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Περίληψη

H σημερινή κοινωνία απαιτεί αυξημένες γνώσεις 
και επαγγελματισμό μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό 
περιβάλλον. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις παραμένουν 
βιώσιμες και ανταγωνιστικές επενδύοντας στην 
καινοτομία. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, προετοι-
μάζοντας τους αυριανούς πολίτες, καλούνται να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, δίνοντας 
μεγάλη σημασία στην προώθηση και εφαρμογή 
των καινοτομιών. Με το παρόν άρθρο αναδεικνύονται η αναγκαιότητα της εισα-
γωγής καινοτομιών στα σχολεία, τα εμπόδια που παρουσιάζονται, τα οφέλη που 
προκύπτουν και ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή/ντριας, ώστε το σχολείο να 
μετασχηματιστεί σε έναν ζωντανό οργανισμό μάθησης και να προσαρμοστεί στις 
νέες απαιτήσεις της κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας. Ο ρόλος του σχολικού 
ηγέτη είναι κομβικός στη διαμόρφωση του κατάλληλου συνεργατικού κλίματος 
και της απαιτούμενης κουλτούρας αλλαγής για την εφαρμογή των καινοτομιών. 
H σχολική μονάδα μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα δημιουργικό εργαστήρι. Σε 
ένα σχολείο ποιότητας, στο οποίο η μάθηση αποτελεί μια απολαυστική πρόκληση 
και μια συναρπαστική εμπειρία για τον μαθητή.
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Abstract

Increased knowledge and professionalism in a 
demanding environment is required by today’s 
society. Modern businesses remain viable and 
competitive by investing in innovation. Educational 
systems, preparing tomorrow’s citizens, are called 
upon to meet these requirements, emphasizing 
the importance of promoting and implementing 
innovations. This article highlights the need to introduce innovation in schools, 
the barriers to benefits and the crucial role of the principal so that the school 
can then be formed into a living learning organization and adapted to the 
new demands of society and the international community. The role of the 
school director (principal) is key to shaping the right cooperative climate and 
the required culture of change to implement innovations. The school unit can 
then be set up in a creative workshop. In a quality school in which learning is 
an enjoyable challenge and exciting experience for the student.

1. Αλλαγή – καινοτομία. Ορισμοί και διαφορές

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από καταιγιστικές αλλαγές στην τεχνολογία και 
στην ίδια την κοινωνία. Σε μια προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι καινοτομίες ενσωματώνονται ταχύτατα σε 
κάθε κλάδο. Έτσι, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η εκπαίδευση 
αντιμετωπίζει την πρόκληση της αλλαγής των παραδοσιακών πρακτικών με τη 
διάχυση νέων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.

Η καινοτομία χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην οικονομία και στις επιχειρήσεις 
και αργότερα σε άλλους τομείς και κλάδους. Γι’ αυτό υπάρχουν και πολλοί ορισμοί. 
Ως συνισταμένη όλων μπορεί να δοθεί ο εξής ορισμός: Ως καινοτομία ορίζεται μια 
αξιοσημείωτη μεταβολή της οργάνωσης και του περιεχομένου, ασυνήθιστη και 
μη συνεχής, η οποία περιλαμβάνει μια νέα ιδέα, διαφορετική από την υπάρχουσα 
φιλοσοφία λειτουργίας του οργανισμού και συνεπάγεται οργανωσιακή ευφυΐα, 
γιατί οι αλλαγές που ακολουθούν αφορούν τις νυν ικανότητες οργάνωσης, τα 
υπάρχοντα γνωστικά πρότυπα, καθώς και τα μοντέλα των εννοιών και τις θεω-
ρίες που εφαρμόζονται (Ρεκλείτης, 2002). 

Η εκπαιδευτική καινοτομία αφορά «μια ουσιαστική και ριζική τροποποίηση και 
προϋποθέτει μια ενέργεια, μια παρέμβαση, ένα πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα 
που εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
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πλαίσιο» (Δακοπούλου, 2008). Έτσι, δεν πρέπει να συγχέεται με την αλλαγή, αφού 
η καινοτομία επιφέρει οπωσδήποτε αλλαγή, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Στην 
καινοτομία υπάρχει στοχοθεσία, σαφές πλαίσιο και σχεδιασμός, ενώ δεν ισχύει το 
ίδιο απαραίτητα για κάθε αλλαγή (Κυθραιώτης, αναφέρεται στο Πασιαρδής, 2010). 

