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 ΣΥΝΟΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, ως απάντηση στις σύγχρονες επιταγές των καιρών 

και των αναγκών που προκύπτουν, παρατηρείται αλλαγή στην αντίληψη της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι οργανισµοί δε θεωρούνται πλέον 

αποµονωµένα συστήµατα που δηµιουργούνται και ελέγχονται από τους 

διοικούντες αλλά, παράλληλα, αυτοδιοικούµενες οντότητες που εξελίσσονται 

µέσω της µάθησης. Για το λόγο αυτό, η ικανότητα µάθησης στο πλαίσιο µιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισµού βρίσκεται στο επίκεντρο του ακαδηµαϊκού 

ενδιαφέροντος ανά τον κόσµο. Με τον όρο «ικανότητα µάθησης» εννοούµε 

την ικανότητα δηµιουργίας γνώσης ως αποτέλεσµα ανάλογης εκπαίδευσης, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται η µεταφορά και η διάδοση της γνώσης µεταξύ 

των µελών της επιχείρησης ή του οργανισµού µε σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και, στη συνέχεια, τη δηµιουργία και διατήρηση  

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των 

οργανισµών αυτών που ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν τη γνώση και τη 

διάχυσή της ή, µε άλλα λόγια, τη ροή της γνώσης. Εξάλλου, παρουσιάστηκαν 

οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να 

ενσωµατώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τις µετατρέψουν σε 

οργανισµούς που µαθαίνουν. 

∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί θεωρούνται ότι βρίσκονται 

στον πυρήνα της διαδικασίας µάθησης, επιλέξαµε να διερευνήσουµε τα 

χαρακτηριστικά αυτά σε έναν εκπαιδευτικό οργανισµό. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό στον 

τρόπο λειτουργίας του, αλλά µε την εφαρµογή πρακτικών που προτείνονται ο 

συγκεκριµένος εκπαιδευτικός οργανισµός µπορεί να βελτιώσει τις αδυναµίες 

του εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον κλάδο του και 

αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αισθητή αύξηση του ρυθµού των εξελίξεων στο σύγχρονο 

επιχειρηµατικό γίγνεσθαι (χρηµατοοικονοµικές κρίσεις, πτώχευση του 

πληθυσµού, κοινωνικές ανισότητες, έντονες αυξοµειώσεις της ζήτησης) 

τοποθετεί την κάθε επιχειρηµατική ιδέα µέσα σε ένα πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από χαοτικές συνθήκες, όπου κάθε πρόβλεψη θεωρείται 

επισφαλής
1. Τα οικονοµικά µοντέλα αποδεικνύονται συχνά ελλιπή, καθώς 

αδυνατούν να συµπεριλάβουν και να παραµετροποιήσουν τις συνθήκες αυτές. 

Τόσο οι επιχειρηµατίες όσο και οι οικονοµικοί σύµβουλοι-αναλυτές είναι 

φυσικό να κάνουν λάθη, στα οποία η θεωρία δεν είναι σε θέση να δώσει πάντα 

τις σωστές απαντήσεις. Η θεωρία αποτελεί µόνο ένα χρήσιµο εργαλείο στα 

χέρια τους και όχι έναν µηχανισµό επιδιόρθωσης των λαθών. Ο εντοπισµός των 

λαθών, η αυτοκριτική καθώς και η απόπειρα διερεύνησης λύσεων είναι έννοιες 

στενά συνδεδεµένες µε τη διαδικασία µάθησης µέσα στη λειτουργία του 

εκάστοτε οργανισµού. Ο οργανισµός που αδυνατεί να ανταποκριθεί στην 

παραπάνω πραγµατικότητα θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του, γεγονός που 

ενδυναµώνεται από την τάση των ανταγωνιστικών οργανισµών να 

ανταποκρίνονται στην ενσωµάτωση της µάθησης µέσα στη λειτουργία τους.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ο χαρακτηρισµός µιας 

επιχείρησης ως «οργανισµός που µαθαίνει» (learning organization) αποτελούσε 

συγκριτικό πλεονέκτηµα και οδηγούσε την επιχείρηση σε περίοπτη θέση στην 

αγορά (σε όρους κύκλου εργασιών, µεριδίου αγοράς και δόµησης πιστού 

πελατολογίου, καθώς επίσης και στην απόκτηση φήµης). Σήµερα, πολλοί 

οργανισµοί βρίσκονται στο σωστό δρόµο αναφορικά µε τη µαθησιακή τους 

ικανότητα. Η φιλοσοφία του οργανισµού µάθησης µέχρι πρόσφατα αποτελούσε 

θεµελιώδης-µοναδική ικανότητα µιας επιχείρησης, ενώ µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα κατέληξε να θεωρείται βασική-οριακή ικανότητα (θεωρία 
                                                           
1
 Maret, I. (2002), σημειώσεις μαθήματος “Microéconomie approfondie”, Licence, Université Louis 

Pasteur de Strasbourg PEGE  
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πόρων και ικανοτήτων)2. Θεµελιώδης-µοναδική ορίζεται η ικανότητα της 

επιχείρησης που της παρέχει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών 

της, ενώ η βασική-οριακή ικανότητα καθορίζει την ύπαρξη και βιωσιµότητά της 

µέσα στο κλαδικό της περιβάλλον. Εποµένως, δε µιλάµε πλέον για συγκριτικό 

πλεονέκτηµα αλλά για µονόδροµο, ο οποίος επιβάλλει χαρακτηριστικά µάθησης, 

όπως η ανθρωποκεντρική θεώρηση στη διοίκηση της επιχείρησης, η συνεχής 

µάθηση και το πνεύµα συνεργασίας. Η ενσωµάτωση της µάθησης στους 

κόλπους του οργανισµού αποτελεί κινητήριο µοχλό, ώστε η επιχείρηση-

οργανισµός να διατηρεί τη βιωσιµότητά της µέσα στο χρόνο παρά το 

απρόβλεπτο των µελλοντικών συνθηκών.  

 Κοινά αποδεκτή είναι πλέον η αντίληψη ότι η οργανωσιακή µάθηση 

(organizational learning) δεν είναι µια απατηλή ιδέα, αλλά µια ζωτικής 

σηµασίας στρατηγική για την επιβίωση και ανάπτυξη των οργανισµών στο 

σύγχρονο διαρκώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον. Ένας οργανισµός –

ακόµα και στην περίπτωση ενός σχολείου – θεωρείται πάντα ως µία οικονοµική 

οντότητα που δρα µέσα στην οικονοµική σφαίρα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Προκειµένου λοιπόν αυτός να εξελίσσεται, οφείλει να 

διαχωρίζει τη διοίκησή του στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση, τη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, τη λειτουργική διοίκηση και το µάρκετινγκ. Ο καθορισµός 

της ταυτότητας των τεσσάρων αυτών αξόνων της διοίκησης ενός οργανισµού 

βασίζεται στο στρατηγικό προσανατολισµό του και η έννοια της µάθησης 

αποτελεί παράµετρο δόµησης αυτού του στρατηγικού προσανατολισµού. 

Ο οργανισµός µάθησης θεωρείται µια συνεχής διαδικασία που έχει την 

ιδιότητα να ενεργοποιεί τους ανθρώπους προς τη δηµιουργία και διατήρηση της 

γνώσης και που καθιστά τους οργανισµούς πιο παραγωγικούς, κερδοφόρους και 

πιο ανθρώπινους ως χώρο εργασίας.  

                                                           
2
 Παπαδάκης, Β. Μ. (2002), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία, Τόμος Α’: 

Θεωρία», Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 92-99  
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Το σχολείο αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση επιχείρησης-οργανισµού. 

Πρόκειται για οργανισµό που στοχεύει αποκλειστικά στην ποιότητα παροχής 

εκπαίδευσης προς τους µαθητές, οπότε η έννοια της µάθησης και δηµιουργίας 

γνώσης αποτελεί κεντρικό πυρήνα. Ουσιαστικά, η έννοια της µάθησης είναι 

συνυφασµένη µε την ύπαρξη ενός σχολικού οργανισµού µέσω δύο κύριων ροών. 

Από τη µια πλευρά το σχολείο οφείλει να µαθαίνει από το παρελθόν του, από 

την πρότερη εµπειρία του και να µεταδίδει αυτή τη γνώση στους εργαζοµένους 

του και από την άλλη οι εργαζόµενοι, µε τη σειρά τους, έχουν το ρόλο να 

λειτουργούν ως διευκολυντές της µάθησης (facilitator) προς τους µαθητές, 

δηλαδή να τους µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν.  

