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Ο ρόλος ηης καινοηομίας 
ζηην εκπαίδεσζη 



Ζ αιιαγή ζηε δσή καο 

  Θαηλνηνκία = ε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε,  

                              ε ξηδηθή αιιαγή. 
 

 Τέηνηεο αιιαγέο ζπληεινύληαη ζπλερώο ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, είηε ζε αηνκηθό είηε ζε 
ζπιινγηθό επίπεδν. 
 

 Οη αιιαγέο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηεο εξγαζίαο, ηεο θνηλόηεηαο, ηνπ θξάηνπο 
θ.ιπ.  
 

 Οη άλζξσπνη θάζε ειηθίαο καζαίλνπκε ηειηθά, αξγά ή 
γξήγνξα, λα δνύκε θαη λα πξνζαξκόδνπκε θαηάιιεια ηε 
δσή καο ζηηο αιιαγέο απηέο.  



Γύν είδε αιιαγήο 

 

 Πξνγξακκαηηζκέλε: είλαη απνηέιεζκα κειέηεο, 
ζρεδηαζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηαθόξσλ 
παξακέηξσλ, όπσο είλαη ε αλάγθε αλαλέσζεο, ην 
αίζζεκα ηεο επάξθεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
αιιαγήο, νη γλώζεηο, θ.ά.  

 

 Κε πξνγξακκαηηζκέλε: πξνθαιείηαη από κία 
ηπραία εμσηεξηθή ελέξγεηα.  

 



Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

 Αλ θαη νη αιιαγέο είλαη ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, 
ηαπηόρξνλα είλαη θαη ζηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ λα 
αληηζηέθεηαη ζπρλά ζηηο αιιαγέο απηέο, ηδηαίηεξα 
κάιηζηα όηαλ ηηο αληηιακβάλεηαη ζαλ έλα άγλσζην 
εμσηεξηθό ζηνηρείν πνπ απεηιεί λα αιιάμεη ηε ξνπηίλα ηνπ, 
ηηο ζπλήζεηεο  θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. 
 

 Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα γεληθόηεξα, ιόγσ ηεο 
νκνηόζηαζεο πνπ απηά εκθαλίδνπλ σο ζηνηρείν ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε αιιαγή εθιακβάλεηαη σο απεηιή 
γηα ην ζύζηεκα θαη ηηο ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαη 
ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ ήδε επηηεπρζεί κέζα ζε απηό. 
 

 πκπέξαζκα: νη αιιαγέο πξνθαινύλ αλαζθάιεηα 
θαη αλαζηάησζε αξρηθά ηόζν ζηα άηνκα όζν θαη ζηα 
ζπζηήκαηα, έσο όηνπ απηά λα ηηο αθνκνηώζνπλ θαη λα ηηο 
εληάμνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.   



 

Φπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη αιιαγή  
ζηα άηνκα 

 ηαλ νη άλζξσπνη θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ 
κεγάιεο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο, νη νπνίεο κάιηζηα 
πξνθαινύληαη από εμσγελείο παξάγνληεο, εκθαλίδνπλ 
ζπρλά έληνλν ζηξεο θαη πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο 
πξνζαξκνγήο.  

 

 ηαλ όκσο νη άλζξσπνη από κηθξή ειηθία εθηεζνύλ 
ζηαδηαθά ζηε δηαρείξηζε αιιαγώλ κέζα ζε έλα 
πιαίζην πνπ ηνπο παξέρεη αζθάιεηα, ηόηε 
ηζρπξνπνηνύληαη ςπρηθά θαη γίλνληαη πην αλζεθηηθνί 
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. 