Ως «εκπαιδευτική αλλαγή, θα χαρακτηρίζαμε κάθε εκπαιδευτικό μετασχημα-
τισμό ο οποίος άλλοτε θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας, όπως 
υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κ.λπ. και άλλοτε επέρχεται απλά, 
χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί» (Δακοπούλου, 2008).

Άλλοι μελετητές διακρίνουν τις καινοτομίες σε αυτές που αφορούν τις υπο-
δομές ή τα μέσα διδασκαλίας (Kamal, Singh, 2013), ενώ άλλοι κάνουν αναφορά 
για καινοτομίες που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τη μάθηση και τη διδα-
σκαλία (Stukalenko, Zhakhina, Kukubaeva, Smagulova & Kazhibaeva, 2016).

Επίσης, μερικοί διακρίνουν δύο άλλες κατηγορίες: την εκπαιδευτική-παιδαγω-
γική καινοτομία και τη διοικητική-οργανωτική καινοτομία (Ellison, 2009) (Διαθέ-
σιμο στο: http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2018/2018/06/09/2293/).

Η καινοτομία άλλες φορές επιβάλλεται υποχρεωτικά από το ΥΠΕΘ ή άλλους 
αρμόδιους φορείς (εξωτερικό περιβάλλον) και άλλες φορές αποτελεί προαιρετική 
σύσταση από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους διευθυντές/ντριες (εσωτερικό 
περιβάλλον). 

2. Αναγκαιότητα, είδη και οφέλη καινοτόμων δράσεων

Οι επιχειρήσεις σήμερα αναζητούν φθηνό εργατικό κόστος παραγωγής σε συν-
δυασμό με εργατικό δυναμικό που διαθέτει άριστες ικανότητες. Οι προκλήσεις 
της νέας εποχής λοιπόν πρέπει να βρουν τον μαθητή κατάλληλα προετοιμασμέ-
νο να τις αντιμετωπίσει, αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η εφαρ-
μογή καινοτομιών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η σχολική 
μονάδα να επιβιώσει, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
της οποίας αποτελεί μέρος, και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια των 
νέων συνθηκών (Hoy & Miskel, 2001). 

Είδη καινοτόμων δράσεων αποτελούν: η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή 
υγείας, η ευέλικτη ζώνη, η ανεστραμμένη τάξη (flippedclassroom), οι ερευνητικές 
εργασίες, τα περιβάλλοντα του Web 2.0, η εκπαιδευτική ρομποτική, η παιχνιδο-
ποίηση (gamification) κ.λπ. Επίσης, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως 
το Comenius, το Erasmus, το eTwinning, το Teachers4Europe. 

Η εφαρμογή των καινοτομιών στις σχολικές μονάδες επιφέρει θετικά αποτε-
λέσματα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και για τη σχολική μονάδα στο 
σύνολό της. Οι μαθητές συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμα-
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θητές τους, διαχειρίζονται ορθά μια επιτυχία ή αποτυχία, ανακαλύπτουν ταλέντα 
και δεξιότητες, αποκτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και αυτο-
έλεγχο, εκπαιδεύονται στη χρήση των ΤΠΕ, αποκτούν αναλυτική, συνθετική και 
κριτική σκέψη και αναπτύσσουν διαδικασίες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.

Εκτός όμως από τους μαθητές ωφελούνται και οι εκπαιδευτικοί, αφού μέσω 
της καινοτομίας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τις διδακτικές μεθόδους, να 
αποκτούν κριτική στάση, να συμμετέχουν ενεργά, να επιμορφώνονται συνεχώς, 
να έχουν αυθεντική πληροφόρηση, να αναστοχάζονται και να ανατροφοδοτού-
νται. (Διαθέσιμο στο: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP445/
Chatzipanagiotou_EKPA_22.4.13.pdf).