Η παρούσα µελέτη αναλύει και εξετάζει τα στοιχεία που δοµούν έναν 

οργανισµό µάθησης. Στο πρώτο µέρος παρατίθεται η ιστορική εξέλιξη των 

οργανισµών που µαθαίνουν, η ταυτότητα και η λειτουργία τους. Εξάλλου,  

εξετάζονται τα σχολεία και η ιδιαιτερότητά τους ως οργανισµοί που µαθαίνουν. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο µέρος παρατίθεται η έρευνα σε ένα συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό οργανισµό, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη µάθηση. Μετά από την ανάλυση των 

δεδοµένων, παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση των δεικτών του και την 

εδραίωση στη λειτουργία του των χαρακτηριστικών ενός οργανισµού που 

µαθαίνει, ενώ, τέλος, διατυπώνονται τα τελικά συµπεράσµατα. 
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ΜΕΡΟΣ Α:   Θεωρητική  τεκµηρίωση – Ανασκόπηση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Ιστορική εξέλιξη  

 

1.1 Ορισµοί – ∆ιακρίσεις Learning Organization – Organizational Learning 

 

H φιλοσοφία της µάθησης (“learning”) ως έννοια και η αναγκαιότητά της 
στο χώρο ενός οργανισµού (“organization”) εµφανίζεται για πρώτη φορά το 
19383. Στο βιβλίο του “Experience and Education”, o John Dewey εισάγει την 
έννοια της εµπειρικής µάθησης ως ένα συνεχή κύκλο δραστηριότητας. Στη 
συνέχεια και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, επιστήµονες  διαφορετικών 
ειδικοτήτων ασχολούνται µε το θέµα δηµοσιεύοντας τις εργασίες και τα 
αποτελέσµατα των ερευνών τους, όπως ο ψυχολόγος Κenneth Craik που το 1940 
εισάγει την έννοια των νοητικών µοντέλων, ο Κurt Lewin που το 1946 
προτείνει την ιδέα της δηµιουργικής έντασης µεταξύ του προσωπικού 
οράµατος και της αίσθησης της πραγµατικότητας και ο Jay Forrester που το 
1956 αρχίζει να αναπτύσσει την έννοια της δυναµικής συστήµατος. Ο όρος όµως 
“organizational  learning”  συναντάται  για πρώτη φορά το 1973 στο βιβλίο του 
Don Michael, “Learning to Plan and Planning to Learn”. To 1987 ο Arie de 
Geus δηµοσιεύει τις ιδέες του σε ένα άρθρο του στο Harvard Business Review 
µε τίτλο “Planning as Learning”, όπου συµπεραίνει ότι «τo µεγαλύτερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για κάθε οργάνωση είναι η ικανότητά της να 
µαθαίνει». Tο 1989 σχηµατίζεται στο ΜΙΤ το Κέντρο για την Οργανωσιακή 
Μάθηση (Center for Organizational Learning) µε τον Senge ως διευθυντή και 
µε τους Ed Schein, Chris Argyris, Arie de Geus, Ray Stata και Bill O’Brian ως 
συµβούλους και κυβερνήτες. Το προσωπικό έρευνας του «κέντρου µάθησης», 
όπως ονοµάζεται, περιλαµβάνει τον Daniel Kim, και την ερευνήτρια 
συστηµάτων Janet Gould. Αργότερα θα συµπεριληφθούν στην οµάδα ο Bill 
Issaacs, o Fred Kofman και ο George Roth. 

To 1990 ο Senge, στο πόνηµα του «Η Πέµπτη Αρχή» (“ The Fifth 
Discipline”), συνοψίζει τα µέχρι τότε πορίσµατα γύρω από το θέµα 
προτείνοντας τα χαρακτηριστικά που οριοθετούν έναν οργανισµό «που 
µαθαίνει» ως εξής: δυναµική συστήµατος (system dynamics), προσωπική 

                                                           
3 admin@fieldbook.com “Timeline of Learning Organization Concepts” 
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µαεστρία (personal mastery) - βασισµένη στην εργασία του Fritz και την έννοια 
της δηµιουργικής έντασης, νοητικά µοντέλα (mental models) - βασισµένα στην 
εργασία του Wack και του Argyris, κοινό όραµα (shared vision) – που 
βασίζεται στις φόρµες οργανωσιακής αλλαγής) και µάθηση σε οµάδες (team 
learning) – βασισµένη στο διάλογο και τις ιδέες του David Bohm. Σύµφωνα µε 
τον Senge (1990)4, « “learning organizations” είναι οι οργανώσεις όπου οι 
άνθρωποι επεκτείνουν συνεχώς την ικανότητα να δηµιουργούν τα αποτελέσµατα 
που πραγµατικά επιθυµούν, όπου τροφοδοτούνται (nurtured) γεννιούνται νέα, 
επεκτατικά πρότυπα σκέψης, όπου η συλλογική σκέψη αφήνεται ελεύθερη και 
όπου οι άνθρωποι µαθαίνουν συνεχώς να βλέπουν το χώρο όπου βρίσκονται ως 
όλον».  

Ωστόσο, ο Örtenblad (2007)5 επισηµαίνει ότι τα γραφόµενα του Senge 
είναι αρκετά αόριστα και διφορούµενα και γι’ αυτό το λόγο επιδέχονται 
διάφορες ερµηνείες. Ορισµένοι συγγραφείς, για παράδειγµα, θεωρούν ότι οι 5 
αρχές του Senge δεν προσδιορίζουν τον “learning organization”, αλλά 
αποτελούν µάλλον προαπαιτούµενα για τη δηµιουργία ενός οργανισµού που 
µαθαίνει. Ο Marquardt (1996)6 αναφέρει ότι οι πέντε αρχές, σύµφωνα µε το 
Senge, «διευκολύνουν τη µετάβαση µιας επιχείρησης σε έναν οργανισµό που 
µαθαίνει» και ο Flood (1999)7 ισχυρίζεται ότι οι, κατά Senge, πέντε αρχές 
«θεµελιώνουν τους οργανισµούς που µαθαίνουν». Στην πραγµατικότητα, ο 
Senge (1994)8 γράφει : «ενώ οι πέντε αρχές είναι ζωτικής σηµασίας, δεν 
παρέχουν από µόνες τους επαρκή καθοδήγηση για το πώς να αρχίσει κανείς το 
ταξίδι για το χτίσιµο ενός οργανισµού που µαθαίνει».  

Από τότε πάντως που ο όρος “learning organizations” έγινε γνωστός από 
τον Peter Senge το 1990, διάφοροι ορισµοί έχουν κατακλύσει τη βιβλιογραφία. 
∆ύο από αυτούς, εκτός από εκείνον του Senge, δίνουν έµφαση στη δύναµη της 
µάθησης να µετατρέπει το όραµα σε πράξη και τους συναντάµε επανειληµµένως 

                                                           
4
 Senge, P. M. (1990), “The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization”, 

Doubleday, New York 

5 Örtenblad, A. (2007), “Senge’s many faces: problem or opportunity?” The Learning Organization, vol. 

14, n. 2 , p. 108 – 122 

6
 Marquardt, M.J. (1996), “Building the Learning Organization: A Systems Approach to Quantum 

Improvement and Global Success”, ”, McGraw-Hill, New York, NY, p. 43 

7
 Flood, R.L. (1999), “Rethinking the Fifth Discipline: Learning within the Unkwowable, Routledge, 

London 

8
 Senge, P.M., Roberts, C., Ross, R.B., Smith, B.J. and Kleiner, A. (1994), “The Fifth Discipline Fieldbook”, 

Doubleday, New York, p.21 
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στη βιβλιογραφία. Πρόκειται για τους ορισµούς των Pedler και Garvin, τους 
οποίους και παραθέτουµε. 

Η Εταιρία Μάθησης (“Learning Company” ) είναι ένα όραµα του τι 
µπορεί να είναι δυνατό. ∆ε γίνεται πραγµατικότητα µέσω µόνο προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ατόµων, µπορεί να επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της µάθησης σε όλο 
τον οργανισµό. Η Εταιρία Μάθησης είναι ένας οργανισµός που διευκολύνει τη 
µάθηση όλων των µελών του και συνεχώς µεταβάλλεται (Pedler et al, 1991)9. O 
οργανισµός που µαθαίνει (“learning organization”) διευκολύνει τη µάθηση όλων 
των µελών του και µεταµορφώνεται συνεχώς (Pedler, Burgoyne & Boydell, 
1991).  

Όπως διαπιστώνουµε, οι συγγραφείς χρησιµοποιούν εναλλάξ τους όρους 
“learning organization” (οργανισµός µάθησης) και “learning company” (εταιρία 
µάθησης)10. Ορίζουν τη εταιρία µάθησης ως έναν οργανισµό που διευκολύνει τη 
µάθηση όλων των µελών του και µεταβάλλει διαρκώς τον εαυτό του επιδρώντας 
στο περιβάλλον του (Pedler, Burgoyne 1991). Στο πλαίσιο αυτό, η µάθηση είναι 
ένα τρισδιάστατο φαινόµενο, το οποίο προσαρµόζεται στο περιβάλλον του, 
προκύπτει από τους ανθρώπους του και συµβάλλει στη µάθηση της ευρύτερης 
κοινότητας ή του περιβάλλοντος των οποίων αποτελεί µέρος. 

