφ ην παξφλ, λα νξακαηίδεηαη ην κέιινλ θαη λα
μεθεχγεη απφ παξαδνζηαθέο ζθέςεηο θαη πξαθηηθέο. Οθείιεη λα πξνηείλεη θαηλνχξηεο
δξάζεηο ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ κε ζηφρν ηελ εθπαηδεπηηθή αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
αλέιημε. Δπηπιένλ νθείιεη λα επηκνξθψλεηαη ηαθηηθά θαη πνιππιεχξσο, λα αζρνιείηαη
πνιιέο ψξεο εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ κε ηελ δηδαθηηθή πξνεηνηκαζία θαη λα έρεη ζην
κπαιφ ηνπ φηη κπαίλνληαο κέζα ζην ζρνιείν πξέπεη λα αθήλεη νηηδήπνηε ηνλ απαζρνιεί
εθηφο, δηφηη έρεη λα θάλεη κε κηθξέο εχπιαζηεο ςπρέο φπνπ κφλν ζε απηή ηελ ειηθία
κπνξεί λα παξέκβεη.
πλερίδνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη νη ππφινηπεο εξσηεζείζεο
εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ πσο ε αγάπε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο ηα παηδηά θαη ηε λέα γλψζε
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απνηειεί ην θχξην ζηνηρείν εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο θαη εμέιημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα
αλαθέξεηαη πσο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνάγεη αμίεο φπσο ε ηζνηηκία, ε
ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε αιιειεγγχε,

λα απνκπζνπνηεί ην ιάζνο θαη λα είλαη

ελζαξξπληηθφο πξνο ηνπο καζεηέο ψζηε θάζε παηδί λα αηζζάλεηαη μερσξηζηφ. Δπηπιένλ
θαη παξφιν πνπ ην πεξηβάιινλ δε ζα είλαη πάληνηε επλντθφ, ππνζηεξίδεηαη πσο
εθπαηδεπηηθφο θαη δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο νθείινπλ λα εμειίζζνληαη, λα
θαηλνηνκνχλ θαη παξάιιεια λα ζέβνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία θαη ηνπο θαλφλεο
απηήο κέρξη εθεί πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ε πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ε ειεπζεξία δξάζεο
ηνπο.
Ν9: «Σσζηφο παηδαγσγφο θαη επαγγεικαηίαο ζεσξψ. Γειαδή λα παίξλεη πνιχ ζνβαξά ηε
δνπιεηά ηνπ. Ταπηφρξνλα λα είλαη εξεπλεηήο κέζα ζηελ ηάμε, απφ ηελ άπνςε φηη πξέπεη
λα κελ ζνπ μεθεχγεη ηίπνηα, λα παξαηεξείο ηα πάληα, αλ θάηη ζε πξνβιεκαηίδεη λα ην
βιέπεηο θαη λα πξνζπαζείο λα ην ζπδεηήζεηο κε ην παηδί θαη ηνπο γνλείο. Να είζαη ζσζηφο
ζηε δνπιεηά ζνπ, δειαδή βιέπνληαο, αληρλεχνληαο ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη ην
παηδί – ηα παηδηά/νη καζεηέο ζνπ. Σίγνπξα ηηο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, ζα
ηηο βάισ πξψηεο θαη κεηά νη γλσζηηθέο, γηαηί κηα νκάδα γηα λα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ
αηζζάλεηαη κηα αζθάιεηα θαη κηα εξεκία θαη αλ δελ δέζνπλε ηα κέιε κεηαμχ ηνπο, δελ
κπνξείο λα ιεηηνπξγήζεηο κεηά ζε γλσζηηθφ επίπεδν».
Ν13: «Πξψηα απφ φια λα αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα αγαπάεη ηα παηδηά, λα είλαη
θαηαξηηζκέλνο, λα έρεη θάπνηα εκπεηξία θαη γλψζεηο ελλνείηαη λαη … Ναη ,λαη λα μέξεη λα
ζπλεξγάδεηαη – θαιή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία».
Ν14: «Καηαξηηζκέλνο, ζπρλά επηκνξθσκέλνο θαη φρη απηά πνπ θάλνπκε ην ηειεπηαίν
ρξνληθφ δηάζηεκα .. θαη θπζηθά λα έρεη θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα κπνξέζεη λα
δνπιέςεη κε ηα παηδηά ηνπ. Να ππάξρνπλ ζπρλέο επηκνξθψζεηο».
Ν11: « Να είλαη ελεκεξσκέλεο, ν λεπηαγσγφο λα εθπαηδεχεηαη ,φρη φκσο ζηε ζεσξία
αιιά έκπξαθηα, ζηελ πξάμε…»
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίιεο αιιαγέο θαη πιεζψξα λέσλ
πιεξνθνξηψλ. Ζ θνηλσλία αιιάδεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη
θάζε ιεπηφ πνπ πεξλάεη. Ζ εθπαίδεπζε, σο βαζηθφ ζεκέιην ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο
επεξεάδεηαη εμίζνπ πνιχ απφ ηηο αιιαγέο θαη νθείιεη λα ζπκβαδίζεη κε ηελ
ηερλνινγηθή εμέιημε. Δπνκέλσο, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα νη Σερλνινγίεο ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) έρνπλ εληαρζεί σο κάζεκα αιιά θαη σο
δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο θαη ζίγνπξα ζπκβάιινπλ ζηνλ
ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ θαη ζηελ εμνηθείσζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ηα
ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο.
ηα πεξηζζφηεξα ησλ Νεπηαγσγείσλ πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, δε ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε
δηδαθηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη γηα ηελ θαηλνηνκηθή θαη επέιηθηε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δηφηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή δελ είλαη επαξθήο. χκθσλα φκσο
κε ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε
δηδαθηηθή ηνπο πξάμε απαηηεί απφ ηνπο ίδηνπο λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ πξνζθεξφκελσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, επνκέλσο λα είλαη ηερλνινγηθά
θαηαξηηζκέλνη θαη επηκνξθσκέλνη. Με ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη ζηγά-ζηγά ε δηδαθηηθή
εκπεηξία ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ν ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο πνπ ην ίδην ην ζρνιείν παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ
θαζψο θαη ε παξνπζία εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνχλ αλά
πάζα ζηηγκή, εθηφο απφ ην κάζεκά ηνπο, λα παξάζρνπλ ηερλνινγηθή ζηήξημε ζε
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή,
πξνγξακκάησλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσ απηνχ, αιιά θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ φπσο είλαη ν πξνηδέθηνξαο θαη ην θσηνηππηθφ.
ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ – πξντζηακέλσλ γηα ην ξφιν ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ
πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο ειηθίαο δείρλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα είλαη
εμνηθεησκέλνη θαη λα κε θνβνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ ζηα
καζήκαηά ηνπο κε ηε ρξήζε αθφκε θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ δε γλσξίδνπλ.
κσο ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, δελ έρνπλ ηελ
απαξαίηεηε βνήζεηα θαη εμνηθείσζε κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη ηα θνβνχληαη αξθεηά.
Σνλίδεηαη επίζεο, πσο νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία
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δελ επαξθνχλ γηα ηελ ηερλνινγηθή πιηθνηερληθή ππνζηήξημε θάζε ηάμεο θαη ππάξρνπλ
ζνβαξέο ειιείςεηο. Μάιηζηα αθφκα θαη ν έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο ή ην laptop
θάπνησλ απφ ησλ Νεπηαγσγείσλ έρεη γίλεη δσξεά θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή κε θνξέα
θαη φρη απφ κέξηκλα ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ινγηζκηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ. Παξφια απηά,
ππάξρνπλ θάπνηνη, πνπ κε αηνκηθή πξνζπάζεηα, θέξλνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο
ππνινγηζηέο θαη θαηεβάδνληαο ηα δηθά ηνπο ινγηζκηθά ηα ελζσκαηψλνπλ ζην έξγν
ηνπο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη νδεγνί ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.) δελ επαξθνχλ νχηε θαη πξνζθέξνπλ απηφ πνπ
πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Ο ζρεδηαζκφο θαηλνηνκηψλ θαη ε
ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
απαηηεί επηπιένλ πξνζσπηθφ ρξφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιιέο θνξέο
θαζίζηαηαη αδχλαηε. Απηνί είλαη νη βαζηθνί πιένλ ιφγνη πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δε
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ίδηνη είλαη απνιχησο ζεηηθνί απέλαληη
ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αλαθέξνπλ πσο
κέζσ απηψλ θαη έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο θαηλνηνκηθψλ
δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ε δηδαθηηθή πξάμε κεηαηξέπεηαη ζε δηαζθέδαζε. Θεηηθνί
παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηδεηνχλ ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ ζην κάζεκά ηνπο είλαη ζίγνπξα ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ε
δηεπθφιπλζε
εθπαηδεπηηθψλ.

πνπ

πξνζδίδνπλ

νη

ειεθηξνληθνί

ππνινγηζηέο

ζην

έξγν

ησλ

Δπηπιένλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαη κέζσ projects, εθπαηδεπηηθψλ
ινγηζκηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ην κάζεκα απνθηά ελδηαθέξνλ θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Σν δηαδίθηπν, internet, απνηειεί αλαπφζπαζην βνεζεηηθφ εξγαιείν
ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.
Ζ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ.
επεξεάδεηαη απφ ηε ζηάζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο θηλεηνπνηείηαη θαη έρεη φξεμε λα θαηαξηηζηεί
ηερλνινγηθά, λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζην δηδαθηηθφ έξγν θαη λα εμειηρζεί φηαλ
δέρεηαη ππνζηήξημε θαη νη ηδέεο ηνπ αθνχγνληαη θαη ελζαξξχλνληαη απφ ην δηεπζπληή ή
ηνλ πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ίγνπξα φκσο ν βαζκφο επηκφξθσζεο ηνπ
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θάζε εθπαηδεπηηθνχ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηεξεχλεζε θαη
παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηελ ζπρλή θαη
απφιπηε ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Γηεπζχλζεσλ.
Πιένλ ε πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ λεπηαγσγψλ - πξντζηακέλσλ γλσξίδνπλ
πψο λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη επηδεηνχλ ηελ παξνπζία ηνπ ζε
θάζε ζρνιηθή ηάμε. Βέβαηα φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ειιηπήο επηκφξθσζε είλαη θαζαξά
πξνζσπηθφ ζέκα θαη θπζηθά ζπκβάιιεη θαη ζα έπξεπε λα ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ην
ίδην ην θξάηνο, νξγαληζκνί φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη
θαη νη δηεπζπληέο. Γπζηπρψο ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη πξνηδέθηνξεο ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία
θαζψο θαη πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ. Παξφια απηά γίλνληαη
δηάθνξεο πξνζπάζεηεο επίηεπμεο δηαθνξνπνηεκέλνπ καζήκαηνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί
πσο φηαλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
απνηειεί θίλεηξν πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ε πηζηνπνίεζε πνπ
δέρεηαη είλαη αλαγλσξίζηκε, ηφηε ε ζέιεζε θαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο
γηα λα ζπκκεηάζρεη απμάλνληαη ξαγδαίσο. Γεληθή παξαδνρή απνηειεί ζίγνπξα ε
αλαγθαηφηεηα ζπλερήο επηκφξθσζεο δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Μηα αξθεηά θαηλνηφκνο εθπαηδεπηηθή ηδέα είλαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ
ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ πνπ
θαηά θαηξνχο νη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνπλ ζηα καζήκαηά ηνπο κε ζηφρν λα ηξαβήμνπλ
ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Πιένλ νη καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, αλεμαξηήηνπ θχινπ
είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ππνινγηζηηθψλ
κέζσλ. Δπνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ θαη λέσλ
κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηεπξχλεη ηα φξηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Οη Σ.Π.Δ.
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνζηεξηθηηθά κέζα θπξίσο θαηά ηελ εθαξκνγή θάπνηαο
θαηλνηνκηθήο δξάζεο. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη νη εθαξκνγέο ηνπ, φπσο είλαη ν
επεμεξγαζηήο θεηκέλσλ word, ην e-mail, ην youtube, ην δηαδίθηπν, αλνηρηνχ ηχπνπ
ινγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο φπσο ην my school ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε
δηεχζπλζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ ζπρλά. Δθηφο φκσο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ
ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη ζχγρξνλνη Έιιελεο λεπηαγσγνί
θαηλνηνκνχλ εθαξκφδνληαο λέεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκά ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα δηαζεκαηηθά θαη ζε ζπλεξγαζία
κε άιια Νεπηαγσγεία θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο αλά ηελ Διιάδα φπσο είλαη ην e78

twinning, πεγαίλνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο κε ηνπο κηθξνχο καζεηέο,
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επέιηθηε δψλε θαη παξάγνπλ γλψζε κέζσ κηθξψλ projects πνπ
πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή, εηθαζηηθά, θηιαλαλγσζία, ξνκπνηηθή θαη άιιεο ηέρλεο ησλ
γξακκάησλ θαη φρη κφλν.
ζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, δηίζηαληαη.
Κάπνηνη ζεσξνχλ πσο πξνζθέξεη αξθεηά θαιέο ζεσξεηηθέο νδεγίεο ρξεηάδεηαη φκσο λα
γίλεη πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφ ζε ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ θαη έληαμεο εθπαηδεπηηθψλ
θαηλνηνκηψλ θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαη
θάπνηνη ην ζεσξνχλ εληειψο άζθνπν θαη άηνπν. Πιελ απηνχ ππάξρνπλ θαη άιινη
ηζηφηνπνη ηνπο νπνίνπο ζπκβνπιεχνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη είλαη πνιχ ζεηηθφ φηη
πιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά αλνηρηνχ ηχπνπ ινγηζκηθά πνπ δηεπθνιχλνπλ ην
θαηέβαζκα θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ εθπαηδεπηηθνχο αλεμαξηήησο ζρνιείνπ θαη ρσξίο
θάπνηαο ζπλδξνκήο. Δπηπιένλ, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζρεδφλ θαζεκεξηλά
ρξεζηκνπνηνχλ Web.2.0 εθαξκνγέο θαη πξνζπαζνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε
αθφκε πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ.
πκπεξαζκαηηθά νη εθπαηδεπηηθνί δε θνβνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηνπο νχηε αξλνχληαη λα θαηλνηνκήζνπλ. Πνιχ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο - εγέηεο ν νπνίνο νθείιεη λα
επηκνξθψλεηαη ζπλερψο θαη λα παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπ
κνλάδαο λα πξάμνπλ ην ίδην. Σν θξάηνο θαη νη αξκφδηνη θνξείο ρξεηάδεηαη λα
βνεζήζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
θαηλνηνκήζνπλ, παξέρνληάο ηνπο πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη επαξθέζηεξν
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ππνζηήξημε. Παξφια απηά, είλαη γεληθή παξαδνρή φισλ
πσο έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνο ην θαιχηεξν.
Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη
ππνινγηζηηθψλ

πιαηθνξκψλ.

Ζ

δηαδηθαζία

απηή

νλνκάδεηαη

ειεθηξνληθή

δηαθπβέξλεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο επηθέξεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ε ρξήζε
πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
θαζψο θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αλζξψπηλν εθπαηδεπηηθφ θαη
καζεηηθφ δπλακηθφ, εθαξκνγέο φπσο ην ειεθηξνληθφ e-mail θαη ε πιαηθφξκα my
school. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αδηακθηζβήηεηα ινηπφλ ζπκβάιιεη ζηελ
79

απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηηξέπεη ζην
δηεπζπληή / πξντζηάκελν λα νξγαλψζεη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεθα θαη κε ιηγφηεξα
νηθνλνκηθά έμνδα ηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, νη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ζρέδηα εξγαζίαο, ζπλήζσο
δηαζεκαηηθά, ηα ιεγφκελα projects. Ζ θαηλνηφκνο δξάζε ησλ projects ζηεξίδεηαη ζε
πνηθίια ζεκαηνινγία θαη θαζηζηά ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα. Σα
ζρέδηα εξγαζίαο πξνάγνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρηθή κάζεζε. Οη καζεηέο
καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ δηάθνξα ζέκαηα κέζσ βηβιίσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ,
βηβιηνζεθψλ θαη ζπλεληεχμεσλ. πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ θαη ζχκθσλα κε ηηο
αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο βνεζάεη πνιχ ζηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε πνιιψλ θαηλνηνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θεληξίδεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ δηφηη είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν είλαη πιένλ εμνηθεησκέλνη.
Κάπνηα απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Γξάζεσλ θαη ηεο επέιηθηεο δψλεο ελψ αξθεηά δηαδεδνκέλεο θαηλνηνκίεο ζεσξνχληαη ηα
πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, Γηαηξνθήο, Ρνκπνηηθήο θαη θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
Μέζσ ππνινγηζηή επίζεο γίλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ,
ησλ εηθαζηηθψλ θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζρνιηθή
ηάμε.
Ο ζρεδηαζκφο, ε εηζαγσγή θαη ε πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ αιιά θαη
θαηλνηνκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αξρηθά ε θαηλνηνκία θξχβεη κέζα ηεο νιηθή
αιιαγή θαη δηαθνξνπνίεζε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν επίηεπμεο
αιιαγψλ θαη φρη σο απηνζθνπφο θαη θαηαλαγθαζηηθά έξγα. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή θαη
δηάρπζε κηαο εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη ζίγνπξα απφ ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Γηεπζπληέο / πξντζηάκελνη θαη εθπαηδεπηηθνί
νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο αιιαγέο θαη λα
πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα κεηαηξέπνπλ ηε δηδαζθαιία,
ηε κάζεζε θαη ηελ νξγάλσζε ζε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαη εμέιημεο.
Ζ επηηπρήο εθαξκνγή κηαο ζρνιηθήο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη επνκέλσο απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ
ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη
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νη γνλείο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία. ίγνπξα ν ξφινο θαη ε ζηάζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή
απέλαληη ζηελ νπνηαδήπνηε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηθήο δξάζεο, είηε ζην
ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη είηε ζην δηδαθηηθφ, ελζαξξχλνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα θαηλνηνκήζνπλ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε θαη
δηάρπζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Βεβαίσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ
είλαη απαξαίηεηνο θαη ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ
πξνεξρφκελσλ απφ ηε ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο
δηεπζπληήο / πξντζηάκελνο θαη πάιη νθείιεη λα βξίζθεηαη παξψλ θαη λα βξίζθεη ηξφπνπο
λα μεπεξληνχληαη φιεο νη δπζθνιίεο θαη ηα γξαθεηνθξαηηθά θαη πεξηνξηζηηθά εκπφδηα.
Καηαιήγνληαο εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηφληζαλ πσο ε επηκφξθσζε θαη ε
πξνζσπηθή ηνπο πξνζπάζεηα γηα επηκφξθσζε θαη αιιαγή, θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν ζηελ πινπνίεζε
θαηλνηνκηψλ είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληεο επίηεπμήο ηνπο. Ο πην ζεκαληηθφ
παξάγνληαο φισλ φκσο, είλαη ε ζηάζε ηνπ δηεπζπληή / πξντζηακέλνπ, ε εγεηηθή ηνπ
παξνπζία θαη ε αθφκε πην ζεκαληηθή αηνκηθή πξνζπάζεηα θάζε εθπαηδεπηηθνχ λα
μεπεξάζεη ηηο ειιείςεηο θαη ηα εκπφδηα θαη λα θαηλνηνκήζεη.