Σημαντικά οφέλη όμως προκύπτουν και για όλο το σχολικό περιβάλλον. Η και-
νοτομία προάγει τη μεταβολή, την καλλιέργεια καινούργιων στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών, υιοθετώντας νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μέσα διδασκαλίας. 
Καλλιεργείται η βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές. Επίσης, αναπτύσσεται η συνέργεια και η συμμετοχή σε ομάδες. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος σε καινοτόμα προγράμματα και το σχολείο απο-
κτά τη δική του ταυτότητα, επιτυγχάνοντας πολλές φορές διακρίσεις. 

Η εφαρμογή καινοτομιών αποτελεί λοιπόν, όχι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και 
προτεραιότητα για πολλά εκπαιδευτικά συστήματα.

3. Παράγοντες άσκησης πιέσεων για εισαγωγή 
καινοτομιών

Παράγοντες που ασκούν πιέσεις για την εισαγωγή καινοτομιών αποτελούν: 
η αλματώδης και συνεχής πρόοδος στις ΤΠΕ και στην τεχνολογία, η συνεχής 
παραγωγή νέας γνώσης, οι νέες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις, οι εξελίξεις 
σε επιστήμες, όπως η ψυχολογία και η παιδαγωγική, oι πολιτικές της ΕΕ, του 
Υπουργείου Παιδείας και οι αποφάσεις του ΙΕΠ, οι συντονιστές εκπαιδευτικού 
έργου που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προγραμμάτων, τα νέα διδακτικά 
εγχειρίδια, η ενσωμάτωση νέων γνωστικών αντικειμένων στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, τα νέα προγράμματα σπουδών, 
οι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, η μεταναστευτική βιογρα-
φία με επιπτώσεις στη δημογραφία, οι λανθασμένες διαδικασίες στο σχολείο, τα 
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι επι-
δόσεις των μαθητών (Πανταζή, 2014). (Διαθέσιμο στο: https://www.slideshare.
net/pantazi/ss-36356837).
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4. Αντιδράσεις στην αλλαγή και την καινοτομία
Η εισαγωγή μιας καινοτομίας επιχειρεί να αλλάξει τις παραμέτρους του παρεχό-
μενου εκπαιδευτικού έργου, προκαλώντας ανατροπή σε παγιωμένες καθημερινές 
πρακτικές. Έτσι, παρατηρούνται αντιδράσεις ώστε να διατηρηθούν η προϋπάρ-
χουσα κατάσταση και τα οφέλη από αυτήν (Χυτήρης, 2001). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες από όπου προέρχονται οι αντιδράσεις είναι: ο 
φόβος που πηγάζει από την αβεβαιότητα, η αίσθηση της απώλειας σημαντικών 
ωφελημάτων, η δύναμη της συνήθειας, η κατανόηση αδυναμίας της χρησιμότη-
τας της αλλαγής, οι διαφορετικές αντιλήψεις, οι αντιδράσεις προς τον φορέα που 
επιφέρει την αλλαγή και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από μια αποτυχη-
μένη εφαρμογή της καινοτομίας (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2016).

Η στάση των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές παρουσιάζει ποικιλία. Ξεκινά 
από την ενεργητική ή παθητική υποστήριξη και φτάνει μέχρι την αδια φορία ή ακό-
μα και την άρνηση, είτε ενεργητική είτε παθητική (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 
2016). Οι καινοτομίες που επιχειρούν να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές εισά-
γονται πιο δύσκολα, αφού η σύγκρουση με ένα συγκεκριμένο αξιολογικό σύστημα 
που δεν μεταβάλλεται εύκολα πρέπει να θεωρείται δεδομένη (Fullan, 2001).

5. Στρατηγικές του διευθυντή/ντριας  
για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων

Για να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή κι εφαρμογή των 
καινοτομιών στο σχολείο, απαιτείται η αποδοχή τους από όλους τους εκπαιδευτι-
κούς. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας υποστηρικτικής κουλτούρας αλλαγής, 
ώστε να περιορίζονται οι αντιδράσεις.