 

Ζ αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα, ζε ζρέζε κε  
ηελ επειημία ηνπο 

 

 Κάζε νξγαληζκόο (ζύζηεκα) γηα λα εμαζθαιίζεη 
ηε βησζηκόηεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη θαιά 
ζρεδηαζκέλνο θαη επέιηθηνο, ώζηε λα έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα αιιάδεη, λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζε λέα επίπεδα θαη λα ελζσκαηώλεη 
ηηο αιιαγέο, είηε ηηο επηιέγεη, ηηο ζρεδηάδεη θαη ηηο 
πξνσζεί ν ίδηνο –ποσ είναι αζθαλώς ηο ιδανικό- είηε 
απηέο έρνπλ επηιεγεί θαη ζρεδηαζηεί εμσηεξηθά από 
έλα ηεξαξρηθά αλώηεξν ζύζηεκα, ππεξζύζηεκα.   



Δπειημία & Γεκηνπξγηθόηεηα 

 

 Γεκηνπξγηθόηεηα ζεκαίλεη επειημία ζθέςεο 
θαη εύξεζε πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ιύζεσλ ζην 
ίδην πξόβιεκα. 

 

 Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε 
ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο, αθνύ ε κία είλαη 
νπζηαζηηθά πξνϋπόζεζε ηεο άιιεο.  



Σερλνινγία θαη αιιαγή 

 Ο θόζκνο καο αιιάδεη κε ξπζκνύο αζύιιεπηνπο γηα ηα ηζηνξηθά 
δεδνκέλα ηεο αλζξσπόηεηαο. Πνηέ άιινηε, ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ 
γέλνπο, νη εμειίμεηο δελ ήηαλ ηόζν ξαγδαίεο θαη νη ζπλέπεηεο ζηε δσή 
καο ηόζν άκεζεο θαη πξνθαλείο. 

 Φαίλεηαη όηη νδεγνύκαζηε αλαπόδξαζηα πξνο κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, 
ζηελ νπνία ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή παίδνπλ θαζνξηζηηθό 
ξόιν θαη δεκηνπξγνύλ έλα λέν πιαίζην γηα ηελ εμέιημε ησλ αλζξώπσλ 
αιιά θαη ησλ θνηλσληώλ.  

 Αλαζθνπώληαο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα δηαπηζηώλνπκε όηη πξηλ 
αθόκα ε αλζξσπόηεηα ιύζεη ην πξόβιεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 
αλαιθαβεηηζκνύ, πξηλ θαιά-θαιά επεθηείλνπκε θαη δηεπξύλνπκε ην αγαζό 
ηεο εθπαίδεπζεο ώζηε λα είλαη πξνζηηό ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, κπήθε 
ζηε δσή καο ε έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ. Μηα 
θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ πεξηζζόηεξν από ν,ηηδήπνηε ζην παξειζόλ ρσξίδεη 
ζήκεξα θαη δηαθνξνπνηεί ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη ηηο θνηλσλίεο κεηαμύ 
ηνπο.  



Βαζηθά ζηάδηα αιιαγήο 

 

 Δηνηκόηεηα γλσζηηθή – (αποδοτή ηης ανάγκης 
για αλλαγή, ζσλλογή πληροθοριών, εκηίμηζη 
επάρκειας) 

 Δηνηκόηεηα ζπλαηζζεκαηηθή 

 Δλεξγνπνίεζε – θηλεηνπνίεζε γηα ηελ αιιαγή 

 Γηαθνξνπνίεζε – αιιαγή 

 ηαζεξνπνίεζε 



 

Αλάγθε πξνεηνηκαζίαο θαη εθπαίδεπζεο 
γηα ηελ αιιαγή 

 

 Ζ αιιαγή, όζν θη αλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 
ππεξληθεζεί ε θπζηθή αληίζηαζε ηεο αδξάλεηαο ελόο 
νξγαληζκνύ ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε θαη επηθείκελε 
αιιαγή, ρξεηάδεηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. 

 

 Η πξνεηνηκαζία απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή 
εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
πάλσ ζε ζηξαηεγηθέο πξόζθηεζεο, αθνκνίσζεο, 
αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ. 



