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ΠερίληψηΜε την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ή καινοτόμων δράσεωνστη σχολική μονάδα, είτε εφαρμόζεται ένα σημαντικό κομμάτι «εξωτερι-κής» εκπαιδευτικής πολιτικής, είτε διαμορφώνεται μια πλευρά «εσωτερι-κής» παρέμβασης. Η εκπαιδευτική καινοτομία άπτεται ενεργειών αλλαγήςαρχών και πεποιθήσεων, καθώς και εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδωνκαι χρήσης νέων διδακτικών μέσων. Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναδει-κνύεται μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης ιδιαίτερα σημαντικός στηνπροετοιμασία ατόμων και την τροποποίηση δομών για την ομαλή μετάβα-ση στη νέα κατάσταση. Το υποθετικό παράδειγμα της δημιουργίας πλατ-φόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές ενός τμήματος στο«Σχολείο Α» εξειδικεύει τη θεωρητική προσέγγιση της συμβολής του διευ-θυντή στην προώθηση μιας σχολικής καινοτομίας.
Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, μεταρρύθμιση, διαχείριση αλ-λαγής, σχολική ηγεσία.

AbstractBy introducing innovative programs or innovative actions in the schoolunit, an important part of "foreign" education policy is either applied or akind of "internal" interference is formed. Educational innovation relates toactions of principles and beliefs change, as well as to the   implementationof new teaching methods and to the use of new teaching means. The role of
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school leadership is proved greatly important through the literature reviewin preparing individuals as well as modifying structures for the smoothtransition to the new situation. The hypothetical example of creating asyn-chronous learning platform for students in “School A”  specifies the theo-retical approach of the headmaster’s of a school unit contribution to pro-moting school innovation.
Keywords: educational innovation, reform, change management, schoolleadership

ΕισαγωγήΗ διαχείριση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας από τη σχολική ηγεσίαπεριλαμβάνει τις μεθόδους και τα εργαλεία μιας δομημένης προσέγγισηςπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Διευθυντής για τη μετάβαση του σχολείουσε μια νέα κατάσταση. Η εκπαιδευτική μονάδα σήμερα αποκτά όλο και ι-σχυρότερο ρόλο στη διεκπεραίωση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικώνυποχρεώσεων και υπηρεσιών που παρέχει και το διευθυντικό στέλεχοςβρίσκεται στον πυρήνα αυτών των δράσεων (Stoll & Temperley, 2009).Αποτελεσματικός χαρακτηρίζεται ο Διευθυντής που ριψοκινδυνεύει,που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή καινοτομιών, που ορα-ματίζεται και δεν επιδιώκει τη διαιώνιση της υπάρχουσας τάξης(Πασιαρδής, 2004). Οι δεξιότητες και ικανότητες ενός διευθυντικού στελέ-χους μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή στη σχολική μονάδα, με αξιοποίη-ση της σχετικής αυτονομίας που παρέχεται για άσκηση σχολικής εκπαι-δευτικής πολιτικής, μέσα στα πλαίσια του συγκεντρωτικού ελληνικού μο-ντέλου διοίκησης της εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 2007).Για να εξειδικευθεί η θεωρητική προσέγγιση της συμβολής του διευ-θυντή στην προώθηση μιας σχολικής καινοτομίας, εξετάζεται το υποθετικόσενάριο που ακολουθήθηκε στο σχολείο Α για τη δημιουργία πλατφόρμαςασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των μαθητών ενός τμήματος, ως υποστηρι-κτικό μέσο διδασκαλίας και αντιμετώπισης εγγενών αδυναμιών.