Η διαχείριση του μετασχηματισμού της κουλτούρας που υπάρχει αποτελεί 
ίσως το σοβαρότερο εμπόδιο για την εφαρμογή των καινοτομιών. Ο μετασχημα-
τισμός της πρέπει να στηρίζεται σε ένα όραμα του διευθυντή/ντριας της σχολικής 
μονάδας, που θα ελκύει και θα κινητοποιεί όλους σε μια επιθυμητή μελλοντική 
κατάσταση. Η εφαρμογή του οράματος οδηγεί σε μεταβολές στη στρατηγική, στις 
δομές, στα συστήματα, στις διεργασίες και στην ίδια την κουλτούρα. 

Η διαδικασία της αλλαγής της κουλτούρας, με ευθύνη και πρωτοβουλία του 
διευθυντή/ντριας, πρέπει να περάσει από 4 στάδια:
• Ενημέρωση όλων για τον ρόλο του θετικού κλίματος ως σημαντικού παρά-

γοντα αποτελεσματικότητας.
• Αξιολόγηση του κλίματος που υπάρχει με στόχο τη βελτίωσή του.
• Επιλογή των προς βελτίωση παραμέτρων και σαφής καθορισμός στόχων.
• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση (Πασιαρδής, 2004).
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Για αλλαγές μεγάλης εμβέλειας, ο ηγέτης της σχολικής μονάδας οφείλει να 
εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή θετική ανταπόκριση και στήριξη των κέντρων 
ισχύος. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της εφαρμογής μιας καινο-
τομίας πρέπει, όχι μόνο να αναζητήσει τους ευνοϊκούς παράγοντες, αλλά και να 
προβλέψει τις δυνάμεις που θα αντισταθούν σε κάτι νεωτερικό. 

Ο διευθυντής/ντρια, στην προσπάθειά του/της να πείσει τους εκπαιδευτικούς 
για την αναγκαιότητα της εφαρμογής της καινοτομίας, πρέπει να κάνει σαφές 
ότι αυτή θα είναι προς όφελος όλων. Μεγάλη σημασία πρέπει να δώσει και στον 
χρόνο εφαρμογής της αλλαγής. Σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι πιέζονται από 
τον φόρτο εργασίας τους, δεν πρέπει να επιχειρούνται αλλαγές, γιατί η πιθανό-
τερη κατάληξη είναι η δημιουργία αρνητικών αντιδράσεων.

Ο διευθυντής/ντρια οφείλει ακόμα να διαμορφώνει μια αίσθηση εγρήγορσης 
στους εργαζομένους, να θέτει κίνητρα και να τους παρακινεί να συμμετέχουν στην 
όλη διαδικασία. Να βρίσκει μεθόδους να επικοινωνεί τις αλλαγές με γενικευμένο 
τρόπο, προσέχοντας πιθανές κρίσεις ή θέματα που απαιτούν χρόνο (Kotter, 2007). 

6. Ηγεσία και εφαρμογή αρχών Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (ΔΟΠ)

Βασική επιδίωξη του διευθυντή/ντριας πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή ενός 
συνεργατικού μοντέλου μέσω ενός δημοκρατικού στυλ ηγεσίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο ηγέτης της σχολικής μονά-
δας πρέπει να οργανώνει και να συντονίζει τις αλλαγές και τις καινοτομίες που 
θα εφαρμοστούν, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τους πόρους και τις ικα-
νότητες του προσωπικού του μέσω του κτισίματος μιας κουλτούρας ολικής ποιό-
τητας (Edmonds, 1979· Καψάλης, 2005· Σαΐτης, 2014).

Ο διευθυντής/ντρια οφείλει να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για την 
εφαρμογή της ΔΟΠ και των αξιωμάτων της, που αφορούν: 
• Τη δέσμευση όλων για συνεχή βελτίωση, αλλαγή κουλτούρας και εφαρμογή 

καινοτομιών.
• Την επιστημονική γνώση των αναγκαίων εργαλείων και τεχνικών της ΔΟΠ.
• Τη συμμετοχή όλου του προσωπικού ως μία ομάδα που συνεργάζεται για την 

εφαρμογή των αλλαγών (Λογοθέτης, 2005). 
Οφείλει ακόμα να καλλιεργήσει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε να 