Σύµφωνα µε τον Garvin (1993)11, άλλωστε, «ένας οργανισµός που 
µαθαίνει (“learning organization”) διαθέτει τις δεξιότητες, ώστε να δηµιουργεί, 
να αποκτά και να µεταφέρει γνώση, όπως επίσης να τροποποιεί τη συµπεριφορά 
του για να αντανακλά νέα γνώση και ενόραση». Σε µεταγενέστερο άρθρο του ο 
Garvin (1998)12 oρίζει τις ακόλουθες πέντε δραστηριότητες στις οποίες ένας 
οργανισµός θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες: 

1. συστηµατική επίλυση προβληµάτων 

2. πειραµατισµός µε νέες προσεγγίσεις 

                                                           
9
 Pedler, M. Burgoyne, J. And Boydell, T. (1991, 1996), “The Learning Company. A strategy for 

sustainable development”, McGraw-Hill 

10
  Hodgkinson, M, (2000), “Managerial perceptions of barriers to becoming a “learning organization”, 

The Learning Organization vol.7, n. 3 , p. 157 

11
  Garvin,  D. A. (1993), “Building a learning organization”, Harvard Business Review, July-August, p. 78-

91 

12
 Garvin, D. A. (1998), “Building a learning organisation” Harvard Business Review on Knowledge 

Management, Harvard Business School Publishing, Boston MA, p. 47-80 
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3. µάθηση από τις δικές του εµπειρίες αλλά και από την ιστορία του 

4. µάθηση από τις εµπειρίες και τις άριστες πρακτικές (“best 
practices”) των άλλων 

5. µεταφορά γνώσης γρήγορα και αποτελεσµατικά σε όλα τα 
τµήµατα του οργανισµού 

Οι Maqsood και Walker (2007)13 ορίζουν τους οργανισµούς που 
µαθαίνουν ως τους οργανισµούς που αναπτύσσουν τις ικανότητες προκειµένου 
να εδραιώσουν τη µάθηση. 

Η σπουδαιότητα της έννοιας του «οργανισµού που µαθαίνει» 
υποστηρίζεται από τη σκέψη σε επίπεδο στρατηγικής ως µια διαδικαστική 
δραστηριότητα (Μintzberg, 1994)14, όπου η βαρύτητα µέσα σε έναν οργανισµό 
δίνεται στη διεργασία και στην εµπλοκή των ανθρώπων. Πρόκειται για µία 
εναλλακτική µατιά απέναντι στην πιο παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία 
επικεντρώνεται στα αποτελέσµατα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η στρατηγική 
διοίκηση θεωρείται µια δραστηριότητα που συντελείται από τα υψηλότερα προς 
τα χαµηλότερα κλιµάκια της ιεραρχίας, τη διαχειρίζονται τα ανώτερα στελέχη 
και από όπου πηγάζει ο λογικός, στοχευµένος µακροχρόνιος σχεδιασµός. Ο 
Μintzberg µάλιστα επισηµαίνει πως οι επιχειρησιακές στρατηγικές µπορούν να 
προκύψουν µέσα από την πράξη. 

Οι Leithwood και οι συνεργάτες του (1995)15 προσδιορίζουν τον 
οργανισµό που µαθαίνει (“learning organization”) ως µια οµάδα ανθρώπων που 
έχουν κοινούς σκοπούς (όπως και ατοµικούς) και συλλογική δέσµευση να 
αναθεωρούν τακτικά αυτούς τους σκοπούς για να τους τροποποιούν, όταν αυτό 
χρειάζεται, και να αναπτύσσουν συνεχώς πιο αποτελεσµατικούς και 
ικανοποιητικούς τρόπους πλήρωσης των σκοπών τους. 

Σύµφωνα µε τη Sandra Kerka (1995)16, η πλειοψηφία των απόψεων για 
τους οργανισµούς «που µαθαίνουν» φαίνεται να κινούνται γύρω από την ιδέα 

                                                           
13 Maqsood, T. & Walker (2007), “Extending the knowledge advantage: creating learning chains”, The 

Learning Organization, vol. 14, n. 2, p. 129  

14 Mintzberg, H. (1994), “The fall and rise of strategic planning”, Harvard Business Review, January-

February, p. 107-114 

15 Leithwood, K., Jantzi, D. and Steinbach, R. (1995), “An Organizational Learning Perspective on School 

Responses to Central Policy Initiatives”, Paper presented at the annual meeting of the American 

Educational Research Association, San Francisco 

16  Kerka,  S.  (1995), “The learning organization: myths and realities”, Eric Clearinghouse 
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ότι η µάθηση είναι αξιόλογη, διαρκής και πιο αποτελεσµατική όταν είναι κοινά 
αποδεκτή και πως κάθε εµπειρία είναι µια ευκαιρία για µάθηση. 

Όπως επισηµαίνει ο Loh (1997)17, για να χτίσουµε έναν οργανισµό που 
µαθαίνει είναι απαραίτητη η ικανότητα «να µεταφράζουµε» τη νέα γνώση 
κατάλληλα, ώστε να τη µετατρέπουµε σε νέους τρόπους συµπεριφοράς18. Ο 
Thomson (1997),19 απ’ την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ένας οργανισµός µπορεί 
να προσαρµοστεί όταν και όπου χρειαστεί, εφόσον είναι ικανός κατ’ αρχήν να 
µαθαίνει ο ίδιος, ενώ παράλληλα η µάθηση πρέπει να συµβαίνει τόσο στο 
επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης όσο και στο επίπεδο της εξειδίκευσης.  

Ο Σωτηρόπουλος (2005)20, βασιζόµενος στον Senge, επισηµαίνει ότι «η 
µόνη βιώσιµη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι η ικανότητα του 
οργανισµού να µαθαίνει πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του». Στο πλαίσιο 
αυτό, ορίζει το «µαθησιακό οργανισµό» ως την ικανότητα µάθησης από την 
προηγούµενη εµπειρία.  

Στους ορισµούς που παραθέτονται παραπάνω διαφαίνονται κοινά 
στοιχεία αλλά και διαφορές. Σύµφωνα µε τον Keating (1995)21, τα στοιχεία που 
συναντώνται σε όλους σχεδόν τους ορισµούς για τους οργανισµούς «που 
µαθαίνουν» είναι τα εξής: οµαδική προσπάθεια για τους κοινά αποφασισµένους 
στόχους, ενεργή δέσµευση σε διαρκή βελτίωση και στη διάδοση των καλύτερων 
πρακτικών µέσα στον οργανισµό, οριζόντια δίκτυα ροής πληροφοριών για να 
διευκολυνθεί η επαφή των ειδικών, καθώς και των συνδέσµων µε τον έξω 
κόσµο, και βέβαια την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και χρήσης του 
δυναµικού συστήµατος µέσα στον οποίο λειτουργούν. Κατά την Kerka (1995)22, 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά εµφανίζονται µε κάποια µορφή στις πιο 
δηµοφιλείς αντιλήψεις ως προς τους οργανισµούς που µαθαίνουν: διαρκή 
παροχή ευκαιριών για µάθηση, χρήση της µάθησης για την επίτευξη των 

                                                           
17  Loh, M. (1997), “Re-engineering at Work” (2

nd
 edition), Gower, Winchester 

18
 Hodgkinson, M. (2000) “Managerial perceptions of barriers to becoming a “learning organization”, 

The Learning Organization, vol.7, n. 3 , p. 157 

19
  Τhomson, J.L. (1997), “Lead With Vision: Manage the Strategic Challenge”, Thomson Press, London 

20
  Σωτηρόπουλος, Π. (2005), «Μαθησιακά Αντικείμενα-Παρακαταθήκες», (διαλέξεις) Ι.Π.Ε.Τ. – Δ.Π.Θ., 

Ξάνθη, 24-1-2005 

21 Silins, H., Zarins, S., Mulford, B. (2002), “What characteristics and processes define a school as a 

learning organization? Is this a useful concept to apply to schools?”, Ιnternational Education Journal, 

vol. 3, n. 1, p. 2 

22  Kerka,  S.   (1995), “The learning organization: myths and realities”, Eric Clearinghouse 
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στόχων, σύνδεση της ατοµικής µε την οργανωσιακή επίδοση, εδραίωση 
πνεύµατος διαλόγου διασφαλίζοντας το κατάλληλο κλίµα ώστε οι άνθρωποι να 
νιώθουν ασφάλεια να µοιραστούν τις σκέψεις τους και να πάρουν ρίσκο, 
ενθάρρυνση για δηµιουργική ένταση ως µια πηγή ενέργειας και ανανέωσης και, 
τέλος, εγρήγορση και διάδραση σχετικά µε τις µεταβολές στο εξωτερικό και 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού. 