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Η Έννοια της Καινοτομίας στην ΕκπαίδευσηΈνα σημαντικό τμήμα της άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελείη εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή καινοτόμωνδράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διεύρυνση του επιστημονικού, κοινω-νικού και πολιτιστικού ρόλου της εκπαιδευτικής μονάδας, στη δημιουργίαενός σχολείου που μαθαίνει και στη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού α-ποτελέσματος. Σύμφωνα με τους Ρεκλείτη & Τριβέλλα (2000), η καινοτο-μία αποτελεί πολυδιάστατη έννοια. Περιγράφεται ως διαδικασία που περι-λαμβάνει τη διαμόρφωση, εισαγωγή, υιοθέτηση, ανάπτυξη και εφαρμογήνέων ιδεών και συμπεριφορών. Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται σεενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις σε τρεις διαστά-σεις (Fullan, 1991): (α) στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, (β) στην ε-φαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων και (γ) στη χρήση νέων διδακτικώνμέσων.Οι καινοτομίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εισαγωγή του καινούρ-γιου με ποιότητα και τόλμη, συνιστούν αλλαγή συνειδητή και αποφασιστι-κή (Shapiro, Haahr, & Bayer, 2007). Για παράδειγμα, αν κάποιος εκπαιδευ-τικός χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά φύλλα εργασίας ασφαλώς και και-νοτομεί, σε αντίθεση με έναν συνάδελφό του που εδώ και 10 χρόνια εφαρ-μόζει αυτή την πρακτική. Κάθε αλλαγή βέβαια, δεν αποτελεί καινοτομία,κάθε καινοτομία όμως είναι αλλαγή. Ως εκούσιες αλλαγές, οι καινοτομίεςβασίζονται σε στόχους και σκοπούς. Κίνητρο είναι η επιθυμία αυτού πουκαινοτομεί να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση, λαμβάνοντας βέβαιασοβαρά υπόψη του το σύστημα αξιών μέσα στο οποίο καινοτομεί. Δε ση-μαίνει λ.χ. πως η εισαγωγή καινοτομίας που στόχο έχει την αποτελεσματι-κότερη μάθηση μπορεί να αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των μα-θητών ή να επηρεάζει την ψυχική τους ισορροπία.Ο όρος «εκπαιδευτική αλλαγή» διακρίνεται από αυτόν της καινοτομί-ας. Αναφέρεται στη διαδικασία μεταβολής των σκοπών της εκπαίδευσης,των μαθησιακών στόχων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της οργάνω-σης, της διοίκησης και της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών λειτουρ-γιών (Duke, 2004). Η εκπαιδευτική αλλαγή επομένως είναι μια ευρύτερηδιαδικασία και η πραγματοποίησή της απαιτεί χρόνο. Δε συμβαίνει από τη
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μια μέρα στην άλλη, καθώς επιφέρει βαθιές τομές και οι παράγοντες πουεμπλέκονται σ’ αυτή είναι πολλοί και περιλαμβάνουν πολλές παραμέτρους(Morrison, 1998). Μεγαλύτερης κλίμακας αλλαγές που αφορούν όχι μόνοτο σχολείο, αλλά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζονται ως«εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις» (Vandenberghe, 1988). Η μεταρρύθμισηέχει να κάνει με τη δομή και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήμα-τος, ή με την επιλογή των μορφωτικών αγαθών και των περιεχομένων μά-θησης, τη διδακτική μεθοδολογία, το κλίμα του σχολείου και της σχολικήςτάξης (Μαυροσκούφης, 2002).Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι έννοιες που κατεξοχήν συν-δέονται (Treffinger, 1986). Αν η καινοτομία αναφέρεται στη δυνατότητατου εντοπισμού της νέας ιδέας, με τη δημιουργικότητα επιτυγχάνεται ημεταποίηση της ιδέας σε έργο. Γίνεται δηλαδή η αξιοποίηση της γνώσηςγια την παραγωγή νέων πολιτισμικών, κοινωνικών ή υλικών αγαθών. Στηνεκπαίδευση, με την εφαρμογή μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας -μάθησης προάγεται η δημιουργικότητα (π.χ. λύση προβλήματος, ανακά-λυψη, διαφοροποίηση της διδασκαλίας - μάθησης, διεπιστημονική προ-σέγγιση της γνώσης, κλπ). Το ίδιο μπορεί να γίνει με την ανάθεση εργα-σιών στους μαθητές όπως σχέδια εργασίας, αναζήτηση καινοτόμων λύσε-ων για θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες (όπως περιβαλλο-ντικά ή πολιτιστικά), διενέργεια ομαδικών δράσεων, κατασκευή προπλα-σμάτων και εποπτικού υλικού (Μπάκας, 2006).
Η Σπουδαιότητα της Εκπαιδευτικής ΚαινοτομίαςΗ εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι από μό-νη της και αυτόνομα θετική (Wylie, Cameron, Twist, McDowall, & Fisher,2009). Οι καινοτομίες δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλεία, η αξία και η α-ποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κοι-νωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανα-πτύσσονται. Το πιο σημαντικό ερώτημα  που παραμένει αναπάντητο  σχε-τικά με την εισαγωγή καινοτομιών  είναι το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί εί-ναι διατεθειμένοι ν’ αναμειχθούν σοβαρά σε τέτοιες πρωτοβουλίες(Weintrobe, 1970). Η εκπόνηση ή η εφαρμογή των καινοτόμων εκπαιδευ-τικών προγραμμάτων απαιτεί πολλές θυσίες σε χρόνο και προσπάθειες καιμπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απογοητεύσεις, στις οποίες πολλοί εκπαι-