Δθπαίδεπζε θαη αιιαγή 

 
 Τν εξώηεκα εάλ ε ηερλνινγία βνεζά ηνλ άλζξσπν λα 

είλαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνο θαη εάλ ηνπ δίλεη ηειηθά 
ηα απαξαίηεηα εθόδηα ώζηε λα απνθηήζεη 
απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηε 
δσή ηνπ, παξακέλεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν επίθαηξν από 
πνηέ.  

 
 Σελ απάληεζε νθείιεη λα ηελ δώζεη ε εθπαίδεπζε, 

ε νπνία πξέπεη λα βξεη ηξόπν λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν 
λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηελ ηερλνινγία κε ζεηηθό ηξόπν, 
πξνζηαηεύνληαο ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζή ηνπ από ηελ 
αιινηξίσζε.  



Δθπαίδεπζε θαη αιιαγή  Λν.2 

   
 

 

 Δθπαίδεπζε = κάζεζε 

 

 Κάζεζε = αιιαγή 

 Σύμθωνα με ηον Piaget μάθηζη ζσνηελείηαι με ηην αλλαγή 
ενός γνωζηικού ζτήμαηος και ηο μεηαζτημαηιζμό ηοσ ζε 
ένα άλλο νέο, ηο οποίο περιλαμβάνει ηο παλιό ζτήμα 
ηροποποιημένο  

 



Δμσγελείο παξάγνληεο αιιαγήο ζηελ 
εθπαίδεπζε 

 Παγθνζκηνπνίεζε 

 Αλαθαηαηάμεηο θξαηώλ θαη αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ 
κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο πνπ 
ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία 

 Κνηλσλία ηεο γλώζεο θαη ηεο; Πιεξνθνξίαο  

 Αλάγθε δηεύξπλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

 Τερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ-δεκνγξαθηθέο 
αλαθαηαηάμεηο 

 Εξγαζηαθή αλαζθάιεηα-ξεπζηόηεηα 

 
 



 
Δλδνγελείο παξάγνληεο αιιαγήο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 Νέν λνκνζεηηθό πιαίζην 

 Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ θαη βηβιία 

 Απαηηήζεηο γνλέσλ 

 Αλάγθεο καζεηώλ, ρακειέο επηδόζεηο καζεηώλ ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (όπσο αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο 
θαη δεκηνπξγηθόηεηαο, αδπλακία δηαηύπσζεο ζπλεθηηθνύ 

γξαπηνύ ιόγνπ, θ.ά.) 

 Νένο Δηεπζπληήο 

 Νένο Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ 



Δπίινγνο 

 

 Ζ αιιαγή, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο, είλαη 
γηα θάζε δσληαλό νξγαληζκό κηα ζπλερήο 
δηαδηθαζία απνιύησο απαξαίηεηε, αθνύ είλαη 
ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπ. 
 

 

 Σν ζρνιείν ρσξίο αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο 
είλαη έλαο ζλεζηγελήο νξγαληζκόο πνπ δελ 
κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά θαη πνιύ 
πεξηζζόηεξν λα εκπλεύζεη ηνπο λένπο αλζξώπνπο . 
 



 

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ζήκεξα, ζε έλαλ θόζκν πνπ 
αιιάδεη θαη κεηαβάιιεηαη ξαγδαία, δελ κπνξεί κε 
ηερληθέο θαη κεζόδνπο ηνπ ρηεο λα πξνεηνηκάζεη 
ηνπο κειινληηθνύο πνιίηεο κηαο ρώξαο, ώζηε ε ρώξα 
απηή λα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κε αμηώζεηο κηα 
δεζπόδνπζα ζέζε ζην λέν παγθόζκην θαη ρσξίο 
ζύλνξα πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 
εμαζθαιίζεη ηελ επεκεξία ζηνπο πνιίηεο ηεο.     

 

                                                                         Σας εσταριζηώ 

 