Βασισµένοι στην έως τότε βιβλιογραφία, οι Altman και Iles (1998)23, 
περιγράφουν τέσσερα θεωρητικά ρεύµατα που επηρέασαν και µορφοποίησαν 
την έννοια του οργανισµού που µαθαίνει. To πρώτο είναι η στρατηγική διοίκηση 
(“strategic management”), η οποία από το εξωτερικό περιβάλλον έστρεψε το 
ενδιαφέρον της στις εσωτερικές πηγές, όπως το ανθρώπινο δυναµικό και τις 
βασικές δεξιότητες, ως πηγές-κλειδιά για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος (Barnes, 199124, Gagnon, 199925, Grant, 199126, Hamel & 
Prahalad, 199427). Η δεύτερη θεωρητική επιρροή προέρχεται από τη θεωρία 
συστηµάτων που υποστηρίζει πως οι οργανισµοί είναι δυναµικά, ανοιχτά 
συστήµατα (Ackoff, 198128, Senge, 199029). Επιπρόσθετα, η θεωρία της 
ψυχολογικής µάθησης, που περιλαµβάνει την έννοια των επιπέδων µάθησης 
(Argyris & Schön, 1996)30, αποτελεί την τρίτη πηγή επιρροής. Τέλος, η µελέτη 
του οργανωσιακού περιβάλλοντος, που περιλαµβάνει το αντίκτυπο της δοµής 
και του πολιτισµού στη µάθηση, αναδύθηκε από την οργανωσιακή 
κοινωνιολογία ως η τέταρτη θεωρητική επιρροή. 

                                                           
23 Altman, Y., & Iles, P. (1998), “Learning, leadership, teams: Corporate learning and organizational 

change”, Journal of Management Development,  vol.17, n. 1, p. 44-55 

24 Barnes, J. (1991), “From resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, 

n.17, p. 99-120 

25 Gagnon, S. (1999), “Resource-based competition and the new operations strategy”, International 

Journal of Operations and Production Management, vol.19, n. 2 p. 125-138 

26 Grant, R. M. (1991), “The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy 

formulation”, California Management Review, n. 33, p. 114-135 

27
 Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994), “Competing for the future”, Boston: Harvard Business School 

Press 

28 Ackoff, R. (1981), “Creating the corporate future”, New York: Wiley 

29
 Senge, P.M. (1990), “The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization”, 

Doubleday, New York 

30 Argyris, C. and Schön, D. (1996), “Organisational learning II: Theory, method and practice”, Reading, 

Mass: Addison Wesley  
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Κάποιοι συγγραφείς όµως φαίνεται να προσεγγίζουν τους «οργανισµούς 
που µαθαίνουν» ως κάτι που εισάγεται και αναπτύσσεται από τα υψηλά 
κλιµάκια της διοίκησης και περιλαµβάνει ένα επιβαλλόµενο όραµα στα 
κατώτερα κλιµάκια (Ηughes & Tight, 1998)31, άποψη που έρχεται σε αντίθεση 
µε πιο δηµοκρατικές προσεγγίσεις όπως εκείνη των Watkins και Marsick 
(199232, 199333), οι οποίοι υποστηρίζουν πως «οι οργανισµοί που µαθαίνουν 
χαρακτηρίζονται από ολική δέσµευση των εργαζοµένων σε µια διαδικασία 
αλλαγής που έχει αποφασιστεί µέσα από τη συνεργασία, ενώ η αλλαγή είναι 
µέγεθος µετρήσιµο και προσανατολισµένο στις κοινές αρχές και αξίες». Το 1992 
µάλιστα αναγνωρίζεται η έννοια του οργανισµού που µαθαίνει (“learning 
organization”), όταν 350 άτοµα από όλο τον κόσµο συγκεντρώνονται σε ένα 
συνέδριο στο New Hampshire.34  

Ορισµένοι συγγραφείς έστρεψαν την προσοχή τους σε επιχειρήσεις που 
σχετίζονται µε την εκπαίδευση, αλλά οι περισσότεροι προχώρησαν στο 
συµπέρασµα ότι κάθε είδους οργανισµός µπορεί να γίνει ένας «οργανισµός που 
µαθαίνει».  

Εξάλλου, από τη µελέτη των ορισµών προκύπτει µια σηµαντική 
διάκριση. Πρόκειται για τη διάκριση µεταξύ τεχνικών και κοινωνικών 
µεταβλητών (Εasterby-Smith & Araujo, 1998) 35. H «τεχνική µεταβλητή» αφορά 
τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε κάποια ορισµένη µονάδα µέτρησης, όπως η 
«καµπύλη µάθησης» στην οποία ιστορικά δεδοµένα στα κόστη παραγωγής 
συγκρίνονται µε το συσσωρευτική απόδοση ενός συγκεκριµένου προϊόντος. 
Υπάρχει µια τάση σε παρόµοιες προσεγγίσεις να επικεντρώνονται στα 
αποτελέσµατα παρά στις διεργασίες µάθησης. Η «κοινωνική πλευρά» ενός 
«οργανισµού που µαθαίνει» αφορά τη διάδραση και τη διαδικασία που 
ακολουθείται για την επίτευξή της. Ο τελευταίος αυτός προσανατολισµός έχει 
επικρατήσει και στη βιβλιογραφία.  

                                                           
31

 Ηughes, G., Tight, M. (1998), “The Myth of the learning society” in S. Ranson (ed.) Inside the Learning 

Society, London: Cassell 

32 Watkins, K. and Marsick, V. (1992), “Building the learning organization: a new role for human 

resource developers”, Studies in Continuing Education, vol. 14, n.2, p. 118 

33 Watkins, K. and Marsick, V. (1993), “Sculpting the Learning Organization Lessons in the art and 

science of systematic change”, San Fransisco: Jossey-Bass  

34
 admin@fieldbook.com “Timeline of Learning Organization Concepts” 

35
 Easterby-Smith, M. and Araujo, L. (1998), “Current debates and opportunities” in M. Easterby-Smith, 

Araujo L. and J. Burgoyne editions, “Organizational Learning and the Learning Organization”, London: 

Sage 
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Οι Easterby-Smith και Araujo (1998), εξάλλου, επισηµαίνουν τη 
διάκριση µεταξύ της «οργανωσιακής µάθησης», που επικεντρώνεται στην 
παρατήρηση και ανάλυση των διαδικασιών που εµπλέκονται στην ατοµική και 
συλλογική µάθηση στο εσωτερικό της επιχείρησης, και του «οργανισµού που 
µαθαίνει» και ο οποίος «προσανατολίζεται προς τη δράση και προχωρά µπροστά 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα διαγνωστικά και µεθοδολογικά εργαλεία 
αξιολόγησης, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό, την 
προώθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών µάθησης µέσα 
στις επιχειρήσεις» (McGill, 1993, Nonaka, 1991, Senge, 1992, Ulrich, 1993).  Ο 
«οργανισµός που µαθαίνει» ενδιαφέρεται για τα ατοµικά και τα οµαδικά 
αποτελέσµατα, τα οποία περιλαµβάνουν την παραγωγή, τις αµοιβές, καθώς 
επίσης εργαλεία και τεχνικές όπως ο διάλογος και η ανάλυση συστηµάτων. 

Μελετώντας όµως προσεκτικά τη βιβλιογραφία διαπιστώνουµε ότι, 
παρόλο το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για το ζήτηµα της µάθησης µέσα 
στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς, δεν υπάρχει µέχρι στιγµής κοινά 
αποδεκτός ορισµός36,37. Οι όροι “organizational learning”  και “learning  
organization”  χρησιµοποιούνται εναλλάξ (Örtenbald, 2001) 38, µε αποτέλεσµα 
να υπάρχει σύγχυση µεταξύ τους (Burgoyne, 199939, Kiechel, 199040). Για το 
λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες να προσδιοριστεί µε σαφήνεια η διάκριση των 
δύο εννοιών (Αrgyris, 199941, Dibella, 199542, West & Burnes, 200043, Yang, 

                                                           
36 Kontoghiorghes, C., Awbrey, S., Feurig, P. (2005) “Examining the Relationship Between Learning 

Organization Characteristics and Change Adaptation, Innovation, and Organizational Performance”, 

Human Resource Development Quarterly, vol. 16. n.2 

37 Cibulka, J., Coursey, S., Nakayama, M., Price, J. and Stewart, S. (2003), “Schools as Learning 

Organisations: A review of the literature”, National College for School Leadership 

38 Örtenbald, A. (2001) “On differences between organizational learning and learning organization”, The 

Learning Organization, vol. 8, n. 3-4 , p. 125 – 133 

39  Βurgoyne, J. (1999, June 3), “Design of the times”, People Magazine, p. 38-44 

40 Kontoghiorghes, C., Awbrey, S., Feurig, P., (2005), “Examining the Relationship Between Learning 

Organization Characteristics and Change Adaptation, Innovation, and Organizational Performance”, 