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δευτικοί ίσως δεν είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν (Λαΐνας, 2000).Η ανάγκη ωστόσο να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν οι καινοτόμεςδράσεις στο σύγχρονο σχολείο είναι μεγάλη. Η σχολική πραγματικότητασήμερα παρουσιάζει έντονα φαινόμενα τυποποίησης και ρουτίνας(Μαυρογιώργος, 2007). Η διαδικασία παροχής γνώσεων, αλλά και η κοι-νωνικοποίηση των μαθητών έχουν υποταχθεί στη μετάδοση της «ύλης»και τις απαιτήσεις των εξετάσεων, αν όχι στην έμμεση ή άμεση παραπομπήστο φροντιστήριο. Οι μορφές σχολικής εργασίας σπάνια ανανεώνονται καιη επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή ή μαθητών μεταξύ τους γίνεταιμε προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς (Ξωχέλλης, 2005).Οι μαθητές και οι μαθήτριες άλλοτε ανταποκρίνονται με μηχανιστικό τρό-πο στις αναγνωρίσιμες σ’ εκείνους λειτουργίες του σχολείου, και άλλοτε ο-δηγούνται στην πλήρη απαξίωσή του. Επομένως, η ανάγκη να δοκιμα-στούν νέες και πιθανόν αποτελεσματικότερες μορφές σχολικής εργασίας, ηανάγκη για διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης του δασκάλου μετους μαθητές αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, ο συλλογικός χαρακτή-ρας πολλών μορφών καινοτόμων δράσεων, οι οποίες μεταβάλλουν τη σχο-λική μονάδα σε δρώσα κοινωνική μονάδα, είναι μερικοί λόγοι για την ανά-πτυξη καινοτομιών (Inbar, 1996).Μια αλλαγή και καινοτομία μπορεί να τύχει θετικής ανταπόκρισης α-πό τον εκπαιδευτικό οργανισμό, όταν τίθενται στόχοι ευδιάκριτοι, όταν υ-πάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όταν η σύγκρουση αντιμετωπίζεται ε-ποικοδομητικά μέσω επιλυτικών μεθόδων, όταν κυριαρχεί το συνεργατικόπνεύμα, όταν η καινοτομία πάρει συλλογικό χαρακτήρα μέσα στη σχολικήμονάδα και δε μείνει υπόθεση ενός εκπαιδευτικού και μιας τάξης (Wylie,Cameron, Twist, McDowall, & Fisher, 2009). Επιπρόσθετα, αφομοιώνεται ηκαινοτομία όταν υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων καιόταν μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης θα δίνονται πληροφο-ρίες και θα  σχεδιάζονται βελτιώσεις, όταν προωθείται η επαγγελματική α-νάπτυξη του προσωπικού και όταν βελτιώνεται ο εργασιακός βίος τωνκαθηγητών, χωρίς να επιδεινώνονται τα προβλήματά τους (Fullan, 1991).
Η Καινοτομία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό ΣύστημαΤο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συ-γκεντρωτικό (Κατσαρός & Τύπας, 2004), με ελάχιστες ουσιαστικές αρμο-
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διότητες σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. Η κεντρική διοίκηση διαθέτειτην αποκλειστικότητα στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη της εκπαιδευτι-κής πολιτικής σε όλες τις λεπτομέρειες, αφήνοντας πενιχρά περιθώρια γιατην ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών. Τα καινοτόμα προγράμματασυνήθως σχεδιάζονται και προτείνονται στα σχολεία, στα οποία ανατίθε-ται ο ρόλος της εφαρμογής. Μπορεί μια σχολική μονάδα να εφαρμόζει μιαδικιά της «εσωτερική πολιτική» στα πλαίσια της επίσημης πολιτικής τουΥπουργείου Παιδείας; Μπορεί ο Διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός να γίνει ε-μπνευστής μιας καινοτόμου δράσεως; Αν ναι, με ποιο τρόπο μπορεί να γί-νει αυτό και ποια θα είναι η στάση της υπηρεσίας απέναντί του;Απαντώντας καταφατικά σε αυτά τα λίγα από τα δεκάδες ερωτήματαπου απασχολούν κάθε Διευθυντή ή εκπαιδευτικό που προσπαθεί να τολ-μήσει, να υπερβεί την «πεπατημένη» και να καινοτομήσει, ο Κεχαγιάς(2006) αναφέρει τις προϋποθέσεις:Η νέα δράση να:
• Είναι σε γνώση της υπηρεσίας (μέσω της διεύθυνσης του σχολείου)και του συλλόγου διδασκόντων.
• Μην παραβιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα.
• Μην εμπεριέχει μομφές ως προς τους άλλους εκπαιδευτικούς.
• Αποτυπώνει την προσπάθεια βελτίωσης της παρεχόμενης γνώσης ήτης υπάρχουσας κατάστασης.
• Είναι ανοιχτή σε καλοπροαίρετη κριτική.Η ανάγκη διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδαςεισάγοντας ή έστω εφαρμόζοντας καινοτομίες είναι επιτακτική, μιας καιόπως δείχνουν έρευνες (Σαΐτη, 1999˙ Σαΐτης, 2000) η τυποποιημένη ιεραρ-χία δημιουργεί πρόβλημα στον εντοπισμό και την επίλυση των ιδιαίτερωνπροβλημάτων της μονάδας. Συνήθως η κεντρική εξουσία που λαμβάνει α-ποφάσεις είναι μακριά από τις ιδιαίτερες συνθήκες και δεν έχει σαφή εικό-να της πραγματικότητας. Τελικά, η καινοτομία είτε πηγάζει εντός του σχο-λείου (εσωτερική) είτε προέρχεται εκτός του σχολείου (εξωτερική) θαπρέπει να είναι μια διεργασία αλληλεπίδρασης, διαλόγου, ανατροφοδότη-σης, τροποποίησης στόχων, επαναδιατύπωσης σχεδίων (Ρες, 2007). Ο Δι-ευθυντής του σχολείου έχει ευθύνη και πεδίο δράσης στη δημιουργία του«σχολείου που μαθαίνει» (Collinson, 2007).