ενδυναμώνει διαρκώς το προσωπικό και να επιλύει τα προβλήματα που εμποδίζουν 
την εφαρμογή της απόφασης για συνεχή βελτίωση του σχολείου. Πρέπει να βλέπει 
το σχολείο ως σύστημα και να αντιλαμβάνεται τις αιτίες που οδηγούν σε αποτυχία, 
ώστε να βελτιώσει τις λειτουργίες του και τις διαδικασίες μάθησης (Ζαβλανός, 2003). 
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7. Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στην εφαρμογή  
της καινοτομίας

Η κεφαλή του σχολείου είναι ο διευθυντής, «η καρδιά της εκπαίδευσης», ο 
οποίος οφείλει να γνωρίζει καθετί νεωτερικό και καινοτόμο. Ένας αποτελεσμα-
τικός ηγέτης πρέπει να εφαρμόζει στη σχολική μονάδα αλλαγές και καινοτο-
μίες, ώστε αυτή να προσαρμόζεται στις σύγχρονες συνθήκες (Yan Piaw & Lay 
Ting, 2014). Ο ρόλος του διευθυντή αποτελεί θέση κλειδί για την πορεία των 
αλλαγών, αφού αυτός επιβλέπει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς του στην 
εφαρμογή των καινοτομιών. Φροντίζει για τη διαρκή ενθάρρυνση των εκπαι-
δευτικών και τους βοηθά σε ό,τι χρειαστούν κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους (Δήμου, 2003). 

Σκοπός της εκπαιδευτικής διοίκησης δεν είναι μόνο η αποτελεσματική δια-
χείριση της υφιστάμενης κατάστασης από τον διευθυντή, αλλά και η καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων του, ώστε να διαχειρίζεται και να κατευθύνει τις αλλαγές (Everard, 
Morris & Wilson, 2004). Ο σχολικός ηγέτης οφείλει να αντιλαμβάνεται τα ζητή-
ματα που απασχολούν τη μαθητική κοινότητα και να βρίσκει τις σωστές λύσεις 
(Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007). Επίσης, πρέπει να στηρίζει, να ανταμείβει τις αντι-
συμβατικές ιδέες σχετικά με τις αλλαγές και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν 
εμπόδια στη δομή του οργανισμού ή στη διαδικασία της αλλαγής (Kotter, 2007).

Ο διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας θα χρειαστεί να πείσει το προσω-
πικό για την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής μιας καινοτομίας. Γι’ αυτό 
πρέπει να είναι διορατικός/ή, να εκτιμά σωστά τις συνθήκες και να προβλέπει μια 
πιθανή βελτίωση από την υλοποίηση μιας αλλαγής. Επίσης, να έχει ανοιχτούς 
διαύλους επικοινωνίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, να υποκινεί και 
να θέτει ρεαλιστικούς αλλά και φιλόδοξους στόχους (Κουτούζης, 1999).

Οφείλει να φροντίζει για την κατανομή αρμοδιοτήτων, γεγονός που αποτελεί 
τον καθοριστικότερο ίσως παράγοντα για την επιτυχία της αλλαγής (Everard & 
Morris, 1999). Επίσης, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να νιώθουν πιο 
ενεργοί στις εξελίξεις, δίνοντάς τους βήμα να αποφασίζουν για το πώς θα εφαρ-
μόζονται οι αλλαγές και οι καινοτομίες. Έτσι, μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη 
αποφάσεων, ικανοποιείται η ανάγκη για αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με τη θεωρία 
ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών του Maslow. Κάθε άνθρωπος θέλει να 
νιώθει σημαντικός, να εκτιμώνται η προσωπικότητα και οι ενέργειές του από όλα 
τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας (Κουτούζης, 1999). Το σχολείο πρέπει να απο-
τελεί μια κοινότητα συνεργασίας, η οποία αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις ιδέες 
όλων των μελών της (Πασιαρδής, 2004). Ο διευθυντής/ντρια έχει την ευθύνη για 
την καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάσσουν 
ιδέες για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, αλλά και για τους τρόπους που αυτές 
θα ξεπερνιούνται (Goddard et al., 2010). 
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Ο διευθυντής/ντρια πρέπει να έχει επίσης δημιουργικότητα, ειλικρίνεια, επι-
κοινωνιακό χάρισμα, να ακούει και να αποδέχεται τις ιδέες των άλλων και να 
εμπνέει εμπιστοσύνη (Αγγελόπουλος, et al., 2002). Πρέπει ακόμα να αναγνω-
ρίζει, να ανταμείβει, να ανατροφοδοτεί και να ενισχύει συνεχώς τους εκπαιδευ-
τικούς. Να εφαρμόζει, κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, «τον καταιγισμό 
ιδεών» για την παραγωγή νέων ιδεών (Ζαβλανός, 2003). Πρέπει να καλλιεργεί 
την εμπιστοσύνη, την καλύτερη κατανόηση, τη βαθιά γνώση των ανθρώπινων 
σχέσεων, τα συναισθήματα και τις ανάγκες του προσωπικού, με την ικανότητα 
της συναισθηματικής ευφυΐας (Saiti, 2015). 