5.1 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ
Αιιαγέο πξέπεη λα επέιζνπλ ζε φηη αθνξά ηηο πξνηάζεηο ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ κε ζηφρν λα ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν νη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη δξάζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε δηαθνξνπνηεκέλεο θαηλνηνκηθήο δηδαζθαιίαο.
Αμίδεη βέβαηα λα αλαθεξζεί πσο ζηηο κέξεο καο ηα πξάγκαηα έρνπλ εμειηρζεί πξνο ην
θαιχηεξν, έρνληαο αθφκε φκσο αξθεηφ πεξηζψξην βειηίσζεο. ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο
νξγαλσηηθά ινγηζκηθά, ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
my school, βνεζνχλ θαζεκεξηλά ην έξγν ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ, ε
πξνζσπηθφηεηα θαη νη γλψζεηο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνπλ άκεζα ηελ νπνηαδήπνηε ζεηηθή
ή αξλεηηθή αιιαγή ηεο κνλάδαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζεσξνχληαη απαξαίηεην
βνεζεηηθφ ζηνηρείν πινπνίεζεο θαη δηάρπζεο νπνηαζδήπνηε θαηλνηνκηθήο δξάζεο θαη
πξνγξάκκαηνο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή εθπαίδεπζε. Μηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα
κπνξνχζε λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ έλα δηεπζπληή θαη έλαλ
πξντζηάκελν εγεηηθή κνξθή, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά φια ηα εθπαηδεπηηθά
ζηειέρε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. ίγνπξα ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζεο έξεπλαο
ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ δείγκαηνο ζα πξνζδψζεη κεγαιχηεξν βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη
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αμηνπηζηίαο ζηα απνηειέζκαηα. εκαληηθή είλαη ε παξαδνρή φισλ, πσο ε επηκφξθσζε
παίδεη απφιπηα ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή θαηλνηνκηθψλ
δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πφζν κάιινλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη
φκσο θαζαξά ππνρξέσζε θαη πξνζσπηθφ θίλεηξν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, λα αλαδεηά ζπλερψο ηξφπνπο απφθηεζεο λέαο γλψζεο θαη
κεηεμέιημεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο
ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ:
«Καηλνηνκία θαη Γεκηνπξγηθφηεηα κε ηε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ
Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε»
Σα πξνο δηεξεχλεζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη:
1.

Τινπνηνχληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο νη
νπνίεο

ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ

(Σ.Π.Δ.) θαη ζε πνην βαζκφ;
2. Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηδαθηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
3. Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο πνπ
πηνζεηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν;
4. Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο θαηλνηφκεο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηα κέζνπ ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη πνηνη ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο;
5. Πψο πξνσζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο θαηλνηφκεο
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο δηα κέζνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πνηνη ζπκβάινπλ ζε
απηέο ηηο δξάζεηο;
6. Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ
ειιεληθψλ Νεπηαγσγείσλ θαη ζε ηη βαζκφ εμαξηψληαη απφ ηα ηερλνινγηθά κέζα
πνπ πξνζθέξνληαη;
7. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ - πξντζηακέλσλ γηα ην ξφιν ησλ Σ.Π.Δ.
ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
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Ν1
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;

«Καηλνηφκα πξάγκαηα είλαη αλάινγα κε ην ηη θξίλεη ν θαζέλαο θάζε θνξά, αλάινγα κε
ην ηη εθαξκφδεη θαη ηη ζεσξεί δηαθνξεηηθφ. Αλ θαηλνηφκν ζεσξείηαη ην λα εθαξκφδνπκε
Σ.Π.Δ. κέζα ζηελ ηάμε, ηφηε ζεσξψ θαηλνηνκία απηφ. Σνπιάρηζηνλ κε ηα φζα έρσ
δήζεη εγψ φζα ρξφλν δηδάζθσ, γηαηί ε ζχγρξνλε ηερλνινγία δελ ήηαλ πνηέ ηδηαίηεξα
κέζα ζηελ ηάμε καο, δελ ην είρακε απηφ. Οχηε ηα ινγηζκηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πνπ
ππάξρνπλ ηψξα, νχηε θαη φινλ απηφλ ηνλ εμνπιηζκφ. Καη αθφκα ζεσξψ φηη πζηεξνχκε.
Δπνκέλσο θαηλνηφκν ζεσξψ ην λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε επέιηθηεο
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλε λα έρνπκε πξφζβαζε
ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπκε ην κάζεκά καο».

«Μεηά απφ ηελ εκπεηξία κνπ κε ην Β1 θαη ην Β2 επίπεδν ζεσξψ φηη φια απηά βνεζνχλ
πάξα πνιχ ζην λα κπνξέζνπκε λα θάλνπλε πην εχθνιν ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη»
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«ρη, δελ ζεσξψ, φρη»
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Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Πξνζπαζψ! Αλ κνπ ην επηηξέπεη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ κνπ ην θάλσ,
δηαθνξεηηθά φρη. Κνίηαμε, ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ θπιινκεηξεηψλ
αλαδήηεζεο κέζα ζηελ ηάμε, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρσ ίληεξλεη ζην ζρνιείν, γηαηί αλ δελ
έρσ δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη αλάινγν. Έρσ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε θάπνησλ κεραλψλ
φπσο είλαη ν βηληενπξνβνιέαο ηνλ νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε αξθεηά. Σψξα θνίηαμε, ηα
ινγηζκηθά ηα νπνία καο έρνπλ δηδάμεη, ηα θιεηζηνχ ηχπνπ, θάπνηα ηα έρσ δνθηκάζεη.
Αιιά δπζηπρψο θέηνο πνπ κπνξψ λα πσ είκαη πην εμεηδηθεπκέλε θαη πην άλεηε, δελ
κπνξψ λα ην θάλσ δηφηη κε φιν απηφ ην πξάγκα πνπ έρεη ζπκβεί απφ ην Μάξηην θαη
κεηά δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε θαη ηίπνηα».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«ίγνπξα! Να επηκνξθψλνληαη νη πάληεο. Γειαδή ην φηη επηκνξθψλνκαη κφλν εγψ δελ
κε βνεζάεη αλ αο πνχκε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κέζα ζην ζρνιείν δελ
έρεη γλψζεηο. Θεσξψ πσο ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή (ε επηκφξθσζε) ζε απηφ ην
θνκκάηη ηνπιάρηζηνλ. Κνίηαμε, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη αμηνιφγεζε γηαηί κπνξεί λα είλαη
έλα πξφγξακκα ην νπνίν λα ην ζεσξείο … ρκ, λαη ρξεηάδεηαη γηαηί πάληα κε ηελ
εθαξκνγή κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη κπνξεί λα ζε βνεζήζεη θαη ηη φρη».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
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δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο /
νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο (γηα δηεπζπληέο), ηηο λέεο ηερλνινγίεο, σο ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα;
«Ναη!»
«Κνίηαμε, ιίγν πνιχ ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Βνεζάεη πάξα πνιχ. Άκα πνχκε
γηα αλαδήηεζε πιηθνχ ζε ζρέζε θαη κε ηα παηδηά, θπξίσο γιψζζα θαη καζεκαηηθά,
κειέηε πεξηβάιινληνο φηαλ αλαδεηνχκε ζηνηρεία γηα φιν ηνλ θφζκν φκσο, φρη κφλν γηα
εκάο, ηψξα εληάμεη ε εμεηδίθεπζε ζηα Σ.Π.Δ. βνεζάεη φηαλ ζεο λα δεηο πξάγκαηα ζε
ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξηθή … Κπξίσο ζε απηά βνεζάεη».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Δγψ ληψζσ άλεηα γηαηί ε πξαθηηθή είλαη απηή πνπ βνεζάεη, γηαηί φηαλ ηα
ρξεζηκνπνηείο ζπρλά εμνηθεηψλεζαη κε απηφ. Δμαξηάηαη φκσο πάληνηε ηη νκάδα έρεηο
απέλαληί ζνπ. Αλ ε νκάδα ησλ παηδηψλ δελ είλαη ζπλεξγάζηκε, ηφηε είλαη ιίγν πην
δχζθνιν λα ρεηξηζηείο θάπνηα πξάγκαηα. ηαλ είζαη βαζηθά ζηαηηθφο δίπια ζε έλαλ
ππνινγηζηή ν νπνίνο είλαη ζηαζεξφο. Αλ δελ κπνξείο λα ειέγμεηο ηελ νκάδα ζνπ δελ
κπνξείο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο εχθνια».
«ην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο ππάξρεη έλαο ζηαζεξφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ν
νπνίνο είλαη ειαθξψο πξντζηνξηθφο θαη ν νπνίνο πνιιέο θνξέο δελ αλνίγεη. Γειαδή
μεθηλάεη ε κέξα καο πξνζπαζψληαο λα μαλά ζπλδέζνπκε ηα θαιψδηα γηα λα μεθηλήζεη.
ίγνπξα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε! Παίξλνπκε ίληεξλεη απφ ην δηπιαλφ Νεπηαγσγείν,
έρνπκε κία δειαδή γξακκή, επνκέλσο αλ δελ είλαη αλνηγκέλε ε ζχλδεζε απφ εθεί δελ
έρνπκε νχηε εκείο. Τπάξρνπλ κέζα ζηε δηθή κνπ ηελ ηάμε έλαο ππνινγηζηήο ν νπνίνο
δελ έρεη ζχλδεζε ζην ίληεξλεη. Δπνκέλσο δελ κπνξψ λα εθαξκφζσ ηηο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίεο έηζη φπσο ηηο ζέισ. Οηηδήπνηε πιηθφ θαη αλ ζέισ ην θέξλσ ζε ζηηθάθη ή
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κπνξεί λα θέξσ ην δηθφ κνπ ιάπηνπ. ηε δεχηεξε ηελ ηάμε ππάξρεη έλα ιάπηνπ ην
νπνίν έρεη δχν ρξφληα πεξίπνπ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ην ίληεξλεη. Τπάξρεη έλα ηξίην
ιάπηνπ, δσξεά απφ ην Γηφθαλην, ην νπνίν ήξζε θέηνο θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε θάπνηεο
θνξέο γηα λα θάλνπκε πην εχθνιε ηε δσή καο. Καη ππάξρεη θαη έλαο βηληενπξνβνιέαο, ν
νπνίνο δελ είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλνο. Σνλ ζπλδένπκε φηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε
βηληενπξνβνιέο είηε ζε γηνξηέο, θαη ηνλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά θέηνο».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
Γελ εξσηήζεθε θαη δελ απαληήζεθε!
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«ρη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηαηί κεηά απφ ηφζα ρξφληα έρεηο θαη κηα εκπεηξία θαη επίζεο
πνιιέο θνξέο ην κάζεκα εμειίζζεηαη θαη κε ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζηελ ηάμε. Μπνξεί
δειαδή λα θάλεηο έλαλ πξνγξακκαηηζκφ, λα ζπκβνπιεπηείο ηνλ νδεγφ, αιιά λα
πξνθχςεη θάηη κέζα ζηελ ηάμε θαη λα έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή πνξεία ην κάζεκά ζνπ.
Αιιά κεηά απφ ηφζε ρξήζε λνκίδσ φηη ζρεδφλ ηα έρνπκε θάλεη φια … ρη, ζεσξψ πσο
κε φηη απηή ηελ πεξίνδν επηκνξθσλφκαζηε, νη πιεξνθνξίεο είλαη αξθεηέο γηα λα
κπνξνχκε κεκνλσκέλα δειαδή θαη αηνκηθά λα θάλνπκε ην κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε.
ίγνπξα ζα ήζεια θάπνηεο ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, δειαδή
κε ηνπο ππνινγηζηέο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πψο ζα κπνξνχζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλε πην γξήγνξα θαη πην αμηφπηζηα. ε εθείλν ην θνκκάηη λαη. Γειαδή λα
ππήξρε θάπνηνο ηερληθφο λα βνεζήζεη. Αιιά γηα ηα ππφινηπα ζεσξψ πσο εηδηθά ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε επηκνξθσζεί αξθεηά, ζην λα κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα κφλνη καο κέζα ζηελ ηάμε. Αιιά φια εμαξηψληαη απφ ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή, θαζαξά».
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3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Απηφ ηψξα έρεη πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε κέζα. Θεσξψ πσο απηφο πνπ ζα εθαξκφζεη ή
ζα πινπνηήζεη ην θαηλνηφκν είλαη απηφο ν νπνίνο είλαη ν πην ελεκεξσκέλνο θαη
εθπαηδεπκέλνο. Δπνκέλσο δελ είλαη απαξαίηεην πσο απηφο ζα είλαη ν/ε πξντζηάκελνοε. Σν θαθφ είλαη φηη πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο άγλνηαο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο
πξντζηάκελνο ή πξντζηακέλε, ή θαη ηεο αδπλακίαο φηη θνβνχληαη πσο κπνξεί λα
ζπγθξηζεί φηη ν άιινο γλσξίδεη θη εγψ δελ γλσξίδσ, ζπλήζσο εθεί πέξα παίξλνληαη θαη
απνθάζεηο γηα ηελ απφξξηςε εθαξκνγήο θάπνηαο θαηλνηνκίαο. Δγψ ζεσξψ πσο ε
απφθαζε ζα έπξεπε λα παίξλεηαη ζπιινγηθά, απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη φηη
απηνί πνπ γλσξίδνπλ ζα πξέπεη λα ην πξνηείλνπλ θαη λα ην εθαξκφδνπκε γηα ην θαιφ
ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή φρη απαξαίηεηα γηα ην πξνζσπηθφ, ην αηνκηθφ κνπ ην θαιφ, φηη
ην θαηέρσ, αιιά ζα έπξεπε λα είλαη θάηη ζπλεξγαηηθφ ην νπνίν δε γίλεηαη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Απφ ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπκε ζην ζρνιείν ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή έρνπλ
παξαθνινπζήζεη ην Α΄ επίπεδν θαη νη ηξεηο ζπλάδειθνη, ην Β1 δχν θαη ην Β2 κφλν εγψ.
Απφ ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνπκε, εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ
νκάδα. Θέισ λα πσ πσο κπνξεί λα έρνπλε ηελ πηζηνπνίεζε πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη
θάηη αιιά κπνξεί λα είλαη εηθνληθή ε πηζηνπνίεζε θαη θαίλεηαη απηφ, φηη δε γλσξίδνπλ.
Δπίζεο λα ζνπ θέξσ άιιν έλα παξάδεηγκα, ηψξα πνπ μεθηλάκε λα πάκε ζηε webex δχν
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ζπλάδειθνη δελ γλσξίδνπλ αγγιηθά. ηαλ ην κελνχ ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ζε άιιε
γιψζζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο θαη λα ην εθαξκφζεηο, κε
απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη άλζξσπνο απφ δίπια πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θαη
εθπαηδεπηηθφο. Γειαδή ε κία ζπλάδειθνο έρεη ηελ θφξε ηεο δίπια λα ηε βνεζήζεη θαη ε
άιιε ηνλ μάδειθν, μαδέιθε. Ζ κία απφ ηηο ηξεηο καο είλαη φιε ηε κέξα ζηνλ
ππνινγηζηή θα ςάρλεη λα θέξεη πιηθφ απφ ην Pinterest ή απφ ην ηη πξνηείλνπλ νη άιιεο
θαη ην θέξλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κπνξεί λα ην εθαξκφδεη θαζεκεξηλά κέζα ζηελ
ηάμε. κσο δελ είλαη απηφ Σ.Π.Δ., δελ ην δεκηνπξγεί κφλε ηεο ή δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
θάηη εθείλε ηε ζηηγκή, πρ λα ζπλδεζεί εθείλε ηε ζηηγκή κε ην θσηφδεληξν θαη λα ην
εθαξκφζεη κέζα ζηελ ηάμε».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Δπέιηθηνο, ζε επαθή κε ηελ επνρή ηνπ θαη πξνζαξκνζηηθφο. Γπζηπρψο, πξέπεη θαη
εκείο νη ίδηνη, επεηδή είκαζηε εθπαηδεπηηθνί, ε εθπαίδεπζε ζα είλαη κέρξη λα πεζάλνπκε
έηζη φπσο εμειίζζεηαη. Θα πξέπεη λα είκαζηε ζχκθσλνη κε ηελ επνρή καο. Μπνξεί λα
κελ κνπ αξέζνπλ εκέλα γηα παξάδεηγκα νη ππνινγηζηέο, αιιά ηα καζαίλεηο ζέινληαο
θαη κε γηαηί αιιηψο είκαζηε παξσρεκέλνη, είκαζηε νπηζζνδξνκηθνί. Αιιά φρη ζηνλ
βαζκφ πνπ γίλεηαη ηψξα, φρη έηζη, φρη κε ην εμ απνζηάζεσο. Καη θπζηθά απηφ πνπ
πξέπεη λα ηνλίδνπκε πάληα είλαη νη δνκέο. Σίπνηα απφ φια απηά δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί αλ δελ ππάξρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δίηε είλαη εγθαηαζηάζεηο, ζχγρξνλν
πιηθφ, ίληεξλεη πάληνηε γηα λα κπνξψ λα εθαξκφζσ θάπνηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά γεηα
ζαο.
Ν2
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ

Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
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Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Καηλνηνκία ζεσξψ νηηδήπνηε βνεζάεη ηα παηδηά πεξηζζφηεξν λα απηελεξγήζνπλ θαη ν
δάζθαινο δελ ζεσξείηαη απζεληία, αιιά αθήλεη ηα παηδηά πεξηζζφηεξν λα
αιιεινεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα πνχλε ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα γίλνπλ ην θέληξν
ελδηαθέξνληνο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο νηηδήπνηε ε λεπηαγσγφο, πέξα απφ ηα
παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηεί, αλ ρξεζηκνπνηεί