Human Resource Development Quarterly, vol. 16. n.2 

41
  Argyris, C. (1999), “On organizational learning” (2

nd
 edition), Oxford: Blackwell 

42 DiBella, A. J. (1995), “Developing learning organizations: A matter of perspective”, Academy of 

Management Journal, vol. 38, p. 287-290 

43 West, P., & Burnes, B. (2000), “Applying organizational learning: Lessons from the automotive 

industry”, International Journal of Operations and Production Management, vol. 20, n.10, p. 1236-1252 
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Watkins & Marsick, 200444). Εντοπίσαµε τρεις διακρίσεις µεταξύ των δύο όρων 
(Örtenbald, 2001). Πρώτον, ο όρος “organizational learning” προσδιορίζει µια 
διαδικασία ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων, ενώ ο “learning organization” 
αντιµετωπίζεται ως µια µορφή οργάνωσης (Tsang, 1997)45. ∆εύτερον, ορισµένοι 
συγγραφείς υποστηρίζουν την άποψη ότι η µάθηση υπάρχει µε φυσικό τρόπο 
στις επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα χρειάζεται προσπάθεια για να αναπτυχθεί ένας 
οργανισµός που µαθαίνει (Dodgson, 1993)46. Tρίτον, ο όρος οργανωσιακή 
µάθηση (“organizational learning”) προέκυψε από ακαδηµαϊκή ανάγκη, ενώ η 
έννοια και ο όρος του οργανισµού που µαθαίνει (“learning organization”) 
προέκυψε µέσα από την καθηµερινή πράξη (Easterby-Smith, 1997)47. Ο 
Örtenbald (2001) προτείνει να προστεθούν δύο ακόµη παράγοντες, ώστε να γίνει 
σαφέστερη η διάκριση µεταξύ των εννοιών: α) ποιος µαθαίνει (Cook & Yanow, 
1993)48 και β) ο τόπος της γνώσης (Blackler, 1995)49. Στην οργανωσιακή 
µάθηση  το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους µαθητευόµενους ως άτοµα, ενώ 
στον οργανισµό που µαθαίνει το ενδιαφέρον επεκτείνεται τόσο στα άτοµα όσο 
και στην οµάδα και αφορά όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Εξάλλου, στην 
οργανωσιακή µάθηση η γνώση θεωρείται πως βρίσκεται στο άτοµο, ενώ σε έναν 
οργανισµό που µαθαίνει η γνώση υπάρχει µεν στο άτοµο αλλά δηµιουργείται 
ταυτόχρονα και η «οργανωσιακή µνήµη». Με επόµενο σύγγραµµά του ο 
Örtenbald (2002)50 επισηµαίνει τέσσερις διαστάσεις για να προσδιορίσει την 
ταυτότητα του «οργανισµού που µαθαίνει». Πρόκειται για την οργανωσιακή 
µάθηση, τη µάθηση στο χώρο εργασίας, το οργανωσιακό κλίµα και η µαθησιακή 

                                                           
44 Yang, B., Watkins, K. & Marsick, V. J. (2004), “The construct of the learning organization: Dimensions, 

measurement and validation”, Human Resource Development Quarterly, vol. 15, n.1, p. 31-55 

45 Tsang, E. W. K. (1997), “Organizational learning and the learning organization: a dichotomy between 

descriptive and prescriptive research”, Human Relations, vol. 50 n. 1, p.p.122-137 

46 Dodgson, M. (1993), “Organizational learning: A review of some literatures”,  Organizational Studies, 

vol. 14, n. 3, p. 375-394 

47
 Easterby-Smith, M. (1997), “Disciplines of organizational learning : Contributions and critiques”, 

Human Relations, vol. 50, n. 9, p. 1085-1106 

48 Cook, S. D. N., & Yanow, D. (1993), “Culture and organizational learning”, Journal of Management 

Inquiry, vol.2, n. 4, p. 373-390 

49
 Blackler, F. (1995), “Knowledge, knowledge work and organizations: An Overview and interpretation”, 

Organization Studies, vol.1, n. 6, p. 1021-1046 

50 Örtenbald, A. (2002) “A typology of ideas of learning organization”, Management learning, vol. 33, 

n.2, p. 213 – 230 
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δοµή. Ως προς την οργανωσιακή µνήµη, ο Σωτηρόπουλος (2005)51 αναφέρεται 
σ’ αυτήν ως αντικείµενο που έχει νόηµα και είναι σηµαντική η διαχείριση και η 
µέτρησή του σε έναν «µαθησιακό οργανισµό». 

Ο Garvin (2000)52 θεωρεί πως ο οργανισµός που µαθαίνει είναι ένας 
οργανισµός ικανός να δηµιουργεί, να αποκτά, να ερµηνεύει, να µεταφέρει και να 
διατηρεί τη γνώση και, τέλος, να τροποποιεί τη συµπεριφορά του έτσι ώστε να 
παράγει νέα γνώση και να τροφοδοτεί οραµατισµούς. 

Ο Farr (2000)53 ορίζει την οργανωσιακή µάθηση ως µια διαδικασία που 
προάγει την οργανωσιακή γνώση, ενώ ο Hong (1999)54 υποστηρίζει πως η 
µάθηση αυτή λαµβάνει χώρα όταν τα µέλη του οργανισµού ως ξεχωριστά άτοµα 
ανακαλύπτουν τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των προσδοκώµενων 
αποτελεσµάτων και προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη ή να βγάλουν στο φως 
τις υποβόσκουσες ασυµφωνίες. 

Oι Sudharatna και Li (2004)55 προσδιορίζουν τον οργανισµό που µαθαίνει 
ως έναν οργανισµό που µαθαίνει συνεχώς µέσα από τα µέλη του ατοµικά και 
συλλογικά, ώστε να δηµιουργήσει ένα ακλόνητο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
διαχειριζόµενος αποτελεσµατικά τις γενικευµένες εσωτερικές και εξωτερικές 
αλλαγές.  

Σύµφωνα µε τον Goh (2003)56, εξάλλου, ένας οργανισµός που µαθαίνει 
διαρκώς είναι ένας οργανισµός όπου οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται συνεχώς να 
αποκτούν καινούριες γνώσεις, να δοκιµάζουν νέες προσεγγίσεις προκειµένου να 
επιλύουν προβλήµατα, να επιτυγχάνουν ανάδραση και να µαθαίνουν νέες 
συµπεριφορές ως αποτέλεσµα του πειραµατισµού.  

                                                           
51

  Σωτηρόπουλος, Π. (2005), «Μαθησιακά Αντικείμενα-Παρακαταθήκες», (διαλέξεις) Ι.Π.Ε.Τ. – Δ.Π.Θ., 

Ξάνθη, 24-1-2005 

52
 Garvin, D. (2000), “Learning in action: A guide to putting the learning organisation to work”, 

Cambridge, MA: Harvard Business School Press 

53 Farr, K.(2000), “Organizational learning and knowledge managers”, Work Study, vol.49, n. 1, p. 14 -17 

54 Ηong, J. (1999), “Structuring for organizational learning”, The Learning Organization, vol. 4, n. 3, 

p.173 – 185 

55 Sudharatna, Y. & Li, L. (2004), “Learning Organization Characteristics Contributed to its Readiness-to-

Change: A Study of the Thai Mobile Phone Service Industry”, Managing Global Transitions,  vol. 2, n. 2, 

p. 163-178 

56 Goh, S. C. (2003), “Improving organizational learning capability: lessons from two case studies”, The 

Learning Organization vol.10, n. 4 p.p.216, 217 
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Παρόµοια, η Hodgkinson (2000)57 υποστηρίζει πως ο οργανισµός που 
µαθαίνει είναι ένας οργανισµός όπου όλοι οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 
δεσµευτούν στη διαδικασία µάθησης µέσω του διαλόγου, του πειραµατισµού και 
της µάθησης που προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους. Σ’ αυτή την 
περίπτωση βέβαια, κρίνεται αναγκαία η επένδυση στην εκπαίδευση των 
εργαζοµένων από την πλευρά των διοικούντων. ∆εν είναι άλλωστε δυνατό να 
επιτευχθεί το καθεστώς «οργανισµού που µαθαίνει», αν προηγουµένως δεν έχει 
γίνει συνείδηση στην επιχείρηση η προσπάθεια για την κατάσταση διαρκούς 
µάθησης. Θεωρεί, εξάλλου, πως ο «οργανισµός που µαθαίνει» διακρίνει τη 
µάθηση σε ατοµική µάθηση και οργανωσιακή. Η ατοµική µάθηση είναι µια  
δραστηριότητα που γεύονται όλα τα µέλη στα πλαίσια ενός οργανισµού. 
Ωστόσο, τέτοιου είδους µάθηση ενδέχεται να είναι εξωτερικά επιβεβληµένη και 
διαφέρει, συνεπώς, από τη µάθηση όπως αυτή νοείται σε έναν οργανισµό που 
µαθαίνει. Όσον αφορά την οργανωσιακή µάθηση, το άτοµο συνειδητά βρίσκεται 
σε αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους µέσω µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αλλά και ως αποτέλεσµα εµπειρίας. Εξάλλου, η Hodgkinson επισηµαίνει την 
ανάγκη δέσµευσης σε ιδέες και πράξεις θεωρώντας τη µάθηση ως µια 
ενσυνείδητη κατάσταση που διαρκεί εφόρου ζωής. Η «συνειδητότητα», 
άλλωστε, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός οργανισµού που µαθαίνει, 
όπως αναλύουµε παρακάτω58. 