Σημαντικό μέρος του ρόλου του σχολικού ηγέτη είναι η ενδυνάμωση του 
προσωπικού. Οφείλει να γίνεται ο συντονιστής των δράσεων των εκπαιδευ τικών, 
αλλά και ο πιο στενός συνεργάτης τους. Επίσης, να μεριμνά για τη διασύνδεση 
του σχολείου με τους τοπικούς φορείς. Οφείλει να διακρίνει τις ευκαιρίες, να 
βρίσκει πόρους, να τους αξιοποιεί παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό και 
να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 
(Mintzberg, αναφέρεται στο Λαΐνας, 2004). 

Μεγάλη σημασία για την επιτυχημένη έκβαση ενός σχεδίου αλλαγής έχει 
η επικοινωνία. Οι σκοποί στους οποίους αποβλέπει ένας οργανισμός μέσω της 
επικοινωνιακής του πολιτικής, κατά τη διάρκεια ενός μετασχηματισμού, είναι: η 
παροχή πληροφοριών, η δημιουργία αίσθησης του «ανήκειν» και η καλλιέργεια 
του αισθήματος ασφάλειας (Elving, 2005). Για τους λόγους αυτούς, ο διευθυντής/
ντρια συγκεντρώνει, διαχειρίζεται, αξιοποιεί και μεταφέρει σωστά τις πληροφορίες. 

Για να εισαχθούν καινοτομίες, απαιτούνται ηγέτες που να διαθέτουν την ευε-
λιξία να αλλάζουν το ηγετικό στυλ ανάλογα με το πλαίσιο και το είδος της εκά-
στοτε καινοτομίας (Hunter et al., 2011). Ο διευθυντής/ντρια πρέπει να γνωρίζει 
τις νέες εξελίξεις, τους τρόπους που καθιστούν τη συνεργασία και την επικοι-
νωνία με τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματική και να συμμετέχει ο ίδιος ενεργά 
σε κάθε δράση (Ιορδανίδης, 2006). 

Επίσης, η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία 
της καινοτομίας. Ο διευθυντής/ντρια οφείλει να αναπτύξει μια πολιτική ανοιχτών 
θυρών, αφού πρώτα γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στη γονεϊκή εμπλοκή και 
στη γονεϊκή συμμετοχή. Η συμβολή των γονέων δεν πρέπει να ολοκληρώνεται 
μόνο με τυπικές παρουσίες στο σχολείο, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική, μια 
και οι γονείς είναι οι διαμεσολαβητές ανάμεσα στην οικογενειακή και τη σχολική 
ζωή. Η συμβολή του σχολικού ηγέτη στη διαμόρφωση καλών σχέσεων μεταξύ 
σχολείου και γονέων είναι καθοριστική, ώστε οι τελευταίοι να υποστηρίζουν και 
να ενισχύουν τις καινοτομίες. Όταν οι γονείς είναι αντίθετοι με την καινοτομία, 
αποθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και εμπλέκονται συχνά σε δια-
μάχη με τους εκπαιδευτικούς, δυσχεραίνοντας και πολλές φορές ακυρώνοντας 
στην πράξη την αλλαγή που επιχειρείται (Fullan, 1988). 
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Ο διευθυντής/ντρια επηρεάζει τη δράση των συνεργατών του, όσον αφορά 
την εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων του οργανισμού, με την προσωπικό-
τητά του, τη συμπεριφορά του, με τη διαμόρφωση σχέσεων με τα μέλη της σχο-
λικής κοινότητας αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ασκείται η ηγεσία 
(Αργυροπούλου, 2018). Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού έργου θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, αναλαμβάνοντας αποφάσεις 
και διαμορφώνοντας την πορεία που θα ακολουθήσει ο οργανισμός. Επιπρόσθετα, 
κατανέμει αρμοδιότητες και ρόλους στους συνεργάτες του, συντονίζει τις δρά-
σεις και ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων, ενώ 
ταυτόχρονα λειτουργεί ως μέντορας (Kugelmass, 2004). Θα μπορούσαμε τελικά 
να πούμε ότι ένας διευθυντής-ηγέτης κάνει σωστά πράγματα, ενώ ο διευθυντής 
διοικητής-διαχειριστής κάνει τα πράγματα σωστά (Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007).