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Θεωρητικό ΠλαίσιοΒασικός είναι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας για την εφαρμογή τωνκαινοτομιών. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ένα από τα καθο-ριστικά πρόσωπα, μαζί με το γεννήτορα της καινοτόμου ιδέας, αυτόν πουθα την εφαρμόσει (αν δεν είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο) και τον υπέρ-μαχο της δράσης (Sharma & Rai, 2003). Η υιοθέτηση καινοτομιών επηρεά-ζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή, τα γνωρίσματα τηςπροσωπικότητάς του, τις ικανότητες και τις γνώσεις του. Η προθυμία γιατην εισαγωγή καινοτομιών και η ανάληψη του σχετικού ρίσκου, ως αποτέ-λεσμα της άμεσης εμπλοκής του Διευθυντή με τα λειτουργικά προβλήματατου σχολείου του, είναι πρωταρχικά στοιχεία επιτυχών πρωτοβουλιών(Guskey, 1990). Απαραίτητα επίσης είναι: η γνώση της έννοιας της αλλα-γής, των ανθρώπινων κινήτρων, των σχημάτων αμοιβών, του περιβάλλο-ντος του σχολείου, η ικανότητα επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσε-ων, η διάθεση να βρεθεί αντιμέτωπος με συμφέροντα, προκαταλήψεις, αρ-νητικές στάσεις, δυσάρεστα συναισθήματα (Pak, 2008). Η σύγκρουση τηνοποία καλείται να διαχειριστεί ο Διευθυντής είναι με την αποκαλούμενη«δομική αδράνεια» (Ράπτης, 2006), την απροθυμία δηλαδή και την αδυνα-μία να μεταβληθούν τρόποι συμπεριφοράς που έχουν γίνει αντικείμενοσυνήθειας και έχουν παγιωθεί (Λιανός, 2004).Τρεις είναι οι τύποι αντίστασης στην καινοτομία (Davis & Newstrom,2003) που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στη σχολική μονάδα:
• Η «λογική αντίσταση» που έχει να κάνει με τον απαιτούμενο χρόνοπροσαρμογής στα νέα δεδομένα. Βασίζεται στην ορθολογική θεώρη-ση, στον προβληματισμό για τη χρησιμότητα της αλλαγής και την α-ποτελεσματικότητά της.
• Η «ψυχολογική αντίσταση» που σχετίζεται με το φόβο προς το άγνω-στο, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το φορέα εισαγωγής της καινο-τομίας, την επιθυμία διατήρησης της υπάρχουσας γνωστής κατάστα-σης γιατί δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας.
• Η «κοινωνιολογική αντίσταση» που βασίζεται στα συμφέροντα και τιςανάγκες των υπαρχουσών ομάδων. Το κατεστημένο, οι υπάρχουσεςσυμμαχίες, οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι αξίες των μελών που επη-
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ρεάζονται από την αλλαγή, είναι παράγοντες αντίδρασης στο νέο.Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι σε θέση να εφαρ-μόσει μια πλειάδα μεθόδων για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντιστά-σεις (Wasserstein-Warnet & Klein, 2000). Είναι απαραίτητο κατ’ αρχήν ναδημιουργήσει ένα κλίμα πρόσφορο για την καινοτομία. Θα πρέπει πρώτανα εμπεδωθεί η αντίληψη ότι οι κλίσεις και τα ταλέντα, η αποκλίνουσασκέψη και η φαντασία είναι εξίσου σημαντικές ικανότητες με αυτές τηςγλωσσικής ή της μαθηματικής ικανότητας (Hsiao & Chen, 2009). Επιπλέον,θα πρέπει να ενθαρρύνει στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες διαμορφώ-νουν ένα φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ηπροσπάθεια μπορεί να γίνει ουσιαστική με συγκεκριμένες μεθόδους(Μπουραντάς, 2002):

• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα καινοτόμα προγράμματα που ει-σάγονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Διευθυντής ενθαρρύνει καιπαρακινεί τους συναδέλφους για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια,σεμινάρια σχετικά με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες. Μέσω της εκπαί-δευσης γίνονται κατανοητά τα οφέλη που προκύπτουν από τις αλλα-γές και αποκτούν οι εκπαιδευτικοί «κουλτούρα καινοτομίας».