Oι Sun και Scott (2003)59 oρίζουν την οργανωσιακή µάθηση ως τη 
διεργασία µάθησης που ακολουθείται στους οργανισµούς. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για το ζήτηµα του «πώς µαθαίνουν τα άτοµα σε µία επιχείρηση». Η 
διεργασία µάθησης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή στη 
συµπεριφορά ή να θεωρηθεί χρήσιµη για το µέλλον. Και οι δύο αυτές 
προοπτικές περιλαµβάνονται στην µάθηση µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, 
όπου η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση (Τsang, 1997)60.  Όσον αφορά 
τον οργανισµό που µαθαίνει, οι Sun και Scott θεωρούν πως πρόκειται για το 
χώρο όπου λαµβάνει χώρα η µάθηση, η οποία ωθεί τον οργανισµό προς µια 
επιθυµητή κατάσταση(καθεστώς). Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνουν ότι «η 
µάθηση πρέπει να µεταφέρεται από το(τα) άτοµο(-α) στο σύνολο των 
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 βλέπε κεφάλαιο  «Χαρακτηριστικά του οργανισμού που μαθαίνει»,  σελ. 29-31 

59
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60
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εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση, δια-επιχειρησιακά και αντίστροφα, και 
οφείλει να έχει ως αποτέλεσµα αλλαγές στη συµπεριφορά». Αν δεν προκύψουν 
αλλαγές στη συµπεριφορά, τότε δεν έχει πραγµατοποιηθεί γνήσια µεταβίβαση. 

Ο Ho (1999)61 υποστηρίζει πως η αλλαγή αποτελεί µέρος της 
καθηµερινής ζωής και ο µόνος τρόπος να την ελέγξουµε είναι να αφεθούµε να 
µας καθοδηγήσει. Όπως άλλωστε λέει και ένα παλιό γνωµικό «η µόνη σταθερά 
είναι η αλλαγή». Στα πλαίσια λοιπόν ενός οργανισµού που µαθαίνει οι άνθρωποι 
δοκιµάζουν νέες ιδέες και πειραµατίζονται αναγνωρίζοντας στην πορεία ότι η 
αποτυχία είναι ένα σηµαντικό µέρος της επιτυχίας. Σύµφωνα µε τον Ho, η 
αλλαγή σε έναν οργανισµό θα οδηγήσει σε µακροχρόνιο ορίζοντα στην αλλαγή 
της οργανωσιακής κουλτούρας. Η παραδοσιακή στρατηγική διαδικασία αλλαγής 
µπορεί να συµπεριληφθεί σε πέντε βήµατα-κλειδιά (Ho, 1998)62: 

Όραµα  => Αποστολή => Συµπεριφορά => Πράξη => Κουλτούρα 

Το νέο πρότυπο είναι:  

Πράξη => Συµπεριφορά => Αποστολή => Όραµα  => Κουλτούρα 

Η καινούρια ιδέα εδώ είναι ότι η πράξη οδηγεί στην αλλαγή της 
συµπεριφοράς των εργαζοµένων, γεγονός που προκύπτει από τη µαθησιακή 
διαδικασία και, όπως έχει γράψει ο Reg Revans (1983)63, «δεν υπάρχει µάθηση 
χωρίς πράξη και πράξη χωρίς µάθηση». Αν η µάθηση προχώρησε επιτυχηµένα, 
η οργανωσιακή συµπεριφορά θα αναδειχθεί σε ένα επίπεδο δυναµικό που θα 
αναζητεί συνεχώς τις προκλήσεις. Αυτό θα επηρεάσει τα υψηλά κλιµάκια της 
διοίκησης στον προσδιορισµό της αποστολής τους, η οποία πλέον θα είναι 
σίγουρο ότι είναι αποδεκτή από τους εργαζόµενους και πως θα την υιοθετήσουν. 
Στη συνέχεια η διοίκηση θα είναι σε θέση να αναπτύξει το όραµα της εταιρίας 
που θα θέσει τον οργανισµό σε επίπεδο ικανό να σταθεί στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Καθώς το νέο όραµα θα έχει προκύψει πάνω στις δοµές της 
επιχείρησης, θα διαµορφωθεί νέα κουλτούρα64. O Ho (1999)65, προκειµένου να 
καλύψει το κενό της «ολότητας» στην οργανωσιακή µάθηση, προτείνει την 
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έννοια του ολικού (“total”) οργανισµού που µαθαίνει (“Total Learning  
Organisation” ). Ο TLO διευκολύνει τη µάθηση όλων των µελών του και 
αναµορφώνει συνεχώς τον εαυτό του, όπως στη διοίκηση ολικής ποιότητας όπου 
για να ανθίσει ένας οργανισµός που µαθαίνει, ο κάθε ένας µέσα στον οργανισµό 
οφείλει να µαθαίνει. Ο επίσηµος ορισµός που προτείνεται είναι ο εξής: 

♦ Total:  εµπλέκονται όλα τα µέλη του οργανισµού 

♦ Learning :  η κρίσιµη διεργασία για «αλλαγή για το καλύτερο» 

♦ Organisation :  µια δοµηµένη προσέγγιση για την επίτευξη της 
επιτυχίας 

Θέτοντας ως παράδειγµα τις περιπτώσεις αγώνων ποδοσφαίρου για το 
Παγκόσµιο Κύπέλλο των Η.Π.Α. τα έτη 1990, 1994 και 1998, ο Ho (1999) 
καταλήγει σε 4 διαπιστώσεις που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι µάνατζερ όσον 
αφορά τη µάθηση: 

- Επιδόσεις παγκόσµιας κλάσης µπορούν να επιτευχθούν µε τον 
προσδιορισµό των κανόνων που οδηγούν στην επιτυχία. 

- Όλοι πρέπει να µάθουν από την εµπειρία των λαθών και τους κανόνες 
που προκύπτουν απ’ αυτά 

- Το κόστος που συνεπάγονται τα λάθη εξαιτίας της µη επαρκούς 
µάθησης µπορεί να αποβεί τεράστιο.  

- Με τον TLO µπορούµε να δουλέψουµε πάνω σε ένα σχέδιο που θα 
οδηγήσει τον οργανισµό σε επιδόσεις παγκόσµιου βεληνεκούς. 

 

1.2             Παράµετροι – Χαρακτηριστικά του οργανισµού που µαθαίνει 

 

Ο όρος «οργανισµός που µαθαίνει» προέρχεται από την έννοια του 
συστήµατος που εµφανίστηκε στο µοντέλο του Senge (1990) ως µέρος των 
πέντε αρχών που προσδιορίζουν έναν οργανισµό που µαθαίνει (“learning 
organization”) και οι οποίες είναι οι ακόλουθες66:  

                                                           
66 Silins, H., Zarins, S., Mulford, B. (2002), “What characteristics and processes define a school as a 

learning organization? Is this a useful concept to apply to schools?”, Ιnternational Education Journal vol. 

3, n. 1, p. 2 
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- Η συστηµική σκέψη (systems thinking) αντιµετωπίζει τη γνώση ως 
όλον που ολοκληρώνεται µέσα από τις πέντε αρχές. Επικεντρώνεται 
στο όλο και όχι στα µέρη, προχωρεί πέρα από τα γεγονότα στην 
υποκείµενη δοµή και οδηγεί στη γνώση του τρόπου σύνδεσης και των 
σχέσεων που υποβόσκουν µεταξύ των πραγµάτων. Σύµφωνα µε τον 
Ho (1999)67 πρόκειται για τον οργανισµό που µαθαίνει (“learning 
organisation”). Εντούτοις, ο Natercio (2001)68 υποστηρίζει πως η 
συστηµική σκέψη είναι ουτοπία, καθώς δε λαµβάνει υπόψη της το 
γεγονός ότι µέσα σε έναν οργανισµό οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά 
προγράµµατα, ισχυρές στρατηγικές  διαφορετικές πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι οργανισµοί δεν είναι κόσµοι αποτελούµενοι από 
άτοµα έτοιµα για «διάλογο». Οι επίσηµοι σκοποί, η οργανωσιακή 
ανάπτυξη, οι επιµέρους πολιτικές που ορίζονται και εφαρµόζονται δεν 
προϋπάρχουν στο δυναµικό παιχνίδι που διαδραµατίζεται µέσα στην 
επιχείρηση. Αντιθέτως, αποτελούν το αποτέλεσµα που προκύπτει από 
το παιχνίδι αυτό σε µια σταθερή διαδικασία επαναπροσδιορισµού και 
ανακατασκευής. 