8. Συμπεράσματα

Οι καινοτομίες σήμερα αποτελούν πρόκληση για κάθε τομέα. Ενσωματώνονται 
ταχύτατα σε κάθε κλάδο, αποβλέποντας στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να μεί-
νει αμέτοχο, παρακολουθώντας απλώς τον κόσμο να αλλάζει. Η εφαρμογή των 
καινοτομιών αποτελεί αναγκαιότητα, ώστε το σχολείο να μην αποτελεί ουραγό 
των διεθνών εξελίξεων, είτε στον εκπαιδευτικό είτε στον διοικητικό τομέα. Πολλές 
φορές εφαρμόζονται με δυσκολία λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν, αλλά 
συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 
στη βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών του σχολείου.

Άλλες φορές επιβάλλονται στις σχολικές μονάδες υποχρεωτικά από το αρμό-
διο Υπουργείο ή άλλους φορείς και άλλες φορές εφαρμόζονται προαιρετικά μέσα 
στα πλαίσια της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, και μάλιστα με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από όπου όμως και να προέρχονται, απαιτείται 
η στήριξη και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξουν θετικά 
αποτελέσματα και επιτυχίες. Μέσα από ένα δημοκρατικό και συνεργατικό διοικητικό 
μοντέλο, η σχολική μονάδα αποκτά σιγά σιγά τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Με την εφαρμογή των καινοτομιών, μπαίνουν σε λειτουργία και κινητοποιούνται 
όλα τα υποσυστήματα της σχολικής μονάδας, καλλιεργούνται σχέσεις συνεργα-
σίας, ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντή/ντριας και του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού και υπάρχει βελτίωση της απόδοσης των μαθητών. Μέσω των εκπαιδευτικών 
αλλαγών, μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και από 
συντηρητικές προσεγγίσεις και κλειστές δομές σχολικών μονάδων να περάσουμε 
σε προσεγγίσεις βιωματικής και μακροπρόθεσμης μάθησης.
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Ο ρόλος του ηγέτη της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός στην έκβαση 
των αλλαγών και των καινοτομιών. Το σημείο κλειδί είναι περισσότερο ο τρόπος 
που ηγείται και όχι το πρόσωπο. Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εκπαιδευ-
τικών, αλλάζει την κουλτούρα στο σχολείο και όλοι μαζί, ως δημιουργική και 
συνεργατική ομάδα, αναλαμβάνουν το ρίσκο των αλλαγών. Αλλαγές που βοη-
θούν σημαντι κά στον μετασχηματισμό του σχολείου σε ένα σχολείο ποιότητας. 
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε σχολική μονάδα προσαρμόζεται στις νέες 
απαιτήσεις της κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας στα πλαίσια της παγκο-
σμιοποίησης και της μεταναστευτικής βιογραφίας και προετοιμάζει κατάλληλα 
τον αυριανό πολίτη που θα είναι ενεργός, αποτελεσματικός και έτοιμος απέναντι 
στις προκλήσεις των καιρών.
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