• Επικοινωνία με όλους και σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικούς, μαθη-τές, ανώτερη διοίκηση, σχολικούς συμβούλους, γονείς, φορείς της το-πικής κοινωνίας κ.λ.π.). Ο Διευθυντής, κάνοντας ουσιαστικά το «μάρ-κετινγκ» της καινοτομίας, εξηγεί τους σκοπούς και τα οφέλη, μειώνειτις ανασφάλειες και διαχέει το όραμα της αλλαγής.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της καινοτομίας. Δίνο-ντας ο Διευθυντής τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερουςνα συμμετέχουν, με διαφορετικούς έστω βαθμούς συμμετοχής, δη-μιουργεί την αίσθηση της «ιδιοκτησίας της αλλαγής» και εξασφαλίζειτην  ενεργό υποστήριξή της.
• Διευκόλυνση και υποστήριξη των καινοτόμων πρωτοβουλιών των εκ-παιδευτικών. Η δημιουργικότητα που κάθε εκπαιδευτικός κρύβει μέ-σα του βρίσκει πρόσφορο έδαφος να εκδηλωθεί και να εξελιχθεί. Ησυμβουλευτική και η συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και η υλικήμέσα στα όρια που επιτρέπονται από τη σχολική επιτροπή, δίνει φτε-ρά στον καινοτόμο εκπαιδευτικό. Οι ηθικές αμοιβές είναι βασικό στοι-χείο ενίσχυσης των προσπαθειών.Ο προγραμματισμός της δράσης που απαιτείται για την εισαγωγή και
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καθιέρωση της καινοτομίας διευκολύνεται από μια διαδοχή σχεδιασμένωνενεργειών που περιγράφονται στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με αυτό το προτει-νόμενο μοντέλο του Lewin (Schein, 1995), στο πρώτο στάδιο του «ξεπα-γώματος» (unfreezing) ή «αποδέσμευσης» ή «υιοθέτησης» (initiation) γί-νεται η αμφισβήτηση του κατεστημένου, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αλ-λαγή – καινοτομία, ωθούνται τα άτομα σε νέους τρόπους σκέψης, δράσηςκαι συμπεριφοράς. Δημιουργείται δε θετική προσδοκία – όραμα για τη νέαεπιθυμητή κατάσταση. Στο δεύτερο στάδιο της «αλλαγής» (change) ή «με-ταβολής» ή «εφαρμογής» (implementation) γίνεται η υλοποίηση της και-νοτόμου δράσης και περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι που επηρεάζει ηαλλαγή: γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, συμπεριφορές, διαδικασίες, σχέσειςκ.λ.π. Στο τελευταίο στάδιο του «ξαναπαγώματος» (refreeze) ή «επαναδέ-σμευσης» ή «θεσμοθέτησης» (institutionalization) πραγματοποιείται η ε-δραίωση της καινοτομίας και η μετατροπή της σε κατεστημένο (Fullan,1988). Αν δε συμβεί αυτό, τότε πρόκειται για πρόσκαιρη αλλαγή. Το μο-ντέλο αυτό δεν είναι το μοναδικό, είναι όμως ένα από τα γνωστά και δια-δεδομένα και μπορεί περαιτέρω να εξειδικευθεί.«Make the status quo seem more dangerous than launching into theunknown» (Kotter, 1995) θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σεναρίου πουμε ευθύνη του Διευθυντή πρέπει να καλλιεργηθεί κατά την ανάδειξη της α-ναγκαιότητας της καινοτομίας. Αυτό θα μπορούσε να πείσει και τους πιοδιστακτικούς να εμπλακούν στην περιπέτεια του «νέου». Απαιτείται βέ-βαια συστηματική μελέτη του προβλήματος, αναζήτηση πιθανών ερευνη-τικών δεδομένων, συζήτηση, διαπραγμάτευση, συναίνεση, συμβιβασμός. ΟΔιευθυντής προτείνεται (Margaryan, 2008) να προβεί στη συγκρότηση «ο-μάδας διαχείρισης της κρίσης-αλλαγής-καινοτομίας» που θα πρωτοστατή-σει στην εισαγωγή της καινοτομίας, με ρόλο στρατηγικό. Θα είναι η κρίσι-μη μάζα της αλλαγής που θα εμπνέει, θα ερμηνεύει, θα καθοδηγεί, θα συ-ντονίζει, θα ενθαρρύνει, θα συντηρεί την καινοτομία.Τα στελέχη της πρέπει πρώτα τα ίδια να είναι πεπεισμένα για την α-ναγκαιότητα της αλλαγής (Bucko, 1994). Να έχουν κύρος, την «επιστημο-σύνη», τους τίτλους, την έξωθεν καλή μαρτυρία, την ολόπλευρη ενημέρω-ση, την ισχυρή προσωπικότητα, τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις τους. Εί-ναι ομάδα ανοιχτή και διαφανής, εργάζεται για το κοινό καλό και δεν απο-τελεί φερέφωνο του Διευθυντή.Ο Διευθυντής οφείλει να εμπλέξει όλους στο «παιχνίδι» (Σπυροπού-