- Η «προσωπική µαεστρία» (personal mastery) ωθεί τους ανθρώπους 
να διευρύνουν την ικανότητά τους να πετυχαίνουν τους στόχους τους. 
Από τη στιγµή που «οι οργανισµοί µαθαίνουν µόνο µέσω των ατόµων 
που µαθαίνουν» (Senge, 1990, σελ. 139), τα άτοµα πρέπει να είναι σε 
θέση να µαθαίνουν διαρκώς και να βελτιώνονται έτσι ώστε η δια βίου 
µάθηση στους ενήλικες είναι τόσο σηµαντική όσο ο στόχος για την 
καλλιέργεια της δια βίου µάθηση στους σπουδαστές (Isaacson and 
Bamburg, 1992)69. Σύµφωνα µε τον Ho (1999) πρόκειται για ατοµική 
µάθηση (“learning individual”). 

- Tα νοητικά µοντέλα (mental models) αναφέρονται στο 
υποσυνείδητο, που παίρνει ως δεδοµένο αντιλήψεις που περιορίζουν 
τη σκέψη, όπως για παράδειγµα το πώς λειτουργεί ο κόσµος – π.χ. το 
νοητικό µοντέλο όπου οι σπουδαστές είναι κενά δοχεία τα οποία οι 
καθηγητές καλούνται να συµπληρώσουν περιορίζει την ικανότητα µας 
για αλλαγή. Τα νοητικά µοντέλα προσδιορίζουν όχι µόνο ποια χρήση 
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του κόσµου γίνεται, αλλά πώς δρουν οι άνθρωποι και τι 
προσλαµβάνουν. Πρόκειται για τις λεγόµενες θεωρίες στην πράξη 
(“theory-in-use” – Argyris, 1982)70.  Με τη συνειδητοποίηση της 
ταυτότητας των νοητικών µοντέλων και την επανεξέτασή τους υπό το 
φως νέων υιοθετούµενων αντιλήψεων επέρχεται η αλλαγή. Σύµφωνα 
µε τον Ho (1999) πρόκειται για ατοµική µάθηση (“learning 
individual”). 

- Η µάθηση σε οµάδες (team learning) κρίνεται ως σηµαντική αρχή 
από τη στιγµή που «η οµάδα, και όχι τα άτοµα, αποτελεί τη θεµελιώδη 
µονάδα µάθησης στους σύγχρονους οργανισµούς» (Senge, 1990)71. Ο 
Senge υποστηρίζει ότι όταν οι οµάδες µαθαίνουν, γίνονται ένας 
µικρόκοσµος για µάθηση σε όλο τον οργανισµό. Οι οµάδες µαθαίνουν 
µέσω µιας επαναληπτικής διαδικασίας µεταξύ πράξης και επιδόσεων. 
Οι πιο σηµαντικές αποφάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο λαµβάνονται 
από οµάδες. Η συνεργατική µάθηση στους σπουδαστές ενθαρρύνεται 
αλλά δε δίνονται στους δασκάλους ο αναγκαίος χρόνος, οι δοµές, οι 
πολιτισµικές νόρµες ούτε η γλώσσα για την προώθηση της οµαδικής 
µάθησης. Τα περισσότερα προγράµµατα ανάπτυξης προσωπικού 
υποστηρίζουν την ατοµική µάθηση. Σύµφωνα µε τον Ho (1999) το 
κοινό όραµα αποτελεί καρπός οµάδας µάθησης (“learning team”). 

- Το κοινό όραµα (shared vision) αναδύεται από ανθρώπους που 
νοιάζονται αληθινά για τη δουλειά τους, που έχουν έντονο αίσθηµα 
προσωπικού οράµατος και που βλέπουν το συλλογικό όραµα ως 
εκείνο που υπερβαίνει το όραµα όλων. Γίνεται συνεπώς συγκερασµός 
µεταξύ αυτού που κάνουµε και αυτού που λέµε ότι θέλουµε. Ο Senge 
το ονοµάζει το πηδάλιο που µπορεί να διατηρήσει τον οργανισµό στο 
σωστό δρόµο σε περιόδους άγχους, και το άγχος έχει τη µορφή 
επιδηµίας στα περισσότερα σχολεία σήµερα. Σύµφωνα µε τον Ho 
(1999) το κοινό όραµα αποτελεί καρπός οµάδας µάθησης (“learning 
team”), ενώ οι Ray & Rinzler (1993)72 επισηµαίνουν πως «το χτίσιµο» 
κοινού οράµατος είναι µια δυναµική διαδικασία που δεν τελειώνει 
ποτέ. 
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Oι Pedler, Burgoyne και Boydell (1991)73
 παρουσιάζουν έντεκα 

χαρακτηριστικά του οργανισµού που µαθαίνει: 1. προσέγγιση µάθησης στη 
στρατηγική, 2. συµµετοχική µορφή ανάπτυξης πολιτικής, 3. πληροφορική,            
4. λογιστική και έλεγχος σύµφωνα µε το Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα της Ε.Ε.,      
5. εσωτερική ανταλλαγή, 6. ευελιξία στις ανταµοιβές, 7. αποτελεσµατικές δοµές, 
8. εργαζόµενοι ως ανιχνευτές περιβάλλοντος, 9. ενδο-οργανωσιακή µάθηση,   
10. οργανωσιακό κλίµα, και 11. ευκαιρίες αυτο-ανάπτυξης. 

Στο βιβλίο του, ο Starkey (1996)74 καταλήγει στα εξής:  

-  η προσέγγιση µάθησης στη στρατηγική απαιτεί µια διαδικασία 
µάθησης που να επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη και αναθεώρηση των 
επιχειρησιακών σχεδίων (business plans). 

- ο συµµετοχικός προσδιορισµός της πολιτικής του οργανισµού 
εξασφαλίζει ότι κάθε µέλος του οργανισµού µπορεί να συµβάλει σε 
κρίσιµες αποφάσεις που αφορούν την πολιτική. 

-  η ανάπτυξη της πληροφορικής παρέχει νέους τρόπους µοντελοποίησης 
των διαδικασιών οργάνωσης και ελέγχου αλλά και τη δυνατότητα 
ευρύτερης διάδοσης του είδους της γνώσης που θα επιτρέπει την     
ανταγωνιστική συµµετοχή σε διεργασίες που σχετίζονται µε τη λήψη 
αποφάσεων. 

-   η λογιστική και ο έλεγχος σύµφωνα µε το Ενιαία Λογιστικά Πρότυπα 
της Ε.Ε. εξασφαλίζουν ότι η λογιστική και συστήµατα προϋπολογισµού 
συνδυάζονται µε τις ανάγκες για πληροφορίες όλων των εσωτερικών 
πελατών αυτών των συστηµάτων έτσι ώστε να ενισχύσουν το «ήθος της 
προσωπικής ευθύνης» καθιστώντας ηµι-αυτόνοµα τα άτοµα και τις 
οµάδες. 

-  η εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών και προσδοκιών, η δυνατότητα 
διαπραγµάτευσης και η πρόβλεψη για αναθεώρηση θεωρούνται 
απαραίτητες. Η συνεργασία, και όχι ο ανταγωνισµός, είναι η λέξη-κλειδί 
ώστε να επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι. 

-  η ευελιξία στις ανταµοιβές, µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ∆ιοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων, αφορά την ευελιξία στις µορφές ανταµοιβών που 
χρησιµοποιούνται και στον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα 
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οικονοµικών ανταµοιβών δοµούνται και παραδίδονται, µε την 
προϋπόθεση ότι τα συστήµατα ανταµοιβής καθορίζονται µε τη 
συµµετοχή όλων και αναθεωρούνται συλλογικά. 

- οι δοµές παίρνουν προσωρινές µορφές, οι οποίες, παρόλο που 
ικανοποιούν τρέχουσες ανάγκες, παίρνουν το τελικό τους σχήµα µέσω 
του πειραµατισµού, ώστε να ανταποκριθούν εύκολα σε µελλοντικές 
αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

-   όλοι οι εργαζόµενοι είναι ανιχνευτές του περιβάλλοντος, και όχι µόνο 
εκείνοι που παραδοσιακά έχουν αναλάβει το ρόλο αυτό,  παρέχοντας 
πληροφόρηση σχετικά µε την εξέλιξη στο εξωτερικό περιβάλλον για 
µελλοντική χρήση στη χάραξη στρατηγικής. 

-  η ενδο-οργανωσιακή µάθηση µεταφέρει το «µαθησιακό ήθος» σε όλους 
όσοι σχετίζονται µε τον οργανισµό: προµηθευτές, πελάτες, ακόµη και 
ανταγωνιστές µέσω, για παράδειγµα, κοινής εκπαίδευσης (training) ή 
έρευνας και ανάπτυξης (R&D). 