θαη θάπνηεο λέεο

ηερλνινγίεο ζηε ηάμε θαη απηφ είλαη κία εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ ζίγνπξα βάδεη ηα
ίδηα ηα παηδηά ζε δξαζηεξηνπνίεζε».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«ίγνπξα καο έρεη δψζεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηαηί καζαίλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα θαη κέζα απφ ηα emails πνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν, αιιά πνιιά είλαη θαη λα
ζέιεηο εζχ λα ηα κάζεηο. Πηζηεχσ δειαδή πσο δελ ζε πηέδνπλ απηνί νπσζδήπνηε αιιά
πξέπεη θαη εζχ ν ίδηνο λα δείμεηο ελδηαθέξνλ. κσο ζίγνπξα δείρλνπλε θάπνηα
πξάγκαηα, ζηέιλνπλε εληάμεη, πηζηεχσ πσο πξνζπαζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Βέβαηα πηεζηηθά θάπνηεο θνξέο».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Γεληθά θάηη πνπ έθαλα θαη ζπλερίδσ λα ην θάλσ, πάληα έθαλα θάπνην πξφγξακκα
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε θαη πάληα είρα ζρέζε θαιή κε ηνλ ππνινγηζηή
θαη έθηηαρλα δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζηάζεηο ζηνπο γνλείο, θαη θάπνηα πξάγκαηα
ζηνλ βηληενπξνβνιέα πνπ έρνπκε. Απηά βέβαηα ζην ηειεπηαίν λεπηαγσγείν. ζν
πέξλαγαλ ηα ρξφληα γηλφκνπλ θαη θαιχηεξε θαη ήζεια λα έρσ επαθή κε ηε λέα
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ηερλνινγία θαη ήηαλ θάηη ην νπνίν θαη κφλε κνπ ην δνχιεςα. Αζρνινχκνπλα θαη
κάζαηλα πξάγκαηα θαη κφλε κνπ. πκκεηείρα θαη ζε πνιιά ζεκηλάξηα ηα νπνία πηζηεχσ
φηη πνιχ βνεζάλε θαη ραίξνκαη πνπ κπήθα θαη θιεξψζεθα ζην Β2, ζεσξψ πνιχ ηπρεξφ
ηνλ εαπηφ κνπ θαη έρσ κάζεη πνιιά πξάγκαηα θαη κέζα απφ απηφ. Έρνπκε θάλεη
εθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα ηε γηνξηή ηεο κεηέξαο ην νπνίν ην θάλακε ζπλεξγαηηθά κε ηα
δχν θνξίηζηα, ηε Βάζσ θαη ηελ άιιε ζπλάδειθν θαη ηψξα ζα θάλνπκε θαη αηνκηθφ ην
νπνίν εγψ ζα ην ζπλερίζσ κε απηή ηε ζεκαηνινγία. Δπίζεο έρνπκε θάλεη, ζπγθεθξηκέλα
πξνρζέο κία δξαζηεξηφηεηα κε ινγηζκηθά πάιη γηα ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή, γηα ηα
ζρήκαηα, έρνπκε θάλεη θαη αμηνινγήζεηο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηθά καο ήηαλε
απηά».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«ίγνπξα γηα λα κπνχλε θάπνηεο θαηλνηνκίεο φζν αλαθνξά ηψξα θαη ηνλ πιηθνηερληθφ
εμνπιηζκφ, ζίγνπξα ζα ρξεηάδνληαη θάπνηνη πφξνη θαη ην ζέκα είλαη θαη ην ηη δηαζέηεη ην
ίδην ην λεπηαγσγείν θαη θαηά πφζν ζα ππάξρεη βνήζεηα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.
Καη ν ρψξνο βέβαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. ίγνπξα αμηνινγείηαη ε
θάζε δξαζηεξηφηεηα, γηαηί είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ην λα ηελ θάλεηο πεηπρεκέλα, ε
αλαηξνθνδφηεζε. Τπάξρεη θαη ν αλαζηνραζκφο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε λέεο
ηερλνινγίεο. Γίλεηαη θαη απφ εζέλα θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη
θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Πηζηεχσ πσο ππάξρεη αμηνιφγεζε θαη κε ην ελδηαθέξνλ θαηά
πξψην ξφιν».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
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δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«ίγνπξα βνεζάεη γηαηί θαη εζχ καζαίλεηο θαηλνχξηα πξάγκαηα, ζθέθηεζαη θαη
δηαθνξεηηθά θαη θάλεηο πην σξαίεο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ βάδεηο κέζα ηνπο ππνινγηζηέο,
θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ηνπο αξέζεη. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηηο
ρξεζηκνπνηνχζα αιιά ηψξα ζα ηηο ρξεζηκνπνηψ αθφκα πην πνιχ γηαηί έρσ κάζεη
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. Γειαδή πεξηζζφηεξν ζα ρξεζηκνπνηψ ηψξα ηα ινγηζκηθά. Πξηλ
ρξεζηκνπνηνχζα θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηα έθηηαρλα θη εγψ απφ κφλε κνπ θαη ηα
έδεηρλα ζηα παηδηά. Σψξα ζα βάδσ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία. Πηζηεχσ πσο
θαη ζην δηνηθεηηθφ έξγν ζα ρξεζηκνπνηήζσ πεξηζζφηεξν. ίγνπξα γλψζεηο έρνπκε
παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάηη δεηεζεί κε θάπνην ηξφπν λα ζηαιεί κε θάπνηνλ
ηξφπν, έρνπκε νινθιεξψλνληαο ηελ επηκφξθσζε απηή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε κε βάζε
ην Τπνπξγείν, πηζηεχσ φηη είκαζηε πιήξεηο θαη ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζπρλά
απαηηνχλε θάπνηα άιιε κνξθή εγγξάθσλ θιπ.».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Πξνζσπηθά κνπ αξέζεη, δελ ληψζσ άβνια λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλσ είλαη λα αλαβαζκίζσ ηα windows ηνπ ππνινγηζηή, γηαηί
πνιιέο θνξέο έπαηξλα ην δηθφ κνπ ην ιάπηνπ γηα λα θάλσ θάπνηα πξάγκαηα ζηα παηδηά.
Απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ είλαη λα δηνξζψζσ απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, ζηε
γσληά ηνπ ππνινγηζηή, ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα κπνξνχλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ
θαη ηα ίδηα ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε. Απηφ πνπ δηαζέηνπκε είλαη βηληενπξνβνιέαο,
έλαο κηθξφο βηληενπξνβνιέαο, αιιά ην παλί ηνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηαηί πξέπεη λα
είλαη ζηαζεξά ζε θάπνην κέξνο θαη δελ έρνπκε ρψξν. Οπφηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
βηληενπξνβνιέα θάλνπκε παξνπζίαζε ζηνλ ηνίρν. Γελ ππάξρεη ρψξνο δειαδή γηα παλί,
αιιά ν βηληενπξνβνιέαο είλαη κηθξφο – θνξεηφο θαη έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ. Δπίζεο,
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θιαζηθά ηνλ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηνχκε θαη κεηά ρξεζηκνπνηψ ηελ εθπαηδεπηηθή
ξνκπνηηθή ηε κέιηζζα beebot ηελ νπνία ρξεζηκνπνηψ πάξα πνιχ, κνπ αξέζεη πάξα
πνιχ. Δπίζεο ηψξα ζα αξρίζσ λα ρξεζηκνπνηψ πνιχ θαη ην θσηφδεληξν πνπ έρσ κάζεη
θαη θάπνηα πξάγκαηα, ζίγνπξα».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«ίγνπξα νη παξάγνληεο πνπ ηελ εληζρχνπλ είλαη φηη θάλεη ην κάζεκα πην πινχζην θαη
πην ελδηαθέξνλ. Αλαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν ηε δνπιεηά καο γηαηί είλαη θαη ιίγν
παξεμεγεκέλε ε δνπιεηά καο. Θεσξνχλ πσο ζην Νεπηαγσγείν δελ θάλνπκε πξάγκαηα.
πλήζσο ηε κάζεζε ηε ζεσξνχλ απφ ην δεκνηηθφ θαη κεηά. Ζ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ.
πηζηεχσ φηη αλαβαζκίδεη ην ξφιν ην δηθφ καο, ηε δνπιεηά θαη ηα ίδηα ηα παηδηά γηαηί ηα
παηδηά ληψζνπλ ραξνχκελα φηαλ πνχλε φηη θάλακε θάηη κέζα ζηνλ ππνινγηζηή, ζην
ζπίηη ηνπο. Σψξα, παξάγνληεο πνπ ην απνηξέπνπλ, ηη λα πσ, δελ πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ
… Μφλν αλ πνιιά παηδηά είλαη πνιιή ψξα ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή ή ηάκπιεη ζην ζπίηη
ηνπο λα ηα πεξηνξίδνπκε ζην ζρνιείν. Αιιά λνκίδσ φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη ζην ζπίηη,
φρη ζην ζρνιείν. Δκείο θάλνπκε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ (Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι. ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εγψ μέξσ ην θσηφδεληξν, δελ μέξσ θάηη άιιν ηψξα.
Τπάξρεη θαη θάηη άιιν; Καη ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα. Τπάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ δελ ην
γλσξίδσ; ρη, ζεσξψ φηη είλαη πνιχ θαιά φια απηά πνπ ππάξρνπλ. Βέβαηα ππάξρνπλ
θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα κελ καο αξέζνπλ θάπνηα πξάγκαηα, αιιά
φζν λα „λαη ππάξρνπλ ηδέεο πνπ κπνξείο λα αμηνπνηήζεηο. ην Νεπηαγσγείν είλαη θάπσο
ιηγφηεξα. Σν ιακβάλσ ππφςελ. Μεηά φηη έρεη ζρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
Πξνζπαζνχκε λα ην ζρεηίδνπκε θαη εθείλν θαη κεηά φηη βγαίλεη απφ ζρέδηα εξγαζίαο
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ησλ παηδηψλ. Γηαηί πνιιέο θνξέο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζνπ δίλνπλε ηελ επθαηξία γηα
θάηη παξαπάλσ».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Πηζηεχσ ζηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλ είλαη έλα ηκήκα ζίγνπξα θαη
ησλ δχν θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πάιη θαη ησλ δχν. Πηζηεχσ φηη είλαη θνηλφ.
Θα πσ θαη απηφ, φπνηα έρεη γλψζεηο πεξηζζφηεξεο κε λέεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«…Δγψ έρσ παξαθνινπζήζεη πάξα πνιιά ζεκηλάξηα θαη γεληθά δειαδή ηε ιέμε
ζεκηλάξην ηελ μέξσ απφ πνιχ λσξίο … θαη πξηλ κπνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πην
δπλακηθά ζηελ εθπαίδεπζε. Έρσ παξαθνινπζήζεη φηη έρεη ζρέζε κε Σ.Π.Δ., επίζεο θαη
ην e-twinning έρσ παξαθνινπζήζεη. Κάηη άιιν απφ ην Β2 φρη. Ίζσο κε θάπνηα
γλψζηξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ίζσο ηα ινγηζκηθά πεξηζζφηεξν θαη μέξεη λα καο δψζεη
θάπνηεο νδεγίεο, φπσο έρεη ηχρεη λα θάλνπκε ζεκηλάξηα κε θάπνηα Νεπηαγσγφ κε
αλψηεξε γλψζε, αιιά πηζηεχσ πσο θαη κφλνη καο κπνξνχκε λα ηα ςάμνπκε».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
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« ίγνπξα ν λεπηαγσγφο εθηφο απφ ην λα είλαη θαηαξηηζκέλνο φζν αλαθνξά ηηο
γλψζεηο, λα αγαπάεη πξψηα απφ φια πνιχ ηα παηδηά θαη λα έρεη πάξα πνιιή ππνκνλή
γηα λα θάλεη απηφ ην επάγγεικα».
Ν3
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«πγθεθξηκέλα ηξφπνπο δε γλσξίδσ λα πσ φηη έρσ δηαβάζεη θάπνηα ζεσξία,
θαληάδνκαη φηη θαηλνηνκία είλαη νηηδήπνηε θαηλνχξην έξρεηαη κέζα ζηελ ηάμε.
Φαληάδνκαη φηη θαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζην κάζεκα είλαη κηα θαηλνηνκία γηα
ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ παιηά δελ ππήξρε. Σν λα ρξεζηκνπνηήζεηο εξγαιεία Web2 γηα
παξάδεηγκα. Να θηηάμεηο έλα ςεθηαθφ παξακχζη κε ηα παηδηά ζηε δηδαζθαιία ιέσ
ηψξα, λα παίμεηο έλα online παηρλίδη … ηψξα ηειεπηαία ππάξρνπλ πάξα πνιινί ηξφπνη
πνπ κπνξείο λα ην εληάμεηο. Γηα ην δηνηθεηηθφ έξγν θαηλνηνκία δε λνκίδσ φηη ππάξρεη.
Αλ ην my school ζεσξείηαη θαηλνηνκία, απηφ ην 2014 φκσο έγηλε … λαη! Σν φηη πιένλ
ζπλδέεηαη φιε ε Διιάδα. Μπνξείο λα έρεηο πξφζβαζε παληνχ θαη λα επηθνηλσλείο κε
φια ηα ζρνιεία ζηελ Διιάδα, λαη, ηφηε εληάμεη!»
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
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«ηε δηνηθεηηθή φρη. Πξέπεη λα αθνινπζήζεηο ηνπο θαλφλεο, φπσο ηα ιέλε. ηελ
εθπαηδεπηηθή φκσο λαη, ζε εκάο ζην Νεπηαγσγείν λαη. Ννκίδσ φηη κνπ αθήλεη πνιιά
πεξηζψξηα. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ πνιιά, φηη ζέισ».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Ναη εληάζζσ! Υξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή. Πέξπζη μεθίλεζα κε ην e-twinning λα
αζρνινχκαη ην νπνίν ην ζεσξψ θαηλνηνκία. Έθαλα έλα πξφγξακκα e-twinning πέξπζη.
Σν δνχιεςα εγψ φκσο, φρη ε ζπλάδειθνο. Σε ξψηεζα, αιιά δελ ήζειε λα αζρνιεζεί,
δελ είρε θαη εμνηθείσζε, ήηαλ θαη πην κεγάιε ειηθίαο, νπφηε ην δνχιεςα εγψ ζην δηθφ
κνπ σξάξην καδί κε ηελ θνπέια ηεο παξάιιειεο. Δπεηδή ην e-twinning ρξεζηκνπνηεί
νχησο ή άιισο πνιιά web2 εξγαιεία ζε θάζε θνκκάηη ηνπ, είρακε ζέκα ηε κεηέξα,
ζπλδεζήθακε καδί κε έλα δηπιαλφ λεπηαγσγείν, ην δνπιεχακε παξάιιεια. Καηαξρήλ
θάλακε έλα βηληεάθη κε ηα παηδηά γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, αθνχ είρακε
πάξεη απφ ηνπο γνλείο ηελ άδεηα. Παξνπζηάζακε ην ζρνιείν καο, γλσξηζηήθακε κε ηνπο
άιινπο θαη κεηά είρακε δηάθνξεο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε ελφηεηα
ρξεζηκνπνηνχζακε θάηη δηαθνξεηηθφ. Κη εγψ θάηη δηαθνξεηηθφ θαη ην άιιν
λεπηαγσγείν. Σν παξνπζηάδακε ζηα παηδηά ηνπ άιινπ Νεπηαγσγείνπ, ζηα δηθά κνπ θαη
αληίζηξνθα θαη φπσο ζνπ είπα θάλακε ςεθηαθφ παξακχζη, θάλακε παδι online, θάλακε
βηληεάθη γηα ηηο κακάδεο καο πνπ ην παξνπζηάζακε ζε κηα γηνξηνχια πνπ θάλακε.
Αξθεηά είρακε θάλεη, παξνπζίαζε πηλάθσλ, δσγξαθηθή …»
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Δπηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά πξψηα. Οχησο ή άιισο ν θαζέλαο καο δελ
θάλεη κηα αμηνιφγεζε δηθηά ηνπ νχησο ή άιισο; Μηα απηναμηνιφγεζε λνκίδσ φηη πάληα
ηελ θάλεηο απέλαληη ζε φια ηα πξάγκαηα. Αλ θάηη ζνπ πέηπρε ή δελ ζνπ πέηπρε, ηη λα
δηνξζψζεηο, ηη λα πξνζέμεηο ηελ άιιε θνξά. Ζ αμηνιφγεζε ζεσξψ, είλαη πάληα
απαξαίηεηε. Απφ άιινλ θνξέα φρη. Βέβαηα θαη ζην e-twinning θάπνηνο καο αμηνιφγεζε
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γηα λα καο δψζεη πηζηνπνίεζε. Σν ζηείιακε ην πξφγξακκα δειαδή γηα λα πάξνπκε
πηζηνπνίεζε. Μαο αμηνιφγεζαλ».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Σν εθπαηδεπηηθφ».
«Δγψ πξνζπαζψ λα ηε βάισ ζε φιν ην πξφγξακκα. Οχησο ή άιισο κηα αλαδήηεζε ζην
ίληεξλεη ζα ηελ θάλνπκε. Ή έλα βηληεάθη εθπαηδεπηηθφ ζα ην δνχκε. Αθφκα θαη ζηε
γιψζζα, φηαλ θάλνπκε έλα γξάκκα γηα παξάδεηγκα κε αθνξκή έλα ζέκα, ζα
παξαθνινπζήζνπκε ην αληίζηνηρν βηληεάθη απφ ην έλα γξάκκα κηα ηζηνξία γηα
παξάδεηγκα. Δγψ ην θάλσ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Μπαίλεη παληνχ. Καη ζην δηνηθεηηθφ
έξγν ε εμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή κε έρεη βνεζήζεη γεληθά θαη ζε δηάθνξεο
δνπιεηέο. Θα έιεγα θαη ζην δηνηθεηηθφ έξγν. Με εμνηθείσζε πεξηζζφηεξν κε ηνλ
ππνινγηζηή λα πσ ηελ αιήζεηα».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Δχθνιν! Σψξα κνπ είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηψ ινγηζκηθά γηαηί έρσ κάζεη πηα απφ
πέξπζη, έρσ κάζεη λα ηα ςάρλσ. Νηψζσ άλεηα λαη. Πέξπζη ζα ζνπ απαληνχζα φρη, θέηνο
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ζνπ απαληάσ λαη! Έρνπκε απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε θάζε ηάμε, ν νπνίνο έλαο
ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δηνηθεηηθή δνπιεηά ηεο πξντζηακέλεο, ηε
δηνηθεηηθή δνπιεηά. Γελ έρνπκε θάηη άιιν».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Καηαξρήλ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γειαδή θαηά πφζν ν ίδηνο αηζζάλεηαη
άλεηα θαη ην ζέιεη λα ην θάλεη θαη βέβαηα ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ αιιά
θαη ε νκάδα παηδηψλ πνπ έρεη. Αλ ηνπ επηηξέπεηαη λα ην θάλεη. Απνηξεπηηθφ είλαη λα
κελ ππάξρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γχζθνιν είλαη λα θνπβαιάο ην ιάπηνπ απφ ην
ζπίηη ζνπ γηα λα δείμεηο θάηη ζηα παηδηά θαζεκεξηλά φηαλ δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο, θαη
επίζεο φηαλ ζηελ νκάδα ππάξρεη θάπνην ζέκα. πσο δειαδή κε ην παηδί ην απηηζηηθφ
πνπ είρα θέηνο εγψ, πνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο πνιιά πξάγκαηα. Υσξίο ηελ αληίζηνηρε
βνήζεηα εηδηθνχ. Γειαδή αλ ππάξρεη παξάιιειε ην θαηαπνιεκάο. Αλ δελ ππάξρεη,
ππάξρεη ζέκα».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι. ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Κνίηα, δελ ηηο έρσ δηαβάζεη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ εθηφο αλ ηηο έρνπκε θάπνπ
θαη δελ κνπ έξρεηαη ηψξα. Σηο έρνπκε θάπνπ εχθαηξεο απηέο ζηα ζρνιεία; Γελ κνπ
έξρεηαη θάηη ζην κπαιφ κνπ φηαλ κνπ ιεο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
Παξφια απηά πηζηεχσ, φηη θάζε βνήζεηα απφ δηάθνξνπο θνξείο είλαη βνεζεηηθή θαη
θπξίσο γηα ην ηη ζα επηιέμσ λα θάλσ ζπδεηάσ πάξα πνιχ κε ηηο ζπλαδέιθνπο. Γειαδή
απφ θνηλνχ απνθαζίδνπκε. Σνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνλ έρσ δηαβάζεη κηα θνξά, αιιά δελ
ηνλ δηαβάδσ ζπλέρεηα. Σψξα εγψ έρσ κηα πνξεία ζην κπαιφ κνπ, εθφζνλ δνπιεχσ ηφζα
ρξφληα ζην ηη ζα θάλσ ζην πεξίπνπ, θαη αθνχ είλαη θαη αλαδπφκελα ηα ζέκαηα νχησο ή
άιισο ζην Νεπηαγσγείν».
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3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ζηα δχν. Πηζηεχσ αλ ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην
ζέιεη, ζα ην θάλεη, αλ φρη λα κελ ην θάλεη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Δγψ λαη έρσ παξαθνινπζήζεη. Ζ επηκφξθσζε Β΄ επηπέδνπ. ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ
είκαη θέηνο, ε κία ε θνπέια έρεη ηελ επηκφξθσζε ηνπ Β΄ επηπέδνπ, θαη ην Β1 θαη ην Β2.
Δγψ έρσ κφλν ην Β1. Ζ πξντζηακέλε κνπ ήηαλ πξψηα πιεξνθνξηθάξηνο θαη κεηά έγηλε
λεπηαγσγφο, νπφηε φιεο καο είκαζηε ζρεηηθέο θέηνο. Παξφια απηά εγψ πήξα ην Β1
πέξπζη, αιιά πήξα θαη άιια ζεκηλάξηα δσξεάλ. Σν e-twinning θάλεη αο πνχκε, πνπ ην
παξαθνινπζψ θαη θέηνο γηα ηα εξγαιεία, δηάθνξα εξγαιεία web πνπ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κε έρνπλ βνεζήζεη πάξα πνιχ. Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε. Οη πην
πνιιέο λεπηαγσγνί θάλνπλ εληειψο βαζηθά πξάγκαηα. Άληε έλα βηληεάθη ζην YouTube,
άληε θακηά αλαδήηεζε ζην ίληεξλεη, θακηά θσηνγξαθία, θακηά εηθφλα. Σψξα νη
απαηηήζεηο έρνπλ αιιάμεη».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Αλνηρηφκπαινο, λα δέρεηαη ην θαηλνχξην, λα κελ δηζηάδεη λα δνθηκάδεη πξάγκαηα θαη
λα κελ μερλάεη φηη φζν δνχκε καζαίλνκε. Κη εγψ αθφκα δηαβάδσ, δελ ζηακαηάσ».
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Ν4
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Ζ θαηλνηνκία γηα εκέλα βαζηθά αθνξά ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, αθνξά ηελ ρξήζε
ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθά φηη κπνξεί λα γίλεη κέζα ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ. Δκέλα δελ κνπ έρεη δνζεί ε επθαηξία λα θάλσ θάπνηα θαηλνηνκία. Απιά
ρξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή πξάμε.
Σξφπνπο εθαξκνγήο ησλ ππνινγηζηψλ γλσξίδσ αξθεηνχο φζν αλαθνξά ην δηνηθεηηθφ
θνκκάηη, δελ έρσ πξφβιεκα. Απιά φρη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, αιιά γλσξίδσ».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Ναη, ζεσξψ φηη δελ είλαη πεξηνξηζκέλν. Ίζα-ίζα ζεσξψ φηη πξνηξέπεηαη απφ νξηζκέλεο
δηεπζχλζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη κέζα
ζηελ ηάμε. Οχησο ή άιισο ζην Νεπηαγσγείν έρνπκε επειημία λα θάλνπκε ηελ
παηδαγσγηθή πξάμε φπσο εκείο επηζπκνχκε».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
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«Καηλνηφκεο δξάζεηο δε ζα έιεγα φηη εληάζζσ ηδηαίηεξα, αιιά φπσο είπα θαη
πξνεγνπκέλσο, αιιά ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη απφ ηα παηδηά θαη απφ εκέλα γηα λα
θαιπηεξέςεη ε παηδαγσγηθή πξάμε, είλαη θαζεκεξηλή».
«Σελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ην YouTube, θάπνηα πξνγξακκαηάθηα πνπ είλαη
αλαγξακκαηηζκνί, ζπλζέζεηο παδι, θάπνηεο ηζηνζειίδεο πνπ είλαη λα θάλνπκε
παηδαγσγηθφ θνκκάηη, γιψζζα, καζεκαηηθά κειέηε πεξηβάιινληνο θιπ… Σα
ρξεζηκνπνηψ αξθεηά ζπρλά».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Καηαξρήλ γηα λα ππάξρεη εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ πξέπεη λα ππάξρεη
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ξεθηλάκε απφ ηα βαζηθά. Γελ κπνξεί λα γίλεη
εηζαγσγή ρσξίο λα ππάξρεη επηκφξθσζε, ρσξίο λα ππάξρεη θαηάξηηζε, ρσξίο λα
ππάξρνπλ ππνδνκέο ζην ζρνιείν, πνπ ρξεηάδνληαη άξα ρξεκαηνδφηεζε θαη δελ μέξσ,
γηα εκέλα ζεσξείηαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ
αμηνιφγεζε θπζηθά θαη ρξεηάδεηαη γηα λα ηξνθνδνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα/ νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
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«Δγψ φπσο είπα ηηο ρξεζηκνπνηψ θάζε κέξα! Αιιά φζν αλαθνξά ην δηνηθεηηθφ
θνκκάηη, θαηά πφζν δειαδή βνεζάεη ε ηερλνινγία, ζεσξψ φηη βνεζάεη πάξα πνιχ γηαηί
ζνπ κεηψλεηαη ν ρξφλνο ηνπ λα δηεθπεξαηψζεηο κία εξγαζία, ζίγνπξα κεηψλεηαη ην
θφζηνο, ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα γηα εκέλα, ηζνηηκία .. εε απηά. Θεσξψ φηη λαη,
φηη βνεζάεη ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη αξθεηά. ρη αξθεηά, πνιχ!»
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Ναη ρξεζηκνπνηψ»
«Ναη εθφζνλ ηα γλσξίδσ θαιά ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά θαη φηη αθνξά ηελ
ηερλνινγία, λαη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ θάηη θαηλνχξην ζα ήζεια
λα ην επεμεξγαζηψ πξψηα θαιά θαη λα ην θαηαλνήζσ θαη κεηά λα πξνρσξήζσ».
«Ναη, έρεη δχν ππνινγηζηέο έλαλ ζε θάζε ηάμε, έρεη θαμ, έρεη θσηνηππηθφ, δχν
θσηνηππηθά βαζηθά».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, γηα ηελ επηκφξθσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε ζηάζε ηνπο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. Καη απηά, αλ ηα δνχκε
απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απνηξεπηηθή ζην λα ππάξρεη ε ηερλνινγία κέζα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη

118

θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«ρη δελ ρξεζηκνπνηψ, δελ απεπζχλνκαη ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην φζν αλαθνξά ηε
δηδαζθαιία ζηελ ηάμε … ρη πιένλ δελ ην ςάρλσ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην πψο
ζα θάλσ ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε … είλαη θαη ε εκπεηξία κνπ ηφζα ρξφληα, αιιά
αλαιφγσο θαη ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε βέβαηα».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Γελ αλαιακβάλεη έλαο. Θεσξψ πσο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ
θαη λα ςεθίδεηαη θαηαιιήισο πνηα δξάζε, αλ ζα γίλεηαη θάπνηα δξάζε εθπαηδεπηηθή,
πνπ ζα αθνξά ηελ ηερλνινγία. Γελ απνθαζίδεη έλαο. Γηα εκέλα ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ δειαδή».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«ην δηθφ κνπ ζρνιείν ζίγνπξα έρεη παξαθνινπζήζεη ε κία ζπλαδέιθηζζα γηαηί έρεη
θάλεη θαη κεηαπηπρηαθφ πάλσ ζηελ ηερλνινγία. Θεσξψ φηη θάζε έλα ζεκηλάξην πνπ
γίλεηαη φζν αλαθνξά ηελ ηερλνινγία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο
θάζε επνρήο. Γειαδή, απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε αλαγθαζηηθά ην Webex, έρνπκε ηελ eme, ηελ e-class θαη αλαιφγσο. Γειαδή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
θάζε επνρήο. Γελ κπνξεί ζην 2020 λα γίλεη έλα ζεκηλάξην κε πεξηερφκελν ηνπ 2015.
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Αλαιφγσο ηα δεδνκέλα ηα ηερλνινγηθά ηεο θάζε επνρήο. Δμππαθνχεηαη πσο
ρξεηάδνληαη νη επηκνξθψζεηο».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«ίγνπξα λα είλαη εθείλνο ν άλζξσπνο ν νπνίνο ζα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα είλαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα γηα ηα παηδηά,
θάλνληάο ην απηφ κε αγάπε θαη θαιή δηάζεζε. Καη λα πξνζπαζεί λα κεηαδίδεη γλψζεηο
ζηα παηδηά κέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, αιιά κέζα ζε φιν
απηφ λα πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά ψζηε λα εληαρζνχλε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο».
Ν5
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Καηλνηνκία ελλννχκε λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, πξσηφηππεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
ζπλεζηζκέλεο. Έρνληαο ηελ αλάινγε εμεηδίθεπζε θαη επηκφξθσζε, θάιιηζηα ζα
κπνξνχζα λα ηηο εθαξκφζσ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνληαο ζεηηθή δηάζεζε θαη
ςάρλνληαο απφ κφλε κνπ πξνζπαζψ λα βειηηψζσ ηε δνπιεηά κνπ ρξεζηκνπνηψληαο
θαηλνηφκεο ηδέεο».

120

«Ναη πξνσζψ θαηλνηφκεο ηδέεο βαζηδφκελεο πάλσ ζηελ επηκφξθσζε ηελ νπνία έρσ
δερηεί».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Μπνξψ λαη, αιιά κε επηθχιαμε πάληα θαη ιακβάλνληαο πάληα ηε ζπγθαηάζεζε ησλ
αλσηέξσλ κνπ».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; ,πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Ναη εληάζζσ, ελεκεξψλνκαη απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηα νπνία
ππάξρνπλ θαη πξνζπαζψ λα ηα εθαξκφζσ».
«Μέρξη κέρξη ζηηγκήο έρσ πξνσζήζεη κία, ηελ «επ δψσλ» απφ ην Παλεπηζηήκην
Ρεζχκλνπ, είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
παηδηψλ κε ηα θαηνηθίδηα δψσλ θαη πσο κπνξνχκε λα ηα πξνζηαηέςνπκε. Μέζα ζηελ
ηάμε είλαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ε ζπγθεθξηκέλε. Άιιε θαηλνηφκνο ηδέα ηελ
νπνία ρξεζηκνπνηψ είλαη ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε λέεο κνξθέο ηερλνινγίεο θαη επαθέο
κε απηφ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε κάζεζε κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ.».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Θα πξφηεηλα κία πξνψζεζε θαη κία επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηψλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γηαηί έηζη ζα κπνξέζεηο λα δεηο θαηά πφζν έρνπλ εθαξκνζηεί
απηά πνπ έρεηο θάλεη».
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2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο /
νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο (γηα δηεπζπληέο), ηηο λέεο ηερλνινγίεο, σο ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα;
«Καηαξρήλ βνεζάεη ε εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία. ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα
κε ηελ νπνία αζρνινχκαη εληάζζσ ηα Σ.Π.Δ., ηνπο ππνινγηζηέο θαη φηη άιιν εξγαιείν
ζρεηηθφ κε ηελ ηερλνινγία κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη δηνηθεηηθά ζπρλά, πνιχ ζπρλά
γηαηί είλαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αλσηέξνπο καο».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
« Με ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, λαη κνπ είλαη εχθνιν λα ηα ρξεζηκνπνηψ. Υξεηάδεηαη
πξνζπάζεηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηο, δελ είλαη έλα εχθνιν εξγαιείν, αιιά κέζσ ηεο
επαλάιεςεο θαη ηεο κάζεζεο ην θαηέρεηο».
«Έλαλ ππνινγηζηή ζηαζεξφ, έλα ιάπηνπ. Απηά έρεη! Θα ρξεηαδφηαλ θαη άιια επηπιένλ,
αιιά απηά έρεη».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
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«Καηαξρήλ είλαη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαηά πφζν πξνσζεί θαη δνκεί ηε
ζρνιηθή κνλάδα γηα ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. Απνηξεπηηθφο παξάγνληαο είλαη ην ίδην ην
πιηθφ πνπ έρεηο γηα ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. Αλ δελ ππάξρεη δελ κπνξείο λα ην θάλεηο».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Τπάξρεη κία δνκή ηελ νπνία ηε ρξεζηκνπνηείο γηα λα ζε βνεζήζεη. Ναη ηελ
ρξεζηκνπνηψ αιιά φρη σο θχξηα πεγή ρξήζεο. Δλ κέξεη είλαη θαζνδεγεηηθέο, φρη
απφιπηα φκσο. Υξεηάδνληαη βειηίσζε».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Σν Γ.. ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ θνηλή απφθαζε λα βξεζεί θάπνηνο πνπ λα είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο κε ηε ρξήζε ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.
ζην ζρνιείν. Πάιη ην Γ.. ηνπ ζρνιείνπ».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
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«Απφ ηα δχν άηνκα εγψ έρσ ιάβεη κία ηππηθή επηκφξθσζε. ια ηα άιια έρνπλ λα
θάλνπλ κε πξνζσπηθή δνπιεηά, απφ κφλε κνπ. Έρσ ην Β1. Ναη πην πνιχ λα έξζσ ζε
επαθή. Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε θαη ζπλερφκελε επηκφξθσζε».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«πλέρεηα λα επηκνξθψλεηαη θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερφκελε εγξήγνξζε κε θαηλνηφκεο
ηδέεο γηα λα γίλεηαη αθφκε θαιχηεξνο ζηε δνπιεηά ηνπ».
Ν6
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«ρη κε απιά ιφγηα, δελ έρνπκε πάεη ζε θάπνην ηέηνην αληηθείκελν. Δγψ δειαδή ζα
έιεγα πσο απηνζρεδηάδσ πξνο ην παξφλ ζηελ ηάμε, δελ έρσ δηδαρζεί ζε θάπνην
ζεκηλάξην. Γλσξίδσ φκσο γεληθά ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη κπνξψ κε
απηνζρεδηαζκφ λα εθαξκφζσ, αιιά δελ ηελ έρσ δηδαρζεί».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;