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λου, Βαρβουράκη, Κούτρα, Λουκά, & Μπούρας, 2007). Η υπέρβαση των α-ντιστάσεων μπορεί να γίνει με επιμόρφωση των αντιδρώντων στα θέματαγια τα οποία αντιδρούν. Γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι,να μην κυριαρχήσει η υπεροψία των μεταρρυθμιστών ή των αποδεκτώνπου πιθανόν να θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους. Δίνεται έμφασηστα πλεονεκτήματα της καινοτομίας και όχι στα αρνητικά που προϋπήρ-χαν και τώρα βελτιώνονται. Κάνει ο Διευθυντής την προσπάθεια υπέρβα-σης και των οργανωτικών προβλημάτων (αναζήτηση πόρων, διαμόρφωσηαιθουσών διδασκαλίας, αναπροσαρμογή προγράμματος, βελτίωση τωνμέσων κ.λ.π).Εφαρμοζόμενη η καινοτομία ελέγχεται  για την αποτελεσματικότητάτης τόσο για να βελτιωθεί η διαδικασία εφαρμογής (βραχυπρόθεσμη αξιο-λόγηση) όσο και για να προβληθούν οι απορρέουσες επιτυχίες (μακροπρό-θεσμη αξιολόγηση) (Weston & Bain, 2009). Κρίνεται σκόπιμη η επιβρά-βευση από το Διευθυντή όσων συνέβαλλαν στην εισαγωγή της καινοτομί-ας με έπαινο και προβολή, μιας και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα δενπροβλέπει άλλες αμοιβές (υλικές, προαγωγές κ.λ.π). Για την εγκαθίδρυσητης αλλαγής συγκροτεί ο Διευθυντής την απαραίτητη υποστηρικτική υπο-δομή (προϋπολογισμό, δομή οργάνωσης, μάζα υποστηρικτών) και διατηρείμηχανισμό διαρκούς στήριξης (Geijsel, Sleegers, & Berg, 1999).Όλα αυτά διαφαίνονται στο υποθετικό σενάριο που ακολουθεί.
Δημιουργία Πλατφόρμας Ασύγχρονης – εξ Αποστάσεως Εκπαί-δευσης στο Σχολείο Α: οι Παρεμβάσειςτου Διευθυντή στην Καινοτόμο ΔράσηΣτο σχολείο Α κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής συνεδρίασης τουτετραμήνου, ο σύλλογος διδασκόντων εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβλημα-τισμένος για τη χαμηλή επίδοση των μαθητών ενός τμήματος. Επισημάν-θηκε το μέτριο ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, η απρο-θυμία τους να φέρνουν στο σχολείο τετράδιο ασκήσεων (ενίοτε και βιβλίο)και η μειωμένη συμμετοχή τους στη διδασκαλία. Τονίστηκε επίσης πως οισυχνές απουσίες κάποιων μαθητών που μετακινούνταν από χωριά (ιδιαί-τερα κατά τις πρώτες διδακτικές ώρες -λόγω καθυστέρησης του λεωφο-ρείου ή κατά τις ημέρες που επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες)
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τους δημιουργεί πρόβλημα στην παρακολούθηση της ύλης, καθώς εμφανί-ζουν ασυνέχειες στη γνώση και κενά στη διδακτέα ύλη που έχουν επεξερ-γαστεί. Η συζήτηση που ακολούθησε έφερε στην επιφάνεια την πρότασηενός εκπαιδευτικού για την εκμετάλλευση της  πλατφόρμας ασύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που παρέ-χεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτόν τον τρόπο οι καθηγη-τές θα μπορούσαν να οργανώνουν και να διαμοιράζουν ψηφιοποιημένο υ-λικό για τα μαθήματά τους και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτό τουλικό σε άλλο χρόνο και χώρο, να κάνουν εξάσκηση και να αποστέλλουν η-λεκτρονικά τις εργασίες τους.Η καινοτομία φιλοδοξεί να επιδράσει θετικά:
• Στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα
• Στη βελτίωση της επίδοσής τους
• Στην εξατομικευμένη εκπαίδευση των μαθητών που δεν μπορούν ναφοιτήσουν στο σχολείο (λόγοι υγείας, καιρικών και γεωγραφικώνσυνθηκών κ.λ.π)
• Στην υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας
• Στην υποστήριξη της ατομικής μελέτης των μαθητών
• Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών με την ενεργόσυμμετοχή τους στη μάθηση
• Στην καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης
• Στη μη οριοθέτηση της μάθησης σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνοΟ σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να διερευνηθούν οι προϋποθέ-σεις εισαγωγής της καινοτόμου δράσης. Στα πλαίσια άσκησης της εσωτε-ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παίρνειαποφάσεις που αναφέρονται στα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας, μεσκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους (Κασιμάτη, 2002),λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Ο Διευθυ-ντής, αναγνωρίζοντας τον ενεργό του ρόλο, προέβη στη σύσταση «ομάδαςδιαχείρισης» που θα αναλάμβανε να διερευνήσει όλες τις απαραίτητες ε-νέργειες που θα έπρεπε να γίνουν για την επιτυχία του εγχειρήματος.  Η ο-μάδα θα δρούσε επίσης καθοδηγητικά και υποστηρικτικά και αποτελού-νταν από το Σχολικό Σύμβουλο, τον ίδιο το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή,τον καθηγητή που πρότεινε τη δράση, τους διδάσκοντες του τμήματος, τονκαθηγητή πληροφορικής του σχολείου και δύο εκπαιδευτικούς με επιμόρ-φωση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «moodle» που αμέ-