124

«ρη ηδηαίηεξα. Μαο λνπζεηνχλ άλσζελ γη‟ απηφ ην ζέκα. Γελ παίξλνπκε ηφζν
πξσηνβνπιία. Πξέπεη λα ινγνδνηψ γηα θάζε θαηλνηφκν κέζνδν πνπ ζέισ λα
εθαξκφζσ».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; ,πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Αλάινγα ζην θάζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηη βξίζθσ πξφζθνξν έδαθνο. Γε βξίζθσ ζε
φια ηα ζρνιεία πξφζθνξν έδαθνο γηα λα ην θάλσ. ρη, απιά έβαδα ηα παηδηά λα
παίδνπλ ζηα sites παηδαγσγηθά φπσο ην kiddy kids, γηα αζθήζεηο. Γηνηθεηηθά σο
πξντζηακέλε, φρη δελ ην έρσ θάλεη».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Δγψ ζα έιεγα επηκφξθσζε γηα λα ελεκεξσζνχκε γηα ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ζ
αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζην αξρηθφ ζηάδην γηα λα καο δψζεη θίλεηξα θαη επηπιένλ
γλψζεηο γηα ην πψο ζα πξνσζήζνπκε απηφ ην πξφγξακκα. ε αξρηθφ ζηάδην
πεξηζζφηεξν».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
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«Ναη βνεζάλε νη Σ.Π.Δ., λαη! Θέισ λα εθαξκφζσ αιιά δελ μέξσ αλ έρσ ηα εθφδηα ζε
θάζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηαηί δελ έρσ κφληκε ζέζε θάπνπ».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Αξθεηά δχζθνιν. ρη ηδηαίηεξα γηαηί δελ έρσ ελεκεξσζεί γηα φια. Ζ ζρνιηθή κνλάδα
δελ έρεη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Πέξπζη πνπ ήκνπλ αιινχ δελ έρεη. Μφλν ε
πξντζηακέλε έρεη ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ εθηππσηή. Οχηε ιάπηνπ κπνξνχκε λα
θνπβαιάκε».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζα πσ πάιη ηελ επηκφξθσζε θαη σο αλαζηαιηηθνί, πνπ δελ
έρνπκε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Ναη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην έρνπκε ζαλ εγρεηξίδην. ρη εγψ πηζηεχσ είλαη
ρξήζηκν λα ην έρνπκε σο εγρεηξίδην θαη κέζα απφ απηφ ην αλαπηχζζνπκε κε ηα
πξνζσπηθά καο. Δκέλα κνπ αξέζεη θαη λα κε θαζνδεγεί γηα ηα Σ.Π.Δ. Δγψ είκαη ππέξ».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
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Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Δγψ ζα έιεγα εγψ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεπζχληξηα ηεο κνλάδαο. Ο ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ. ρη λα κπαίλνπλ ζχκβνπινη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Δγψ πξνζσπηθά δελ έρσ παξαθνινπζήζεη. Οχηε ε Ηθηγέλεηα. Δπηκφξθσζε ρξεηάδεηαη
επηκφξθσζε, αθνχ δελ μέξνπκε».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Να είλαη θαηαξηηζκέλνο θαη λα έρεη αλνηρηφ κπαιφ, αλνηρηνχο γλσζηηθνχο νξίδνληεο
θαη λα δέρεηαη θαηλνηνκίεο. Να κε κέλεη ζηα δηθά ηνπ ζηεγαλά.
Ν7
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
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Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Φαληάδνκαη πσο λαη. ε έλα βαζκφ ην μέξσ».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Απηφ ιίγν δχζθνιν ην βιέπσ. Πξέπεη λα ινγνδνηψ ζηνλ αλψηεξν. Άκα έρεηο κηα
δηεπζχληξηα αλάπνδε δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα. Άκα είζαη πξντζηακέλε ινγνδνηείο
ζηνλ πξντζηάκελν δηεπζπληή θαη αλ είζαη λεπηαγσγφο ινγνδνηείο ζηελ πξντζηακέλε
ζνπ. ηαλ εγψ γηα λα ηα πάσ κία βφιηα πξέπεη λα πάξσ άδεηεο απφ ηελ πξντζηακέλε,
ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ελλνείηαη, ηη ζε αθήλεη λα θάλεηο…».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Ναη έρσ θάλεη! ρη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλε, πξνζπαζψ πάλησλ λα θάλσ θάπνηα
πξάγκαηα. Κνίηαμε λα δεηο, είρα πάξεη κέξνο ζε έλα πξφγξακκα e-twinning ζε ζρνιείν
ζηελ Πηεξία ζε ζπλαδέιθηζζεο απφ ηε Θήβα. Δίραλ κηιήζεη κέζσ Skype ηα παηδηά κνπ
κε ηα παηδηά ηεο. Σν θάλακε ηξεηο θνξέο, απφ έλα ηέηαξην κε είθνζη ιεπηά θάζε θνξά.
Μνπ έδσζε άδεηα ε δηεπζχληξηα θαη ην έθαλα. Χο δηεπζχληξηα – πξντζηακέλε φρη γηαηί
δελ είρα ππνινγηζηή, ήηαλ ραιαζκέλνο».
Ση ζα

πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
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«Οη θαηλνηνκίεο πξνυπνζέηνπλ λνκίδσ θαη ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ. Άξα ρξεηάδεηαη
εμνπιηζκφο 1000%. Γελ κπνξείο λα ην θάλεηο ζπλέρεηα βάδνληαο δηθά ζνπ ρξήκαηα. Θα
ην θάλεηο κηα θνξά αιιά σο εθεί. Θα έπξεπε ην θάζε ζρνιείν, ε θάζε ηάμε κάιινλ …
Δγψ μέξσ ηη δπζθνιίεο αληηκεηψπηζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία. Έλαο απφ έμσ
δελ μέξσ θαηά πφζν κπνξεί λα κε θξίλεη. ηελ απηναμηνιφγεζε ιέσ λαη γηαηί γηα λα ην
θάλεηο θαη άιιε θνξά πξέπεη λα μέξεηο ηη ζνπ πήγε ζηξαβά, πνχ δπζθνιεχηεθεο, ηη πήγε
θαιά θαη ηη δελ πέηπρε».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Δλλνείηαη φηη βνεζάεη»
«ηαλ έρσ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε, πξνζπαζψ λα ην θάλσ αξθεηά ζπρλά.
Αλαγθαζηηθά ε πξντζηακέλε ην ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ζρεδφλ γηαηί έρεη θαη ην
δηνηθεηηθφ θνκκάηη. Αλ δελ είζαη πξντζηακέλε δελ είζαη ππνρξεσκέλε λα ην
ρξεζηκνπνηείο θάζε κέξα».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
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«Γηα ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ έρσ εγψ ζηε ρξήζε ππνινγηζηή, ιίγν δχζθνιν κνπ
βγαίλεη».
«Γελ ληψζσ άλεηα κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ».
«Γελ ππάξρνπλ πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. Έλαο ππνινγηζηήο ζε κηα ηάμε γηα ηελ
πξντζηακέλε».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Καηαξρήλ λα έρεηο ζε θάζε ηάμε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, κε γξήγνξεο ηαρχηεηεο, φρη
κφλν σο πξντζηακέλε. Να κελ αλαγθάδνκαη λα ην αγνξάδσ εγψ, λα κνπ ην παξέρεη ην
θξάηνο. Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο είλαη ην λα κελ έρεηο ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ηελ
απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε λα ην θάλεηο απηφ. Γηαηί κέρξη ηψξα ζηα
ζεκηλάξηα κε θιήξσζε ήηαλ θαη δελ κπνξείο λα έρεηο ηελ επηκφξθσζε φηαλ ππεξεηείο
ζε ρσξηφ. Πξέπεη λα είζαη ζε αζηηθφ θέληξν».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Σν Δθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην είλαη πνιχ καθξηά γηα λα θηάζνπλ νη νδεγίεο ηνπ κέζα
ζηελ ηάμε. Θα πξνηηκνχζα κε ηε ζπληνλίζηξηα πεξηζζφηεξεο επαθέο πνπ μέξεη ηη
γίλεηαη. Σν ΠΗ δελ μέξεη αθξηβψο πψο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία κέζα ζηελ ηάμε. Απηά πνπ
βγάδεη, είλαη ειάρηζηα απηά πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Δλψ νη ζπληνληζηέο
εθπαίδεπζεο έρνπλ κπεη κέζα ζε ηάμε, αξθεί λα κελ είλαη ζπληνληζηέο 20 ρξφληα. Σφηε
δελ έρνπλ κπεη ζε ηάμε».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
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Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Πξψηα-πξψηα ε λεπηαγσγφο ηεο ηάμεο, ζηελ ηάμε ηεο
νπνίαο ζα πινπνηεζεί, απηή ζα πξέπεη λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο αλ ζα θάλεη θάηη ή φρη,
κε ηε ζηήξημε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Σψξα νη ππφινηπνη δελ μέξνπλ, δελ
ρξεηάδνληαη γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηη παηδηά έρεη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ηη κπνξνχλ λα
θάλνπλ ελψ ε ίδηα ην μέξεη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«εκηλάξηα φιεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη αιιά ηη αθξηβψο δελ μέξσ. Σν Β΄ επίπεδν ζηηο
Σ.Π.Δ. μέξσ φηη ην έρεη ε πξντζηακέλε. Ζ ζπλάδειθνο πνπ θάλνπκε ζπλδηδαζθαιία
μέξεη θάπνηα πξάγκαηα γηαηί έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζηελ Αγγιία. Σψξα δελ μέξσ
αθξηβψο. Δλλνείηαη πσο ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε. Δίλαη πνιχο ν θφζκνο πνπ δελ μέξεη.
Δγψ δελ έρσ πεξάζεη πνηέ ζεκηλάξην γηα ηερλνινγίεο. Έθαλα κφλε κνπ πξηλ αξρίζσ λα
δνπιεχσ ζηελ εθπαίδεπζε. Τπάξρεη ζπλάδειθνο πνπ δελ έρεη ηδέα απφ ππνινγηζηή θαη
έρεη 35 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ μέξνπλ φινη».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Να πξνζπαζεί γηα ηα παηδηά ηνπ. Να αγαπάεη ηα παηδηά, λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο λέεο
παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο θαηλνηνκίεο. Απφ κφλνο ηνπ φρη. Πφζα ζεκηλάξηα λα
παξαθνινπζήζεηο κφλνο ζνπ; Σν Τπνπξγείν πξέπεη λα ζε επηκνξθψλεη. Να
ζπλεξγάδεηαη επίζεο ζσζηά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ».

131

Ν8
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε– πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Ναη γλσξίδσ. Ναη κνπ ζπκίδεη ηελ ΔΠΔΚ πνπ έρεηε εθεί ζηε Λάξηζα. Σελ
παξαθνινπζψ ηελ ΔΠΔΚ, ζρεδφλ φια ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο. Καιά ηψξα γηα ην ηη είλαη θαηλνηφκν είλαη κεγάιε ππφζεζε. Σν ζέκα είλαη
λα ππάξρεη εμέιημε ζην επηζηεκνληθφ θνκκάηη».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Ννκίδσ φηη καο αθήλεη γηαηί σο ην 2014 πνπ θάλακε ηφηε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε,
έθαλα πνιιά θαηλνηφκα. Γελ ζε πεξηνξίδεη. Βέβαηα είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πνπ
παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, αιιά θαη ν δηεπζπληήο αλ έρεη θάπνηεο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα
πάξεη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ κε ην κέξνο ηνπ θαη λα ηνπο πείζεη πσο απηά ηα
εξγαιεία είλαη θαιά. Δγψ αο πνχκε είρα θάλεη ςεθηαθή βηβιηνζήθε. Δίρα θάλεη κηα
πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηάμεο ηφηε, ην 2014, ην class Jojo …
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
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«΄Δλα – έλα γηαηί έρσ θάλεη πνιιά. Ναη – λαη! πλέρεηα βάδνπκε. Φέηνο αο πνχκε
έρνπκε θάλεη, παίξλνπκε κέξνο ζην δηαγσληζκφ γηα ην Αεηθφξν ρνιείν θαη ζα
θάλνπκε κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε αεηθφξν. Γελ πηζηεχσ πσο έρεη πεξάζεη
ρξνληά θαη λα κελ έρσ θάλεη θάηη. Έρσ θάλεη πρ. Καη ηνπ Νηάξρνπ, ην «wecare», πνπ
ήηαλ παγθφζκην απηφ. Ήηαλ ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν, έλα εηθνληθφ ηαμίδη πνπ άξεζε
ζηα παηδηά γηαηί ηα παηδηά ηαμίδεπαλ ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε έλα θαξάβη, κε
δηάθνξεο ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν, Νεπηαγσγεία, θαη πήγαηλαλ ζε φινπο ηνπο ηφπνπο
πνπ πέξαζε ν Οδπζζέαο. Απηφ είρε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα, κε ηελ ελζπλαίζζεζε,
ην ζπκφ, ηέηνηα πξάγκαηα».
«Καη σο πξντζηακέλε πξνσζψ ηέηνηεο δξάζεηο θαη ζηε δηδαζθαιία. ηε δηδαζθαιία
δελ ππάξρεη ρξνληά πνπ λα κελ έρνπκε θάλεη. Πξφπεξζη πνπ ήκνπλ πξσηλφ θάλακε
ζεμνπαιηθή αγσγή».
Ση ζα

πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Κνίηαμε, ηψξα εμαξηάηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Οπφηε ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη
λα βξεη ην θνπκπί ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα ηνλ πείζεη ηη ζα ηνπ πξνζθέξεη ε
εηζαγσγή ηνπ θαηλνηφκνπ. Γειαδή εδψ ζα θαλεί ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή –
πξντζηακέλνπ ζην αλ ζα κπνξέζεη λα ηνπο πείζεη. Γε ρξεηάδεηαη λα ηνπο εμνπζελψζεη.
Θα πξέπεη λα θξαηήζεη ιεπηή ηζνξξνπία. Απιά λα ην παξνπζηάζεη κε έλαλ ειθπζηηθφ
ηξφπν. ε θάζε πξφγξακκα πνπ θάλνπκε ζην ζρνιείν ρξεηάδεηαη ε αμηνιφγεζε. Γειαδή
αλ δελ θάλεηο αμηνιφγεζε ζηελ αξρή θαη ην πξφγξακκα δελ πάεη θαιά, βιέπεηο φηη δελ
ελδηαθέξεη ηα παηδηά, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ην ζπλερίζεηο. Ή αλ δεηο φηη θάπνηα ζεκεία
ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ αξέζνπλ ζηα παηδηά, κπνξείο λα ην ηξνπνπνηήζεηο θαη απηφ
ζπκβαίλεη κφλν κε ηελ αμηνιφγεζε».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
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Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Φπζηθά βνεζάεη θαη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηελ δηνίθεζε. ηε δηνίθεζε γίλεηαη
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ είλαη θαη ην βαζηθφ. Κάλεηο ζπλεξγαηηθά έγγξαθα, θάλεηο ηα
έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο γνλείο .. βεβαηψζεηο θνίηεζεο, πηζηνπνηεηηθά .. φια
απηά … θεξδίδεηο ρξφλν γηα φια απηά. Καη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζαθψο ηηο
βάδνπκε, γηαηί πεηπραίλεηο κε έλαλ πην ειθπζηηθφ ηξφπν ηα παηδηά, ην απνηέιεζκα πνπ
ζέιεηο, πνπ δελ ζα ην πεηχραηλεο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο».
«Κάλνπκε εβδνκαδηαία ζην ζρνιείν, κηα δπν θνξέο ππνινγηζηέο. Σψξα βέβαηα πνπ
θάλσ θη εγψ ηα ζελάξηα ηνπ Β2 πνπ ηνπο θάλσ, θάλνπκε ζπλέρεηα. Έηπρε ηψξα πνπ
θάλσ ην Β2. Αιιηψο θάλνπλ δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ηα παηδηά. Έρνπλ γσληά
ππνινγηζηή πνπ εθεί αζρνινχληαη θάζε κέξα θαη ε δαλεηζηηθή καο βηβιηνζήθε γίλεηαη
ειεθηξνληθή. Σ.Π.Δ. ηψξα ζηε δηνίθεζε, κφλν κε Σ.Π.Δ. θάλσ πιένλ».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Γηα εκέλα πξνζσπηθά δελ είλαη θαζφινπ δχζθνιν γηαηί είκαη θαη scraper , έρσ θάλεη
θαη ην Lan, νπφηε έρσ άιιε εμνηθείσζε. Σψξα θάλσ θαη ην Β2, είρα θάλεη θαη έλα άιιν
πξφγξακκα ην e-reflect, δελ είλαη δχζθνιν θαζφινπ. Δδψ ηψξα κε ηελ αζχγρξνλε έρσ
κάζεη θαη ηνπο γνλείο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ».
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«Δίλαη απαξραησκέλα απηά πνπ έρνπκε. Με ηα ρίιηα δφξηα κπνξνχκε θα εμνηθνλνκνχκε
θάπνηα ρξήκαηα γηα λα πάξνπκε ηνπο ππνινγηζηέο, απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ πήξα,
αιιά θαη φζα ραιάλε πνπ ράιαζαλ απφ ιάζνο κειαλάθηα, κε νηθνλνκία θαη κε ηα
θάιαληα, είπακε ηα θάιαληα γηα λα πάξνπκε θάηη … Γελ έρνπκε ηίπνηα, απιά καο
έδσζαλ έλα laptop Lenovo ηεο θαθηάο ψξαο. Πνιχ ράιηα».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Κνίηαμε, βαζηθφο παξάγνληαο γηα εκέλα είλαη λα ην ζέιεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ.
Άκα ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ δελ ην ζέιεη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνλ βάιεηο ηνλ
άιινλ κε ην δφξη λα θάλεη Σ.Π.Δ.. Δμαξηάηαη θαη απφ ην επίπεδν ππνινγηζηψλ πνπ
έρνπλ απηνί. Αλ δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δε ζα ζέινπλ, ινγηθφ
είλαη. Καη έρεη ζρέζε θαη κε ην θχιιν. Πηζηεχσ νη άληξεο πην πνιχ ην ζέινπλ απφ φηη νη
γπλαίθεο. Δπίζεο λα ππάξρνπλ θαη νη ππνινγηζηέο».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Κνίηαμε, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δελ μέξσ, έρεη ζηείιεη νδεγίεο; Δγψ πάλησο δελ
έρσ δεη ηίπνηα. Γελ μέξσ πνηεο είλαη απηέο. Δλλνείο απφ ην ΓΔΠ θαη ην Α.Π.; Πάληα
γίλνληαη ζηα πιαίζηα εθείλα. Καη ην Β2 πνπ θάλνπκε ηψξα είλαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Απηνί έρνπλ θάλεη ηα πξνγξάκκαηα έηζη θαη εκείο κφλν ηα
αθνινπζνχκε. Γελ θάλνπκε ηίπνηα άιιν».
«Κνίηαμε, ζα πξέπεη λα θάλεηο εθπαίδεπζε φπσο είλαη ην Β2 επίπεδν, αιιά είλαη πνιχ
κηθξφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη είλαη πνιιέο νη ψξεο νη θαζεκεξηλέο πνπ πξέπεη λα
αζρνιείζαη. Γελ πξέπεη λα είλαη κφλν δχν κήλεο, πξέπεη λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν. Να
αιιάμεη δειαδή ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη ην Β2, είλαη εμνπζελσηηθφο. Να ην βάινπλε ζε
πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ιηγφηεξεο ψξεο. Γηαηί ηη λα ζνπ πσ ηψξα, ηη δνπιεηά
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έρεη. Να είζαη 20 ψξεο ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ είρακε ζρνιείν, δελ λνκίδσ φηη ζα ην
έθαλα».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Πηζηεχσ φινη καδί. Αλ δελ γίλεη θάηη κε ην ζχιινγν δελ ζα ππάξρεη επηηπρία».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Σψξα φρη πνιιά, αιιά έλα δχν έρνπλε θάλεη. Ναη. Δγψ πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη
επηκφξθσζε επηπιένλ. Κνίηαμε, εγψ ηα θάλσ απηά. Απηφ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία ηα έρσ θάλεη εδψ θαη ηξία – ηέζζεξα ρξφληα. Οη ππφινηπνη ζην ζρνιείν κνπ
δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε. Γε ζα έπξεπε φινη λα πιεξνθνξεζνχλε ηη
είλαη απηή ε δηδαζθαιία πνπ λνκίδσ φηη απφ επηέκβξην κπαίλεη επίζεκα πιένλ. Καη
γηα ην αεηθφξν ζρνιείν. Θα έπξεπε φια ηα ζρνιεία λα είλαη αεηθφξα. Γελ μέξνπλ φινη
ηη είλαη αεηθφξν. Γηα ηηο Σ.Π.Δ. έρεη θάλεη ην Β1 επίπεδν ε άιιε θνπέια, αζρνιείηαη».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Γηα εκέλα ζα έπξεπε λα είλαη επέιηθηνο, λα παξαθνινπζεί ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα
θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε λα είλαη ζπλερφκελε, λα κε κέλεη ζηάζηκε, λα κε
κέλεη ζηα παιηά».
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Ν9
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Κνίηαμε, λαη ζεσξψ πσο θαηλνηνκία ζα κπνξνχζε λα είλαη πψο λα εηζαγάγσ ζηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηε δηδαζθαιία κνπ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηαηί ήηαλ θάηη
θαηλνχξην κε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ έδηλε άιιε πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία κνπ θαη
ιεηηνπξγνχζε εληζρπηηθά. Σψξα πηα δελ ην ζεσξψ θαηλνηνκία, κεηά απφ ηφζα ρξφληα.
Δγψ φηαλ κηιάκε γηα θάηη θαηλνηφκν, κε ηνπο ππνινγηζηέο ην έρσ ζπλδέζεη πξνζσπηθά,
μέξεηο ίζσο λα έρσ θνιιήζεη αιιά απηφ ζεσξψ σο θαηλνηνκία».
«Ναη, απηφ πνπ ζνπ είπα, πάιη ζα ζνπ πσ γηα ηνπο ππνινγηζηέο, γηαηί άιιαμαλ ηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δνπιεηάο καο. Γειαδή φια απηά πνπ ππήξραλ
ζε βηβιία θαη έπξεπε λα γξάθεηο θαη αλ ζεκεηψλεηο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε έλα κέζν,
ζνπ είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα επεμεξγαζηείο θαη λα απνζεθεχζεηο. Απηφ εγψ ην
ζεσξψ θαηλνηνκία λα κπνξψ λα είκαη ζην ζπίηη κνπ ηψξα θαη λα κπνξψ λα έρσ
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ δε ζα είρα δηαθνξεηηθά. Απφ απηή ηελ άπνςε ζνπ ιέσ φηη
ην έρσ ηαπηίζεη, θπξίσο ηνπο ππνινγηζηέο κε ηελ θαηλνηνκία. Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ
θάηη άιιν».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
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«ε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή λνκίδσ λαη, ζα κπνξνχζα. ε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή φρη, δε
ζα κπνξνχζα λα ζθεθηψ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζα λα πάξσ κφλε κνπ πξσηνβνπιία λα
θάλσ θάηη εάλ απηφ ζα ήηαλ εθηφο πιαηζίνπ, λνκνζεηηθνχ».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Δληάμεη, ζεσξψ πσο ζε έλα βαζκφ λαη, αλαιφγσο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ έρσ θάζε θνξά.
Γειαδή αλ ζεσξνχκε θαηλνηφκν δξάζε ην λα πάκε κε ηνπο γνλείο, φπσο ζηελ Οηλφε,
θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ζην πιαλεηάξην κία ηαηλία πνπ ηελ εληάμακε ζηε ζεκαηηθή
καο, λαη ζεσξψ φηη κπνξψ λα ην θάλσ πνπ είλαη θνληά ζηελ Αζήλα. Αληίζηνηρα απηφ
πνπ είλαη θνληά ζηα ζχλνξα, δελ κπνξνχζα λα ην θάλσ. Πψο λα ην πσ, δε κπνξνχζα λα
έρσ έλα ιεσθνξείν γηα είθνζη, πνπ δελ ζα ήηαλε, αλζξψπνπο. Ήηαλε ην θφζηνο αθξηβφ,
ην δεκνηηθφ φηαλ ηνπο έιεγα βάιηε καο παηδηά ζην πξφγξακκα κήπσο θαη ρσξέζνπκε
λα έξζνπκε καδί ζαο αιιά θαη απηνί ιίγα πξάγκαηα θάλαλε, γηαηί ήηαλ πεξηνξηζκέλνη.
Πξνζπαζνχζαλ κε ηελ Πεξίθιεηα ή κε ηε Νφηηα λα ζπκπιεξψλνπλ ιεσθνξεία. Γειαδή
εληάμεη, ήηαλ δχζθνιν λα ην πινπνηήζεηο γηαηί νη ζπλζήθεο ήηαλ ηέηνηεο. Δλψ εθεί πνπ
ήκνπλ θνληά ζηελ Αζήλα θαη πάξα πνιιέο θνξέο θάλακε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο.
Πεγαίλακε θαη ζε κνπζεία θαη ζην πιαλεηάξην θαη ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δ, απηφ
εγψ ην ζεσξψ θαηλνηνκία. Αλάινγα φκσο κε ηηο ζπλζήθεο. Γελ κπνξείο πάληα. Γειαδή
θέηνο δελ έθαλα, κφλν ηνπο ππνινγηζηέο δειαδή φηη θάλσ ζηε δηδαζθαιία, πνπ απηφ ην
θάλσ πάληα».
«Απηά πνπ ζνπ πεξηέγξαςα πξνεγνπκέλσο, δξάζεηο καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά
(σο πξντζηακέλε).
Ση ζα

πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Δληάμεη, ζεσξψ πσο γηα λα πξνηείλεηο θαη λα πξνσζήζεηο πξάγκαηα, αξθεηά
θαηλνηφκα, ζεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ε ππνδνκή, ηα ρξήκαηα θαη εληάμεη ε δηάζεζε
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ζεσξψ φηη βξίζθεηαη αλ ππάξρνπλ φκσο βαζηθά πξάγκαηα. Σφηε κπνξείο λα
πξνσζήζεηο θαη δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη … Αλ φκσο δελ έρεηο, πψο λα ζην πσ αλ είζαη
ζε έλα ζρνιείν πνπ νχηε ππνδνκέο έρεηο θαη πφξνπο ζε φια ηα επίπεδα δελ κπνξείο λα
θάλεηο θάηη. ζν θαη λα ηα πξνηείλεηο εζχ δε γίλεηαη. Άξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
θξαηηθή κέξηκλα ζε ζρέζε κε απηφ. Να πεη δειαδή φηη γηα ηα ζρνιεία δηαζέησ έλα πνζφ
γη‟ απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηφηε λα ην ζπδεηήζνπκε μαλά φινη θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε
λα πινπνηήζνπκε κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ».
«Τπνζέησ φηη θαη λα θάλεηο γεληθφηεξα, είηε είλαη δηδαζθαιία είηε είλαη κία δξάζε κε
ηνπο γνλείο θαη μεθηλάκε λα θάλνπκε απφ θνηλνχ θάηη, πρ ζην κνπζείν ηεο Θήβαο πνπ
πήγακε, πάληα αμηνινγείο λα δεηο έγηλαλ φζα έπξεπε λα γίλνπλ ζσζηά. Γειαδή πψο λα
ζην πσ εθ ησλ πξαγκάησλ αμηνινγείο δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Έηζη πηζηεχσ».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;

«Δγψ λαη απφ ην 2009 πνπ μεθίλεζα, πάληα ρξεζηκνπνηνχζα Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία
κνπ ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο, θπξίσο φκσο ζε γιψζζα θαη καζεκαηηθά».
«Καη ζην

δηεπζπληηθφ έξγν, λαη πάξα πνιχ, ελλνείηαη, γηαηί φια ηψξα πηα είλαη

ειεθηξνληθά. Μέζσ my school, κέζσ email, κέζσ εθαξκνγψλ θαη βνεζάεη πάξα πνιχ,
αλ ππήξρε θαη ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν πνιχ ζα κε βνεζνχζε ε αιήζεηα είλαη».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
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ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Ναη πάξα πνιχ ζπρλά ηα ρξεζηκνπνηψ (ηα ινγηζκηθά). Ναη ληψζσ πνιχ άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απφ έλα ζεκείν θαη κεηά εμνηθεηψλνληαη θαη ηα παηδηά.
ηαλ εζχ αηζζάλεζαη άλεηα εμνηθεηψλνληαη θαη εθείλα».
«Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη αξθεηά ζρνιεία απφ ηα νπνία έρσ πεξάζεη δε δηαζέηνπλ
πνιιά πξάγκαηα. πλήζσο έλα ζηαζεξφ ππνινγηζηή πνπ είλαη γηα δνπιεηέο ηεο
πξντζηακέλεο, γηα νξγαλσηηθά πξάγκαηα ζην γξαθείν. Σψξα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν
έρεη έλα παιηφ ππνινγηζηή ζηαζεξφ πνπ δελ έρεη θαη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
Πάληα ρξεζηκνπνηψ ηα δηθά κνπ, ην δηθφ κνπ εμνπιηζκφ, θνξεηφ ππνινγηζηή δειαδή
θαη ινγηζκηθά δηθά κνπ».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Θεσξψ φηη ε γλψζε πνπ έρεη θάπνηνο θαη ε εμνηθείσζε πνπ έρεη κε ηνπο ππνινγηζηέο,
θαη γεληθφηεξα θαη πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Δίηε απηφ είλαη γηα ηα δηνηθεηηθά είηε
απηφ είλαη γηα έληαμε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Άξα ε θαιή γλψζε θαη ε εκπεηξία, ηα
ρξφληα, βνεζάεη, Ναη, θαη αλ δελ ππάξρεη απηή, αληίζηνηρα απηφ είλαη θαη αξλεηηθφο
παξάγνληαο».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι. ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Γελ έρσ δηαβάζεη ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Η. θαη δελ ηηο ρξεζηκνπνηψ. Κπξίσο εγψ ςάρλσ
θάπνηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κε βνήζεζε πάξα πνιχ ζην
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κεηαπηπρηαθφ κνπ φηαλ παξαθνινχζεζα απηφ ην κάζεκα θαη κεηά ήκνπλ ζηα
εξγαζηήξηα ηνπ θαζεγεηή πνπ δίδαζθε απηφ ην κάζεκα. Έθαλα δειαδή ηα εξγαζηήξηα
ζηηο θνηηήηξηεο ζην κεηαπηπρηαθφ κνπ, σο δηδαθηηθφ επηθνπξηθφ έξγν. Γίδαζθα δειαδή
ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα «Δηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε».
Έθαλα κεηαπηπρηαθφ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, αιιά σο ππνρξέσζε νη
κεηαπηπρηαθνί έπξεπε λα θάλνπλ θάπνηα καζήκαηα ζηνπο θαζεγεηέο, ζηα εξγαζηήξηά
ηνπο. Κάπνηεο ζπλαδέιθηζζεο επέιεμαλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, θάπνηα άιια εξγαζηήξηα
θαη εκείο κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, επηιέμακε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηνπο ππνινγηζηέο.
Γειαδή ήκαζηαλ αλά δχν άηνκα θαη κπνξεί λα είρακε θαη πέληε ηκήκαηα ησλ
δεθαπέληε (15) αηφκσλ, γηαηί ήηαλ πνιιά ηα έηε. ηεο Πάηξαο έθαλα ην κεηαπηπρηαθφ
κνπ, εθεί πνπ ηειείσζα».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ναη, ζεσξψ θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζεσξψ φηη νη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη
ζπιινγηθέο απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Γηαηί αλ δελ ηηο ζηεξίδεη ν ζχιινγνο θαη
κφλν έλα άηνκν παίξλεη ηελ επζχλε θαη ιέεη θαη ηελ απφθαζε, ην ινγηθφ είλαη θαη ην
πηζαλφ, λα κελ πάεη φπσο ζα κπνξνχζε λα θπιήζεη κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
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«Δγψ έρσ παξαθνινπζήζεη, ην Β1 θαη ηψξα παξαθνινπζψ θαη ην Β2 ζε ζρέζε κε ηηο
λέεο ηερλνινγίεο. Θεσξψ θαη ιίγν κφλνο ζνπ πξέπεη λα ην ςάρλεηο, γηαηί δελ γίλεηαη
κφλν ε επηκφξθσζε λα ζε βάιεη ζηε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα έρεηο θαη θίλεηξν, λα ην
ςάμεηο θαη ιίγν».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«σζηφο παηδαγσγφο θαη επαγγεικαηίαο ζεσξψ. Γειαδή λα παίξλεη πνιχ ζνβαξά ηε
δνπιεηά ηνπ. Σαπηφρξνλα λα είλαη εξεπλεηήο κέζα ζηελ ηάμε, απφ ηελ άπνςε φηη
πξέπεη λα κελ ζνπ μεθεχγεη ηίπνηα, λα παξαηεξείο ηα πάληα, αλ θάηη ζε πξνβιεκαηίδεη
λα ην βιέπεηο θαη λα πξνζπαζείο λα ην ζπδεηήζεηο κε ην παηδί θαη ηνπο γνλείο. Να είζαη
ζσζηφο ζηε δνπιεηά ζνπ, δειαδή βιέπνληαο, αληρλεχνληαο ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο πνπ
έρεη ην παηδί – ηα παηδηά/νη καζεηέο ζνπ. ίγνπξα ηηο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο
αλάγθεο, ζα ηηο βάισ πξψηεο θαη κεηά νη γλσζηηθέο, γηαηί κηα νκάδα γηα λα
ιεηηνπξγήζεη αλ δελ αηζζάλεηαη κηα αζθάιεηα θαη κηα εξεκία θαη αλ δελ δέζνπλε ηα
κέιε κεηαμχ ηνπο, δελ κπνξείο λα ιεηηνπξγήζεηο κεηά ζε γλσζηηθφ επίπεδν. ε γεληθέο
γξακκέο απηά».
Ν10
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
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«Καηλνηνκία ζεκαίλεη κηα θαηλνχξηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Κάηη λέν. ρη δελ γλσξίδσ
ηα ραξαθηεξηζηηθά .. δελ κπνξψ ηψξα λα απαληήζσ ζε απηφ. Πνιιέο θνξέο θάλνπκε
θάηη δξαζηεξηφηεηεο θαη επηλννχκε ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ
παηδηψλ. Απηφ ην ζεσξψ φηη είλαη θάηη θαηλνχξην. Γηνηθεηηθά φρη»
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Πηζηεχσ φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα. Έλαο πνπ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη θαιά ηελ
ηερλνινγία πηζηεχσ φηη κπνξεί. Ννκίδσ φηη ζηα Νεπηαγσγεία ππάξρεη απηή ε
ειεπζεξία. ην δηνηθεηηθφ έξγν λνκίδσ φρη».
«Γηα ηελ θαιχηεξε εηζαγσγή πξέπεη λα έρνπκε επηκφξθσζε εκείο, λα έρνπκε γλψζε.
Μφλν άγρνο έρνπκε!»
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; ,πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Πηζηεχσ πσο λαη! Ο θαζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζίγνπξα έρεη λα
δψζεη θάηη θαηλνχξην ν θαζέλαο. Αο πνχκε … δηαβάδσ ζε έλα βηβιίν .. ζπκάκαη είρα κε
βξεη … κηινχζε γηα ηνλ Κάζηνξα θαη θάλακε έλα project. Σα παηδηά βξήθαλ
ελδηαθέξνλ θαη θάλακε κηα εξγαζία θαη άξεζε πνιχ ζηα παηδηά θαη δελ ην πεξίκελα.
Απιά δελ γλσξίδνπκε, έρνπκε γεληθά άγλνηα θαη ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν
.. φζν αλαθνξά ηνπο ππνινγηζηέο θαη φρη κφλν … Σν ληψζεηο, φηαλ θάλεηο θάηη πνπ
μεθεχγεη απφ ηα standard, φηη έθαλεο θάηη σξαίν, ην ληψζεηο. Δκέλα κνπ αξέζεη λα
γξάθσ πνηήκαηα, απφ ηδέεο πνπ δίλνπλ ηα παηδηά, λα εκπλεπζηψ θαη λα γξάςσ έλα
ζεαηξηθφ. ε ηέηνην επίπεδν είκαη εγψ. Πνιχ κε ηελ ηερλνινγία δελ ηα θαηαθέξλσ. ρη
πνιχ, ιίγν».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
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«Δλλνείηαη, αλ θάλεηο θάηη δεκηνπξγηθφ θαη έρεη αληαπφθξηζε ζηα παηδηά, θαιφ ζα ήηαλ
λα αμηνινγείηαη. Αλ άξεζε ή φρη ζηα παηδηά».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Ναη, βειηηψλεη ην έξγν ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ., ζίγνπξα. Αξθεηά ζπρλά αο πνχκε (ηνλ
ππνινγηζηή). Έρσ ην Α΄ επίπεδν θαη ην Β1 πνπ θάλακε … αιιά δπζθνιεχηεθα πάξα
πνιχ εθεί. Γπζθνιεχηεθα πάξα πνιχ εθεί γηαηί δελ πξνζπάζεζα λα αμηνπνηήζσ απηά
πνπ έκαζα, δελ αζρνιήζεθα. Γεληθά ην αληηκεησπίδσ ζαλ έλα μέλν, θνβηθφ
αληηθείκελν. Γελ κνπ αξέζεη».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Γελ ληψζσ άλεηα, δελ ληψζσ άλεηα θαη φζν αλαθνξά ηα ινγηζκηθά λαη είλαη δχζθνιν.
Έρσ έλαλ ππνινγηζηή ζην ζρνιείν, αιιά φζν αλαθνξά ηνλ εθηππσηή είλαη ραιαζκέλνο,
πάληα πψο λα ην πσ …».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
144

«Δίλαη ε επηκφξθσζε πνπ έρνπκε … ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε φρη ν ηξφπνο
πνπ γίλεηαη ε επηκφξθσζε, βηαζηηθά … θαη πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα πνπ
έρνπκε ζα έπξεπε λα γίλεη πην ιεπηνκεξήο ε επηκφξθσζε, πάλσ ζηα δηάθνξα
αληηθείκελα πνπ δηδάζθνπκε … π.ρ. ζέιεηο λα θάλεηο έλα βηβιίν, ζνπ ιέλε ηα παηδηά πρ
θάπνηεο επρέο γηα ηε γηνξηή ηεο κεηέξαο θαη ζεο λα ηηο θάλεηο εζχ έηζη έλα βηβιίν γηα λα
ηηο έρεηο ειεθηξνληθφ, ε δελ ηα γλσξίδνπκε απηά».
«Ζ άγλνηά καο είλαη απνηξεπηηθή».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«ρη δελ είκαη απφ ην Π.Η, δελ … φρη δελ ην ρξεζηκνπνηψ. ρη δελ κε θαιχπηεη».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π..Δ ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«ινη, ν ζχιινγνο … εγψ ηψξα είκαη κφλε κνπ, είκαη ζε κνλνζέζην. ηελ Αξηδαία
είκαη ζε κνλνζέζην. Δίλαη ην ηειεπηαίν Νεπηαγσγείν πνπ δεκηνπξγήζεθε, αιιά αλ είρα
θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ ππήξρε ζχιινγνο, φινη καδί ζα έπξεπε λα
απνθαζίδνπκε».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
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είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Ναη ζα έπξεπε .. Δγψ ζνπ είπα πέξα απφ ην Β1 … δελ κε θάιπςε εκέλα απηφ … φρη
κφλν εκέλα, αιιά βιέπσ θαη άιινη πνπ ην έρνπλ παξαθνινπζήζεη, δελ κπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ απηά πνπ δηδάρζεθαλ, θάησ απφ απηή ηελ πίεζε θαη ηφζν γξήγνξα πνπ
έγηλαλ».
«Ναη, ζεσξψ φηη ρξεηάδνκαη νπσζδήπνηε αθνχ νη απαηηήζεηο είλαη ηφζν κεγάιεο
πιένλ».
«Θα έπξεπε λα γίλεη ε επηκφξθσζε έηζη ψζηε λα κπνξψ λα παξνπζηάδσ ζηα παηδηά
απηά πνπ καζαίλνπκε. Ναη δηα δψζεο … θαη εμ απνζηάζεσο λα γίλεη ζα έπξεπε λα γίλεη
πην αλαιπηηθά φζν λα λαη. Να έρεη πην πνιχ ρξφλν ε θάζε ελφηεηα θαη ην θάζε ζέκα πνπ
δηδάζθεηαη ν θάζε επηκνξθνχκελνο γηα λα ην θάλεη εθαξκνγή».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«ίγνπξα ζα πξέπεη λα έρεη γλψζεηο, ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ζίγνπξα ηψξα … Θα
πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο ..»
Ν11
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
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«Α εληάμεη, φηη καζαίλνπκε. ηη έρνπκε κάζεη κέρξη ηψξα θαη φηη δηαβάδνπκε.
Παίξλνπκε κελχκαηα, απφ εδψ – απφ εθεί, θαη πξνζπαζνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
απαηηήζεηο ηεο επνρήο θαη ζην δηδαθηηθφ θαη ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη. Καηά θαηξνχο
έρνπκε θάλεη».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Ναη κπνξψ λα παίξλσ. Σνπιάρηζηνλ ζην δηδαθηηθφ θνκκάηη θαη ζην δηνηθεηηθφ, έρεηο
ηελ ειεπζεξία λα ην θάλεηο. Μπνξείο λα θάλεηο θάπνηεο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο φκσο
πνιιέο θνξέο καο ιέλε εκπφδηα. Αιιά κπνξείο λα ην θάλεηο. Ναη θαη ζην δηνηθεηηθφ
θνκκάηη, θάπνηεο δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξείο λα θάλεηο. Αιιά πξέπεη πάληα λα
ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ννκίδσ κπνξείο λα ηηο θάλεηο ηηο
δηνηθεηηθέο, αιιά ζέιεη ζπλεξγαζία θαη ζέιεη θαη πνιχ θαιή νξγάλσζε, βνήζεηα απφ
φιν ην team ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Κάλακε έλα πάξα πνιχ σξαίν πξφγξακκα ζην e-twinning πνπ είρε ζρέζε κε ηελ πφιε
καο, ηε Λάξηζα. Έλα ζέκα ήηαλ ε Λάξηζα, ε πφιε καο. Σν άιιν ζέκα ήηαλ ηα αξραία
κλεκεία ηεο πφιεο καο θαη ν Ηππνθξάηεο, ζπλδεδεκέλα κε ηνλ Ηππνθξάηε. Σν αξραίν
ζέαηξν, έλα πνιχ σξαίν θαηλνηφκν πξφγξακκα. Δπίζεο θάλακε έλα πεξηβαιινληηθφ.
Πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα θάλακε, πγηεηλήο, πεξηβαιινληηθά, ηα νπνία φκσο είραλ
πάξα πνιιή δνπιεηά θαη εθηφο σξαξίνπ. Έρνπκε θάλεη πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα θαη
πεξηβαιινληηθά θαη ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή, ηε δηαηξνθή θαη απηφ κε ηελ πφιε καο θαη
ηνλ Ηππνθξάηε, ην νπνίν δνπιεχηεθε απφ πνιιά ζρνιεία ηεο Λάξηζαο εθείλε ηε ρξνληά.
ε ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία έγηλε, γηαηί απηφ είλαη θαη ην ζέκα ηνπ e-twinning».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
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πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Δίλαη απαξαίηεηε γηα λα δεηο ηη έρεηο θάλεη, λα δεηο ηη ζηφρν έβαιεο θαη ηη έρεηο θάλεη
θαη ηη κπνξείο λα θάλεηο κε ην δπλακηθφ ησλ παηδηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη ζε φια
ηα ζηάδηα. Πηζηεχσ φηη ε ζπλεξγαζία ηεο πξντζηακέλεο κε ην δηεπζπληή θαη ην
ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη φηη πξέπεη φια ηα
άηνκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Γελ κπνξείο δειαδή
κφλν έλα ή δχν άηνκα λα δνπιέςνπλ. Πξέπεη φινο ν ζχιινγνο λα θάλεη ηελ πξνζπάζεηά
ηνπ θαη λα ζπκθσλνχλ. Ννκίδσ φηη απηφ ζεσξψ ζεκαληηθφ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε
αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε βήκα πνπ θάλεηο ζε έλα πξφγξακκα γηα λα δεηο
θαη πψο βαδίδεηο θαη ηη θάλεηο, ν ζηφρνο θαη ην απνηέιεζκα».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Βνεζάλε ηα Σ.Π.Δ. πάξα πνιχ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα γξαθεία ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη γεληθψο κε ηελ επηθνηλσλία κε ηα άιια ζρνιεία. Ναη – λαη είλαη απαξαίηεην
νξηζκέλεο θνξέο γηαηί έηζη αξρίζακε πηα λα ιεηηνπξγνχκε. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο
επηθνηλσλίαο. Με email ή κε Skype, πξέπεη λα επηθνηλσλνχκε γηαηί είλαη απαξαίηεην
ζαλ πξντζηακέλε. Σψξα ζαλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ
ηα παηδηά θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλε, αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη
δελ ππάξρνπλ ζε φια ηα ζρνιεία θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ».
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Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Καηαξράο δελ ππάξρνπλ ππνινγηζηέο ζε φια ηα ζρνιεία. ΣΠΔ ηέινο πάλησλ, γηαηί
είλαη ζέκα θαη νηθνλνκηθφ ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ρσξνηαμηθφ, ρψξνπ. Γηα εκέλα
πξνζσπηθά κε ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο θαη κε ηελ ειηθία πνπ είκαη, είλαη δχζθνιν
γηαηί δελ έρσ θαη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε. πσο πηζηεχσ θαη πνιχ ζπλάδειθνη! Αιιά
θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα παηδηά ή λα
ππάξρνπλ ζηηο ηάμεηο π.ρ. έλαο ππνινγηζηήο. Να θαληαζηείηε φηη ζην δηθφ καο ην
ζρνιείν κε 91 παηδηά δπλακηθφηεηαο, ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο ν νπνίνο είρε δνζεί
δσξεά απφ ηε ΓΔΖ ηεο Λάξηζαο».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Οη απνηξεπηηθνί είλαη φηη δελ ππάξρνπλ Σ.Π.Δ .ζε φια ηα ζρνιεία θαη δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο δελ ππάξρεη λνκίδσ θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε φινπο
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλε. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ. Καηά ηα
άιια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα θάλνπλε πνιχ θαιή δνπιεηά κέζα ζηα
ζρνιεία γηαηί πηα ηα παηδηά δνπιεχνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνπλ κάζεη λα
επηθνηλσλνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;

149

«Χο έλα βαζκφ λνκίδσ κπνξεί ην Π.Η. λα βνεζήζεη. Αιιά λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη άιινπ
είδνπο ππνζηήξημε γηα ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
κέζα, κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηε δηδαζθαιία ην Π.Η. σο έλα βαζκφ, απφ εθεί θαη πέξα
ρξεηάδνληαη άιινη ηξφπνη».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Υκ! Απηφ είλαη κεγάιν δήηεκα! Ίζσο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα έρεη έλαλ ππνινγηζηή,
λα κπνξεί λα ηνλ ρεηξίδεηαη φπσο πξέπεη θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη πξψηα ην
νηθνλνκηθφ θαη δεχηεξνλ ε εθπαίδεπζε πηζηεχσ, θαζελφο».
«Ννκίδσ πξέπεη λα είλαη κηα ζπιινγηθή απφθαζε ηελ νπνία πινπνηεί ν εθάζηνηε
πξντζηάκελνο – δηεπζπληήο, αιιά λα είλαη κηα ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Σν ζέκα είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ γίλεη θάπνηα ζεκηλάξηα. Δγψ πνπ είρα
παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην ήηαλ ηνπ Α΄ επηπέδνπ, ην νπνίν ήηαλ πνιχ απιά
πξάγκαηα. Σνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ ην παξαθνινχζεζαλ ειάρηζηνη γηαηί, δελ μέξσ γηα
πνην ιφγν. Απφ εθεί θαη πέξα δελ μαλά έγηλαλ ζεκηλάξηα. Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ μέξσ λα
έρνπλ μαλαγίλεη. Κάπνηνη πνπ μέξνπλ θαη γλσξίδνπλ ζπλάδειθνη, ην έρνπλ κάζεη ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν απφ κφλνη ηνπο, ή πεγαίλνληαο θάπνπ λα ην κάζνπλ εθηφο ηεο
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ππεξεζίαο δειαδή ε

ΠΤΠΔ δελ έρεη πξνζθέξεη θάπνην ζεκηλάξην ηα ηειεπηαία

ρξφληα. Καη αλ πξνζθέξνπλ, νη νκάδεο είλαη κεγάιεο, γηαηί εγψ παξαθνινχζεζα, θαη
θάπνηνο ν νπνίνο δελ έρεη επαθή κε ηα ηερλνινγηθά κέζα, φπσο εγψ δελ είρα κε ηα
ηερλνινγηθά κέζα, είλαη πάξα πνιχ κε ηα 36 ρξφληα, λα παξαθνινπζείο αλ δελ έρεηο
θάπνηνλ πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ λα ζνπ δείμεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα γίλεη θαη λα
αθνινπζήζεηο ηα βήκαηα. Γηαηί πηζηεχσ φηη ν ππνινγηζηήο καζαίλεηαη κε ην λα
θαζίζεηο κφλνο ζνπ θαη λα εκπεδψζεηο απηά πνπ καζαίλεηο, αιιά λα έρεηο θάπνηνλ λα ζε
θαζνδεγεί».
Πψο θαηά ηη γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Γελ λνκίδσ φηη έρνπλε λα δειέςνπλ θάηη νη παιαηφηεξεο απφ ηηο λεφηεξεο φζν
αλαθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα. Απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα
είλαη ελεκεξσκέλνο ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε, ζεκηλάξηα
ζπλερφκελα, αιιά έκπξαθηα ζεκηλάξηα, φρη κφλν κε ιφγηα θαη ζεσξία. Δγψ, ε γλψκε
κνπ είλαη, ηα ρξφληα ππεξεζίαο κνπ έδεημαλ φηη ηα ζεκηλάξηα πξέπεη λα είλαη, λα
εκπιέθνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζηάζε ηνπ/ηεο
λεπηαγσγνχ κέζα ζηελ ηάμε. πσο επίζεο θαη γηα φηη θάλεη ε λεπηαγσγφο, γηαηί έρεη
έλα πνιχ κεγάιν θάζκα λα δνπιέςεη, πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, φρη φκσο κε ζεσξία. Με πξάμε».
Ν12
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
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- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Ναη .. λαη. Πεο κνπ εζχ ηη ζεκαίλεη ε θαηλνηνκία. ρη δελ γλσξίδσ. ρη. Έρσ θάλεη
εγψ, πέξπζη θάλακε, πήξακε ην βξαβείν πέξπζη. Κάλακε κηα ηζηνξία ζε ζπλεξγαζία κε
ην Παλεπηζηήκην πνπ ήηαλ ε Γήκεηξα, ηελ δσγξάθηζαλ ηα παηδηά θαη ηε ζηείιακε,
Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Πνιπγισζζίαο: Απφ ην παξάζπξν ζηνλ θφζκν «Kamishibaï
Plurilingue». Δίλαη κηα εξεπλεηηθή νκάδα απφ ην Α.Π.Θ. Πέξπζη είρακε γξάςεη κηα
ηζηνξία κε ηα παηδηά, ηε δσγξαθίζακε θαη ηε ζηείιακε θαη πήξακε θαη ην πξψην
βξαβείν, γηα ην Νεπηαγσγείν Πεξίθιεηαο».

Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Γελ μέξσ, έηζη καο επηηξέπνπλε; Σν δειψλεηο φκσο, άξα ζε επηηξέπνπλ. Γηνηθεηηθά
δελ μέξσ. Δγψ πάσ αλάινγα κε ην λφκν».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
Απαληήζεθε ζε άιιε εξψηεζε. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ην βξαβείν …
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Σε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζηθά, λα ππάξρεη. Βέβαηα, γηαηί λα κελ
αμηνινγεζεί;

Να δνχκε πψο ην θάλακε. Αλ πεηχρακε ην ζηφρν δειαδή».

2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
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Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα δηδαθηηθέο ελφηεηεο /
νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο (γηα δηεπζπληέο), ηηο λέεο ηερλνινγίεο, σο ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα;
«Βέβαηα βνεζάεη ε ηερλνινγία. Κάζε κέξα, δε βιέπνπλ θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή
πξάγκαηα; Βέβαηα φια ηα έγγξαθα γίλνληαη κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ξερσξηζηά φρη.
Σνλ ππνινγηζηή ηνλ ρξεζηκνπνηψ γηα κηα δνπιεηά γξαθηθή θαη γηα κάζεκα».
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Γελ είκαη θαη ηφζν άλεηε κε ηνπο ππνινγηζηέο. Έρσ δπζθνιίεο γηαηί δε γλσξίδσ θαη
ηφζν πνιιά πξάγκαηα. ια δε κπνξψ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ. Καη ην webex κνπ ην
θαηέβαζε ν Γηψξγνο γηα παξάδεηγκα ζην ζρνιείν. Ο γηφο κνπ κε βνήζεζε».
«Έρνπκε έλαλ ζηαζεξφ κφλν, ηίπνηα άιιν. Οχηε laptop νχηε tablet, ηίπνηα».
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Ζ γλψζε θαηαξρήλ, πξέπεη λα έρεηο γλψζε γηα ηνπο ππνινγηζηέο, έηζη δελ είλαη; Καη
ππνινγηζηή θαη λα γλσξίδεηο. Απηά είλαη απνηξεπηηθά αλ δελ ηα έρεηο, πψο λα ηα
εθαξκφζεηο».
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Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηαη θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Δ βέβαηα, αζρνιείζαη. Δγψ ελεκεξψλνκαη φηαλ θάλσ έλα ζέκα θαη απφ βηβιία θαη απφ
ηνλ ππνινγηζηή. Καη απφ ην Π.Η. ην θνηηάσ, βέβαηα. Δγψ δε γλσξίδσ θαη πνιιά.
Υξεηαδφκαζηε. ζν πην πνιιά ηφζν ην θαιχηεξν».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην λεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ο δηεπζπληήο … φινη ζα απνθαζίζνπλ. Αλ θάπνηνπ θάηη δελ ηνπ αξέζεη κπνξεί λα πεη
ηε γλψκε ηνπ, αιιά πάιη ν δηεπζπληήο ζα απνθαζίζεη. Καη ν χιινγνο θαλνληθά
πξέπεη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ;
«Δδψ

ηη

ζεκηλάξηα;

Γελ

έρνπκε

παξαθνινπζήζεη

θάηη.

Τπνινγηζηψλ

έρσ

παξαθνινπζήζεη, θη εδψ έρνπκε παξαθνινπζήζεη ην Α΄ επίπεδν, αιιά έηζη πην πνιιέο
ιεπηνκέξεηεο. Αο γίλνπλ θαη άιια ζεκηλάξηα. Απηφ δελ είλαη θαθφ. Ίζα-ίζα, φζν πην
πνιχ αζρνιείζαη ηφζν πην πνιχ καζαίλεηο. Ναη – λαη – λαη, ρξεηάδνληαη».
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Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
«Να αζρνιείηαη κε ηα παηδηά, κε δηάθνξα ζέκαηα θπζηθά! ρη κφλν .. θαη έηζη είκαζηε
βαζηθά. Καη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη είκαζηε θαη κέζα ζηελ ηάμε. Πην πνιχ κε ηα παηδηά,
παξά κε γξαθηθή δνπιεηά. Πην πνιχ κε ηα παηδηά λα αζρνιείηαη. Δγψ έηζη ιέσ.
Καηάιαβεο; Αιιά εκείο απφ φια θάλνπκε. Καη θαζαξίζηξηεο έρνπκε γίλεη, ηα πάληα!
Καη ηε δνπιεηά ηνπ ..αιιά θαη λα εμειίζζεηαη θαη λα κε κέλεη ζηάζηκνο».
Ν13
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Δίλαη θάηη ην λέν, θάηη πνπ δελ έρεη δνπιεπηεί πνιιέο θνξέο θαη ην βάδνπκε κέζα ζηελ
ηάμε γηα λα ην αλαπηχμνπκε».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
«Ναη ζε θάπνηα πιαίζηα, λαη ελλνείηαη, ππάξρνπλ … θαη ζηα δχν θνκκάηηα, είλαη
αλνηρηφ, λαη».
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Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Με ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρσ αζρνιεζεί, ηηο ηξεηο δειαδή ρξνληέο πνπ έρσ αζρνιεζεί,
ηηο δχν ήκνπλ θαη πξντζηακέλε. Θεσξψ φηη ήηαλε πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφ φηαλ
δνπιεχεηο κε πξφγξακκα, καζαίλεηο πάξα πνιιά πξάγκαηα. Δίρακε ζπλεξγαζηεί θηφιαο
θαη ηε κία θνξά κε άιια δχν Νεπηαγσγεία. Έλα πξφγξακκα είρακε θάλεη γηα ην
δηάζηεκα θαη είρακε θέξεη αθφκα θαη ην πιαλεηάξην Θεζζαιίαο θαη καο επηζθέθζεθε
ζην ζρνιείν καο … ζηήζακε νιφθιεξν, ζηελ απιή, ην πιαλεηάξην …
παξαθνινπζήζακε ηελ ηαηλία κέζα πνπ καο έβαιε εθεί κέζα ν θπζηθφο απηφο πνπ ήηαλ
ππεχζπλνο, θάηη πνπ ηα παηδηά ηεο επαξρίαο, γηαηί ήκνπλ ζε έλα ρσξηφ ηεο Διαζζφλαο
ηφηε, δελ είραλ μαλαδεί πνηέ».
Ση ζα

πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε

θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«Ίζσο θάπνηα ζπλεξγαζία κε άιια λεπηαγσγεία, αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ .. λαη ..
έηζη ζεσξψ εγψ, βιέπνληαο ηελ εκπεηξία θαη ησλ άιισλ, φηη είλαη θαιή, απνδίδεη, ζα
κπνξνχζακε λα ζπλεξγαζηνχκε, λα αληαιιάμνπκε ηδέεο, απφςεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο.
Απηφ ζεσξψ».
«Ναη είλαη απαξαίηεηε γηαηί ζίγνπξα καζαίλνπκε θαη άιια πξάγκαηα, είκαζηε αλνηρηνί
.. θαη φηαλ είλαη θάηη απνηειεζκαηηθφ, γηαηί λα κελ ην εθαξκφζνπκε, λα ην
δνπιέςνπκε».
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
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δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Δλλνείηαη, βνεζάεη. ε πνιιά καζήκαηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηελ ελζσκαηψλνπκε
ηελ Σ.Π.Δ. θαη ζηε γιψζζα, ζηα καζεκαηηθά, παληνχ … θαη σο πξντζηακέλε».
«ηε γιψζζα έρσ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηα γξάκκαηα, θάπνηα παηρληδάθηα πνπ είλαη γηα
εηθφλεο. Κάλακε αο πνχκε έλα γξάκκα θαη θάπνηα παηρλίδηα πνπ ηα έρσ δαλεηζηεί απφ
ζπλαδέιθνπο. Έβγαηλε αο πνχκε ην Α πάλσ ζηελ νζφλε θαη δηαιέγαλε ηηο εηθνλίηζεο
απφ θάησ κε ην Α, πνηεο ιεμνχιεο αξρίδνπλε κε ην Α, απηφ..»
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρνπλ κεγάιν πιηθνηερληθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία ψζηε
λα έρνπλ φιεο νη ηάμεηο, λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ππνινγηζηή. ζεο θνξέο ππήξραλε
φκσο, πξνζπαζνχζακε έηζη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε. Σψξα, εδψ έλαλ ππνινγηζηή γηα
ηέζζεξα ηκήκαηα, δχζθνια ηα πξάγκαηα».
«Ναη, απιά ζα ήζεια θάπνηα επηκφξθσζε επηπιένλ πάλσ ζε απηφ. Ναη, ζε αξθεηά
κεγάιν βαζκφ, ζα ήζεια κηα επηκφξθσζε ζίγνπξα επηπιένλ. Να έρνπκε κεγαιχηεξε
άλεζε, Απηφ!»
Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«ίγνπξα λα ππάξρεη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, ε θαηάξηηζε νπσζδήπνηε, θάπνηα
επηκφξθσζε πάλσ ζε απηφ … ε θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο … ν
έλαο λα ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν θαη απνηξεπηηθή είλαη ηα αληίζεηα φια απηά …»
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Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π..Δ ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Ναη, λαη ην ιακβάλνπκε, πάληα ην ιακβάλνπκε ππφςε … θαη ην φηη είλαη αξθεηέο
ελλνείηαη, απιά ζίγνπξα ςάρλεηο θαη θάηη παξαπάλσ, κέζσ απφ ην πξνζσπηθφ καο
αξρείν πνπ έρνπκε θαη κέζα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ναη ελλνείηαη φηη ζα ζέιακε θάηη
επηπιένλ, φζν πεξηζζφηεξν ηφζν ην θαιχηεξν».
3ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ζ πξντζηακέλε. Γηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαληάδνκαη πσο λαη. Καζνδεγεηήο φπνηνο
είλαη πην έκπεηξνο πάλσ ζε θάηη, ζε έλα θνκκάηη».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Απηφ δελ ην γλσξίδσ. Δγψ λαη. Θεσξψ πσο λαη, ρξεηάδεηαη επηπιένλ επηκφξθσζε».
Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;
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«Πξψηα απφ φια λα αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα αγαπάεη ηα παηδηά, λα είλαη
θαηαξηηζκέλνο, λα έρεη θάπνηα εκπεηξία θαη γλψζεηο ελλνείηαη λαη … Ναη, λαη, λα μέξεη
λα ζπλεξγάδεηαη – θαιή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία».
Ν14
1ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Δθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία ζην Νεπηαγσγείν. Νέεο, πξσηνπνξηαθέο
δξάζεηο (δηδαθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο) θαη δεκηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο ηεο
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο.
Πνηεο είλαη νη απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηλνηνκία»; Γλσξίδεηε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηξφπνπο πνπ
κπνξείηε λα εθαξκφζεηε / λα πξνάγεηε – πξνηείλεηε – ελζαξξχλεηε (γηα δηεπζπληέο
- πξντζηακέλνπο) θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζηε δηδαθηηθή ζαο πξάμε; Γλσξίδεηε
ηξφπνπο εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ζηε δηνηθεηηθή ζαο πξάμε;
«Καηλνηνκία θαληάδνκαη φρη θάηη θαηλνχξην, αιιά θάηη πνπ ην θάλεηο κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνχξηα εξγαιεία φπσο έλαο ππνινγηζηήο. Σψξα αλ έρεηο έλα
πξνηδέθηνξα αο πνχκε κπνξείο λα πξνβάιεηο θάηη πην εχθνιά, λα ην δνχλε ηα παηδηά.
Σν λα θάλεηο έλα πξφγξακκα αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο … είλαη
θαηλνηφκεο δξάζεηο».
«Έρσ δνπιέςεη θάπνηα ηέηνηα, έρσ θάλεη έλα ζρέδην εξγαζίαο, παίξλεηο έλα ζρέδην
εξγαζίαο, έλα ζέκα … ην θάλεηο κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ην γλσζηνπνηείο ζηνπο
γνλείο, ζηα παηδηά. Έρσ θάλεη θάπνηα πην παιηά».
Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ / δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα παίξλεηε
πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαθηηθή / δηνηθεηηθή
ζαο πξάμε;
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«Θα έιεγα φηη ζην Νεπηαγσγείν, επεηδή δελ ππάξρνπλ θάπνηα θαζνξηζκέλα ζηάληαξ
θαη χιε φπσο είπακε θαη πξηλ, λνκίδσ φηη είλαη πην ειαζηηθφ γηα εκάο θαη πην εχθνιν λα
θάλνπκε θάηη κέζα ζηελ ηάμε».
«ηε δηνηθεηηθή πξάμε λνκίδσ δελ κπνξείο λα θάλεηο θαηλνηνκίεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ
πξέπεη λα αθνινπζείο θάπνηνπο ζηάληαξ θαλφλεο θαη νδεγίεο».
Δληάζζεηε ζηε δηδαζθαιία ζαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη αλ λαη κε πνην είζηε
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη; Πφζα θαη πνηα έρεηε πινπνηήζεη κέρξη ηψξα ή έρεηε
πξνσζήζεη γηα εθαξκνγή (γηα δηεπζπληέο); Πεξηγξάςηε θάπνην απφ απηά.
«Ναη ην έρσ θάλεη θαηά θαηξνχο, έρσ θάλεη πξφηδεθη. Βαζηθά ζηελ αγσγή πγείαο έρσ
θάλεη … Δγψ κέρξη πέξπζη ήκνπλα ζε κνλνζέζην .. ην πξνσζνχζα ζηνλ εαπηφ κνπ θαη
έπεηηα ζε ζπλαδέιθνπο πνπ πξφηεηλα λα θάλνπλ θάηη … ηφηε λαη. Έρσ θάλεη, έλα απφ
ηα ηειεπηαία ήηαλ ε δηαηξνθή, γλσξηκία κε ηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή, ηα ηξφθηκα πνπ
ηξψκε … έρσ θάλεη θαη άιια … θαη ηνλ Οδπζζέα. Σν ηειεπηαίν ήηαλ ην ηαμίδη ηνπ
Οδπζζέα, κπζνινγία, είρα θάλεη».
Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Θεσξείηε
πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη ηειηθφ ζηάδην είλαη
απαξαίηεηε θαη γηαηί;
«ρη λα ζνπ πσ δελ είκαη αληίζεηε πξνο απηφ, σο πξνο ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ζηε
ζρνιηθή κνλάδα. Γελ ην ζεσξψ φηη είλαη θάηη θαηαθξηηέν. Δλλνείηαη φηη κε ηελ
αμηνιφγεζε βιέπεηο ηη έρεηο θάλεη θαη πξνγξακκαηίδεηο ην επφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο
ζνπ. Άξα γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε».
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ επίηεπμε
Καηλνηφκσλ Πξαθηηθψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο,
δηάρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο.
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Θεσξείηε, ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο κε ζηφρν ηελ
εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε, βνεζάεη ην εθπαηδεπηηθφ /
δηεπζπληηθφ έξγν; Πφζν ζπρλά ελζσκαηψλεηε θαη ζε πνηα ζέκαηα / νξγαλσηηθέο
ιεηηνπξγίεο

(γηα

δηεπζπληέο),

ηηο

λέεο

ηερλνινγίεο,

σο

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα;
«Ναη ζίγνπξα βνεζάεη! Χο πξνο ην δηεπζπληηθφ έξγν ηεο πξντζηακέλεο, είλαη πάξα
πνιχ εχρξεζηνο ν ππνινγηζηήο, ζνπ ιχλεη ηα ρέξηα. Δηδηθά ηψξα κε ηα email πνπ
ζηέιλνπλ, πνπ δε ρξεηάδεηαη λα παο θάπνηα έγγξαθα ή ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ
έρνπλε, ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνπιέςεηο απφ καθξηά θαη λα είζαη κηα ραξά. Σψξα
σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν είλαη αλάινγα ν θαζέλαο κε πνηνλ ηξφπν ην
ρξεζηκνπνηεί. Δγψ αο πνχκε ηνλ ρξεζηκνπνηψ ζρεδφλ θαζεκεξηλά. ηαλ έθαλα
γξάκκαηα θπξίσο ηνπο έδεηρλα, ηνλ ρξεζηκνπνηνχζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε εηθφλεο
γηα λα βξνχκε ιέμεηο ή λα θηηάμνπκε δηάθνξνπο γισζζνδέηεο. Κάπνηα άιια ζέκαηα
ζηε κειέηε πεξηβάιινληνο, ζαλ βηβιίν δειαδή θαη φρη λα θάλνπλ δηάδξαζε ηα παηδηά, ηη
ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ άιισζηε;»
«Ναη, θαη ζηε γξαθηθή δνπιεηά ελλνείηαη, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, κε ην
γξαθείν, ηε δηεχζπλζε, ηηο αξρέο …"
Πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη γηα εζάο λα ρξεζηκνπνηείηε ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο
θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζαο; Νηψζεηε άλεηα κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπλδπαζηηθά κε ην έξγν ζαο; Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηείηε, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ
ζρνιείνπ γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο;
«Γελ κνπ είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ηερλνινγηθά κέζα, γηαηί είρα ήδε
μεθηλήζεη λα θάλσ ππνινγηζηέο πξηλ θάλνπκε ην Α΄ θαη ην Β΄ επηπέδνπ. Σνλ
ρξεζηκνπνηψ θαη έηζη θαη αιιηψο αζρνινχκαη. Δθεί πνπ δελ είρα νχηε θαιή ζρέζε κε
φια απηά, ην facebook, viber … αλαγθάζηεθα ηψξα κε ηελ θαξαληίλα λα θάλσ θαη απφ
απηά. ην ζρνιείν δηαζέηνπκε κφλν έλα laptop κε Windows XP, έλαλ εθηππσηή θαη
απηά .. απηφο είλαη ν εμνπιηζκφο καο.»
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Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο επηδξνχλ ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη πνηνη είλαη απνηξεπηηθνί κε βάζε ηε δηθή ζαο θξίζε;
«Παξάγνληεο πνπ είλαη ππέξ θαληάδνκαη πσο είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε
εθπαηδεπηηθνχ ην πφζν θαιά γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη έλαλ ππνινγηζηή θαη θαηά πφζν
ζέιεη λα δνπιέςεη κε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε ηνπ. Σψξα γηα αξλεηηθφ παξάγνληα, ην
κφλν πνπ ζα έιεγα είλαη φηη δελ έρνπκε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνο ην παξφλ».
Λακβάλεηε ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ(Π.Ι.) γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζαο ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ; Απφ πνχ αληιείηε θπξίσο ηελ
ελεκέξσζε ζαο ζρεηηθά κε ην ππφ δηδαζθαιία ζέκα; Θεσξείηε πσο είλαη
θαζνδεγεηηθέο νη νδεγίεο απφ ην Π.Ι ή ζα πξνηηκνχζαηε άιινπ είδνπο ππνζηήξημε
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ;
«Σν Π.Η. λνκίδσ φηη έρεη γεληθέο θαηεπζχλζεηο. Γελ είλαη φπσο ζην Γεκνηηθφ, ζην
Γπκλάζην, ζην Λχθεην πνπ έρνπλ έλα βηβιίν θαη γλσξίδνπλ ηελ χιε. Δκείο πξέπεη
θαζεκεξηλά λα ςάρλνπκε λα βξνχκε χιε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηα γεληθά ζέκαηα
ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα ή ηε ζπληνλίζηξηα, αιιά θαζεκεξηλά
θάλνπκε αλαδήηεζε θαηλνχξησλ ζεάηξσλ πιηθνχ θαη λνκίδσ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ είλαη αξθεηά εχζηνρνο πνιχ βνεζεηηθφο ζην ξφιν καο. Δκείο δελ
έρνπκε θακία ππνζηήξημε. Γελ έρεηο κηα βάζε γηα λα δνπιέςεηο, δελ έρεηο έλα βηβιίν.
Δηδηθά γηα ην Σ.Π.Δ δελ ππάξρεη ηίπνηα. Θα κνπ πεηο ζηε γιψζζα ζα κπνξνχζεο λα
ηνπο βάιεηο λα γξάςνπλ θάηη, ην φλνκά ηνπο. Ή ζηε δσγξαθηθή λα δσγξαθίζνπλ. Ναη
αιιά ηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ επρέξεηα θαη ζην πνληίθη θαη ζε φια θαη δελ
κπνξείο λα έρεηο έλαλ ππνινγηζηή θαη λα αζρνιεζνχλ 20-25 παηδηά. Αλ δελ έρνπκε
εκείο εμνπιηζκφ, πψο ζα γίλεη;»
2ε ΘΔΜΑΣΙΚΗ
Ο ξφινο ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηνπ/ηεο δηεπζπληή-ηξηαο ζηελ πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηεο ρξήζεο ησλ

Σ.Π.Δ. ζηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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Πνηνο ζεσξείηε πσο είλαη ν θαιχηεξνο θαζνδεγεηήο – κεζνιαβεηήο, ππεχζπλνο γηα
ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν θαζψο θαη πνηνο πξέπεη λα ιακβάλεη
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή απφξξηςή ηεο;
«Ννκίδσ φηη ζε απηφ ηνλ πξψην ιφγν ζα έπξεπε λα ηνλ έρνπκε εκείο νη Νεπηαγσγνί πνπ
δνπιεχνπκε κέζα ζηελ ηάμε θαη γλσξίδνπκε απφ θνληά ηη γίλεηαη θαη αο βάινπλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ζπληνλίζηξηεο θαη ην Τπνπξγείν ζα έπξεπε λα αθνχεη εκάο θαη φρη λα
θάλεη απηά πνπ λνκίδεη φηη ζα έπξεπε».
Πνηνη απφ εζάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζεο ζην ζρνιείν
θαη ηη απνθνκίζαηε απφ απηά; Θεσξείηε φηη απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο, θαη ηη
είδνπο, επηκφξθσζε/κεηεθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
«Δληάμεη λα ζνπ πσ ηψξα, εγψ έρσ παξαθνινπζήζεη, έρσ θάλεη θαη ην Α επίπεδν θαη ην
Β1 επηπέδνπ πνπ είλαη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σψξα απφ ηηο ζπλαδέιθνπο κνπ δελ
λνκίδσ λα ην έρεη θάλεη θάπνηα άιιε. Καη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πνπ παξαθνινπζνχκε ηηο
ηειεδηαζθέςεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε».
«Θα έιεγα πσο απηή ε επηκφξθσζε πνπ θάλακε θαη ζην Α΄ επίπεδν θαη ζην δεχηεξν,
ζην Β΄ επηπέδνπ δελ ήηαλ ηφζν θαηαξηηζκέλε, δελ γηλφηαλ λα μέξεηο ηα πάληα.
Δλλνείηαη πσο θάπνηα πξάγκαηα ηα είρεο κάζεη, δελ μέξσ, κε έλαλ καγηθφ ηξφπν.
Γειαδή ελψ μαθληθά είδα πσο ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία έρνπλ ηζηνζειίδεο, θαληάζηεθα
φηη θάπνηα ζηηγκή απηφ ην έθαλαλ ζην Β΄ επηπέδνπ. ηαλ εγψ κπήθα θαη είδα δελ
αλαθεξζήθακε θαλ, ελλνείηαη φηη ην μέξακε … απφ πνχ λα ην ήμεξα ζα κνπ πεηο; ηελ
νπζία ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ηα καζαίλνπκε, φπσο θαη ηψξα θάπνηα εξγαιεία θαη
θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξζεθε ε θπξία Παπαδεκεηξίνπ ρζεο, ηα βξήθακε
αλαγθαζηηθά γηαηί ςάρλεηο. Φάρλνληαο θαη βξίζθνληαο. Υξεηάδεηαη κηα επηπιένλ
επηκφξθσζε γηα εκάο ηνπο λεπηαγσγνχο, πψο ζα δνπιέςνπκε κε ηα παηδηά. Χξαίεο είλαη
νη λέεο ηερλνινγίεο ζηε θαληαζία αιιά φηαλ έθαλα ην Β΄ επηπέδνπ, ζα έπξεπε λα
έρνπκε έλα δηαδξαζηηθφ πίλαθα, λα κπνξνχλ ηα παηδηά καο λα ρεηξίδνληαη ηνλ
ππνινγηζηή … πψο ζπκβαίλεη απηφ. Σν ηδεαηφ θαη ηεο νπηνπίαο».
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Πψο θαηά ηε γλψκε ζαο, πξέπεη λα είλαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο λεπηαγσγφο;

«Καηαξηηζκέλνο, ζπρλά επηκνξθσκέλνο θαη φρη απηά πνπ θάλνπκε ην ηειεπηαίν
ρξνληθφ δηάζηεκα .. θαη θπζηθά λα έρεη θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα κπνξέζεη
λα δνπιέςεη κε ηα παηδηά ηνπ. Να ππάξρνπλ ζπρλέο επηκνξθψζεηο».
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