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σως έδειξαν ενδιαφέρον για τη δράση. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση τουΔιευθυντή στη διάρκεια της συζήτησης στο να καμφθούν οι ενδοιασμοίκάποιων εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας και ναπειστούν για τη χρησιμότητά της. Η θετική του διάθεση και η πίστη τουγια τα προσδοκώμενα οφέλη επηρέασε και τους άλλους συναδέλφους γιασυμμετοχή στην όλη διαδικασία. Είναι άλλωστε ηγέτης που αναλαμβάνειπρωτοβουλίες και συνήθως δεν παρουσιάζει τις δυσκολίες ανυπέρβλητες,αλλά θεωρεί πως όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν.Η ομάδα που συγκροτήθηκε εξέτασε τις παραμέτρους που αφορούντην εισαγωγή της καινοτομίας και καθόρισε τις συνθήκες και τις προϋπο-θέσεις για την επιτυχία της. Οι προτάσεις της μπορούν να κωδικοποιηθούνστα εξής:
• Στο τεχνολογικό κομμάτι που αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευήκαι την τροφοδότηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα με πληροφο-ρίες και δραστηριότητες, πρωταρχικό ρόλο θα αναλάμβαναν οι εκπαι-δευμένοι στο «moodle» εκπαιδευτικοί και ο καθηγητής πληροφορικήςτου σχολείου. Ο Διευθυντής έπρεπε να διοργανώσει πρόγραμμα ενδο-σχολικής επιμόρφωσης για τη διάδοση του τρόπου εργασίας καιστους  εκπαιδευτικούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμέ-νη εφαρμογή της τεχνολογίας. Προαπαιτούμενη γνώση θεωρείται ηαπλή χρήση του υπολογιστή και η γνώση πλοήγησης στο διαδίκτυο.
• Μιας και ένας στόχος του εγχειρήματος ήταν η υποστηρικτική στη δι-δασκαλία διάστασή του, προτάθηκε να γίνει αναμόρφωση του ωρο-λογίου προγράμματος του σχολείου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητασε όσους εκπαιδευτικούς του τμήματος το επιθυμούν να διδάσκουν τομάθημά τους στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Ο Διευθυντήςσε συνεργασία με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ανέλαβε ναπροβεί στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα.
• Για να καλυφθεί η πιθανότητα να μην έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβα-ση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προτάθηκε να έρθει ο Διευθυντήςσε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους φορείςτης τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να χρηματοδοτηθεί η αγορά φορη-τών υπολογιστών που θα δανείζονται για ένα σχολικό έτος στους μα-θητές που το επιθυμούν. Υποχρέωση των μαθητών θα είναι η επι-στροφή των φορητών υπολογιστών με τη λήξη του σχολικού έτους σεάριστη κατάσταση λειτουργίας.
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• Η επαφή του Διευθυντή με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θαπρέπει πρωτίστως να έχει τη διάσταση της εξασφάλισης της σύμφω-νης γνώμης του για την καινοτόμο δράση, μετά από ενημέρωση σε ό-λες τις παραμέτρους. Προτάθηκε στο Διευθυντή επίσης να συντάξει ε-πιστολές ενημέρωσης των γονέων των μαθητών του συγκεκριμένουτμήματος στο οποίο θα εφαρμοστεί η δράση, καθώς επίσης να λάβειτην έγκριση της προϊσταμένης αρχής.
• Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της αλλαγής πρωτίστως ο Διευθυντής,αλλά και όλη η «ομάδα διαχείρισης» είναι υποστηρικτικοί και συνερ-γάσιμοι. Πληροφορούν, συμβουλεύουν και κινητοποιούν όλους όσοιεμπλέκονται στη διαδικασία της καινοτομίας. Διαχειρίζεται ο Διευθυ-ντής το άγχος, την απογοήτευση και τον πιθανό εκνευρισμό εκπαιδευ-τικών και μαθητών, ενθαρρύνει την εποικοδομητική συμπεριφορά,τους ενδυναμώνει και τους παρακινεί.
• Απαραίτητη κρίθηκε η διπλή αξιολόγηση του προγράμματος: η συνε-χής και η τελική (Βρασίδας, 2004). Με τη συνεχή αξιολόγηση, κατά τηδιάρκεια εφαρμογής της καινοτομίας, επιδιώκεται η συλλογή δεδομέ-νων για τη βελτίωση του προγράμματος. Με την τελική εξακριβώνεταικατά πόσο επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι εμπλεκόμενοισυμπληρώνουν ερωτηματολόγια, τα οποία συντάχθηκαν με τη βοή-θεια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας στο οποίο απευθύνθηκε οΔιευθυντής.
• Ο Διευθυντής διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης της εφαρμογής καιπαρουσίασης των αποτελεσμάτων της καινοτόμου δράσης. Σε αυτήσυμμετέχουν φορείς της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, φορείς της Τοπι-κής Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Γονέων του νομού, ο Σύλλογος Γονέωνκαι Κηδεμόνων του σχολείου, συνδικαλιστικοί φορείς της εκπαίδευ-σης, σύλλογοι των οποίων η δράση άπτεται και του χώρου της εκπαί-δευσης (παράρτημα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, Ινστι-τούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανα-τολισμού κ.λ.π). Γίνεται έτσι προσπάθεια θεσμοθέτησης της καινοτο-μίας.
• Απονέμονται έπαινοι από το Διευθυντή στους εκπαιδευτικούς πουσυμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη δράση.Κατά την εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας διαπιστώθηκανεπιδράσεις που έπρεπε να τύχουν ειδικής αντιμετώπισης:
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o Εμφανίστηκε διαφοροποίηση του ρόλου του διδάσκοντα από αυ-θεντία σε βοηθό, σύμβουλο και καθοδηγητή. Αυτό επέδρασε του-λάχιστον ως προβληματισμός στους εκπαιδευτικούς που δε συμ-μετείχαν στη δράση. Είναι ζήτημα ατομικής τους διαχείρισης, αλ-λά και καθοδηγητικής δράσης του Διευθυντή το να μετατραπεί οπροβληματισμός σε βελτίωση του προσωπικού τους στυλ διδα-σκαλίας.
o Η παρακίνηση των υπολοίπων μαθητών λειτούργησε ενθαρρυ-ντικά για τη γενίκευση της δράσης. Ανέκυψαν τότε προβλήματαπου έχουν να κάνουν με την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτι-κών σε θέματα τεχνολογίας, που μια ενδοσχολική επιμόρφωσηδεν μπορεί να λύσει. Η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτι-κών στις νέες τεχνολογίες είναι στις μέρες μας ανάγκη επιτακτική.
o Ο τρόπος δόμησης του αναλυτικού προγράμματος είναι ανασταλ-τικός παράγοντας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτωντης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των μαθητών. Η αναπροσαρμο-γή του αναλυτικού προγράμματος ξεφεύγει από τα περιθώριαδράσης μιας σχολικής μονάδας.
o Η μη ύπαρξη δυνατότητας πρόσβασης όλων των μαθητών σε η-λεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο, εκτός του ότι δη-μιουργεί κοινωνικούς αποκλεισμούς, ανέδειξε έντονη την ανάγκηδράσης της πολιτείας για αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακώνδομών στη χώρα και για εντατικοποίηση του προγράμματος «έ-νας υπολογιστής για κάθε μαθητή».Μετά  την πρώτη χρονιά εφαρμογής της καινοτομίας διατηρήθηκε ηομάδα διαχείρισης με ρόλο υποστηρικτικό στις μελλοντικές δράσεις πάνωστην ήδη δημιουργημένη πλατφόρμα. Προσπάθεια θα ήταν η βελτίωση καιο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών μαθημάτων με νέες ιδέες και δραστη-ριότητες, αλλά και η γενίκευση της δράσης σε όλο το σχολείο.

ΕπίλογοςΗ διαχείριση της καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία επιδιώκει τη με-τάβαση από μια υφιστάμενη κατάσταση σε ένα επιθυμητό μελλοντικόstatus. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προ-
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βεί ο Διευθυντής του σχολείου για να επιφέρει αλλαγές στα άτομα και στιςοργανωτικές δομές. Τα περιοριστικά πλαίσια του συγκεντρωτικού εκπαι-δευτικού συστήματος γίνονται ελαστικά ανάλογα με το βαθμό εξάρτησηςτων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από την κεντρική ηγεσία, αλλά κυρί-ως χάρη στις απόψεις και δράσεις που αναπτύσσουν αναφορικά με την ει-σαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών. Αναδεικνύεται  έτσι ο ρόλος των Δι-ευθυντών ως ο κύριος ρυθμιστής της όλης διαδικασίας, με τους εκπαιδευ-τικούς συμπαραστάτες και αρωγούς.
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Σχήμα 1: Μοντέλο Σχεδιασμένης Καινοτομίας του Lewin

(τροποποίηση από Παπαλεξανδρή & Μπουραντά, (2003))