-  το κλίµα µάθησης είναι απαραίτητο προκειµένου να διευκολυνθεί η 
ατοµική µάθηση µέσα σε πνεύµα διαρκούς αναζήτησης, ανοχής στον 
πειραµατισµό και τα λάθη µε έµφαση στην ιδέα της συνεχούς βελτίωσης. 

-   οι ευκαιρίες αυτο-ανάπτυξης δίνονται σε όλους. 

Ο Goh µέσα από τις έρευνές του (Goh, 199875, Goh and Richards, 199776) 
καταλήγει σε πέντε σηµεία που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 
πρακτικές διοίκησης, όσον αφορά τις συνθήκες-κλειδιά για τη µάθηση σε έναν 
οργανισµό: 

1. Σαφήνεια στην αποστολή και το όραµα 

2. ∆έσµευση της ηγεσίας και ενίσχυσή της 

3. Πειραµατισµός και ανταµοιβές 

4. Αποτελεσµατική µεταφορά γνώσης 

5. Εργασία σε οµάδες και επίλυση προβληµάτων ανά οµάδες 
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Ο Noe (1999)77 επισηµαίνει τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά των 
οργανισµών που µαθαίνουν, στους οποίους η µάθηση που βασίζεται σε ένα 
σύστηµα είναι προτιµότερη από την ατοµική µάθηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
είναι τα ακόλουθα: 

- Συνεχής µάθηση: το προσωπικό θα έπρεπε να µοιράζεται τη γνώση 
και να αντιµετωπίζει τον οργανισµό ως µέσο για την απόκτηση 
γνώσης και τη δηµιουργία νέας γνώσης 

- Μοίρασµα γνώσης: η εδραίωση των νέων συστηµάτων και 
στρατηγικών για το µοίρασµα γνώσης 

- Κριτική σκέψη: το προσωπικό θα πρέπει να προσπαθεί να αναπτύσσει 
νέες µεθόδους παραγωγής και µπορεί να ενθαρρύνει να ελέγχει τις 
υποθέσεις και να αξιολογεί την ανάδραση 

- Ευελιξία και ενθάρρυνση από τις εµπειρίες: το προσωπικό θα πρέπει 
να είναι ελεύθερο να αναλαµβάνει ρίσκο, να αναπτύσσει και να 
εισάγει καινοτοµίες 

- Στήριξη στο προσωπικό: θα πρέπει να παρέχεται στο προσωπικό 
κατάλληλο περιβάλλον για τη δουλειά του και την αυτό-ανάπτυξή του 
(“self-development”)  

Καθίσταται, εποµένως, σαφές ότι η µάθηση που εφαρµόζεται στους 
οργανισµούς επικεντρώνεται στις µαθησιακές ιδιότητες των κοινοτήτων ή των 
οµάδων, σε αντίθεση µε την µέχρι και πρόσφατα ψυχολογική έρευνα για τη 
µάθηση, που επικεντρώνεται στο άτοµο και τις συνθήκες µέσα στις οποίες 
προωθείται η µάθηση. ∆εδοµένου ότι η δοµή της σκέψης έχει αλλάξει, ο στόχος 
της έρευνας πάνω στη µάθηση έχει µετακινηθεί από τη µάθηση ως αλλαγή στη 
συµπεριφορά, σε µια γνωστική θέαση της µάθησης που χαρακτηρίζεται από τη 
γνωστική δραστηριότητα του µαθητευόµενου «µέσα στο κεφάλι του», στη 
µελέτη της µάθησης µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο (Bereiter, 1990)78. Όπως 
επισηµαίνει και ο Salamon (1993)79, κάθε γνώση οικοδοµείται στο κοινωνικό 
περιβάλλον και είναι συνυφασµένη µε τις κοινές αντιλήψεις. Η κοινή σκέψη, 
που προκύπτει από την αποτελεσµατική επικοινωνία κατά τη διάρκεια 
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συνεργατικών δραστηριοτήτων και οµαδικών εργασιών, δηµιουργεί τη 
συλλογιστική θεώρηση που καθοδηγεί τις πράξεις. Σε ένα συνεργατικό µοντέλο 
µάθησης, η πρόκληση συνίσταται στην επέκταση και την κεφαλαιοποίηση των 
µεµονωµένων δυνάµεων και του δυναµικού για περαιτέρω ανάπτυξη µε τρόπο 
που να συµβάλει στους συλλογικούς στόχους (Gardner, 1984)80. O 
«αποτελεσµατικός» µαθητευόµενος σκέφτεται στρατηγικά, σχεδιάζει και ελέγχει 
τις δραστηριότητές του, έτσι ώστε να διευκολύνει την πορεία για συνεχή 
µάθηση

81.  Όπως υποστηρίζει και ο Cullen (1999)82, η µεταγνωστική έρευνα για 
τους αποτελεσµατικούς µαθητευόµενους δίνει έµφαση στην ιδέα ότι οι 
δεξιότητες µάθησης είναι επίκτητες, ότι δηλαδή τα άτοµα και οι οµάδες 
µαθαίνουν «πώς να µαθαίνουν». 

Η Βrown (1994)83 τονίζει την επίδραση των κοινωνικών εµπειριών στην 
προώθηση της αντανακλαστικής δραστηριότητας, που προκύπτει από την 
αναπαραγωγή µιας πράξης που βλέπουµε να κάνει κάποιος άλλος και την 
επαναλαµβάνουµε. Μια κοινότητα µάθησης, όπως θεωρεί, περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες αρχές: 

• η µάθηση είναι ενεργή διαδικασία, στρατηγικής σηµασίας, αυτό-
συνειδητή και αυτό-υποκινούµενη 

• ένας σηµαντικός ρόλος για τους δασκάλους είναι να οδηγήσουν τη 
διαδικασία ανακάλυψης προς µορφές δοµηµένων αποριών, οι 
οποίες δεν προσεγγίζονται παρά µόνο µε την καθοδήγηση ειδικού  

• ατοµικές διαφορές στη  αναγνωρίζονται και εκτιµώνται 

• η ενεργή ανταλλαγή και αµοιβαιότητα στο διάλογο εδραιώνει 
«κοινότητες ερµηνείας» 

• η συνεργατική µάθηση δηµιουργεί ατµόσφαιρα κοινής ευθύνης, 
αµοιβαίου σεβασµού και µια αίσθηση προσωπικής και οµαδικής 
ταυτότητας  

                                                           
80

  Gardner, H. (1984), “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, Basic Books, New York 

81
 Forrest-Pressley, D.L., MacKinnon, G.E. and Walter, T.G. (Eds) (1985), “Metacognition, Cognition, and 

Human Performance, Vol. 2: Instructional practices”, Academic Press, Orlando, FL. 

82 Cullen, J. (1999), “Socially constructed learning”, The Learning Organisation, vol.6, n. 1, p. 45-52 

83 Brown, A.L. (1994), “The advancement of learning”, Educational Researcher, vol.23, n.8, p. 4-12 



 23

O Cibulka (2003)84, µετά από µελέτη της µέχρι τότε βιβλιογραφίας, 
επισηµαίνει ορισµένα σηµεία που απαντώνται σε όλες τις σχετικές έρευνες: 

- ατοµική µάθηση και µάθηση σε οµάδες, ως δύο ξεχωριστές 
διαδικασίες 

- η σχέση µεταξύ γνώσης και συµπεριφοράς 

- η σχέση µεταξύ γνώσεων και αξιών/ στάσεων 

- το ανοιχτό σύστηµα του οργανισµού (µάθηση από το εξωτερικό 
περιβάλλον) 

- η διαφορά µεταξύ δοµικών και ερµηνευτικών προσεγγίσεων 
(µπορούν οι σκοποί του οργανισµού να προκύψουν από τη δοµή 
του ή υπάρχει αµφιλογία;) 

- η  γνώση ως περιγραφή ή ως προδιαγραφή για βελτίωση 

 Για τους Sudharatna και Li (2004)85, τα χαρακτηριστικά «του οργανισµού 
που µαθαίνει» µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα εξής: 

-  αξίες κουλτούρας του οργανισµού: αφορούν την κουλτούρα 
µάθησης στα πλαίσια του οργανισµού. Ένας οργανισµός µε 
κουλτούρα µάθησης: 

α) διαθέτει µια σειρά διεργασιών µάθησης, που περιλαµβάνουν συνεχή 
µάθηση και εκπαίδευση (training), ενθάρρυνση και µέριµνα για 
διευκόλυνση των µελών του στη µάθηση και τον πειραµατισµό (Barrett, 
199586, Leitch, 199687). Με αυτό τον τρόπο, οι οργανισµοί που µαθαίνουν 
είναι σε θέση να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειµένου να 
αντεπεξέλθουν στις εκάστοτε αλλαγές των απαιτήσεων των πελατών τους 
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(Nevens 199288, Wong 199689, Dibella 199790, Porth 199991, Addleson 
200092). 

β) δηµιουργεί περιβάλλον µάθησης (learning environment) που σηµαίνει 
πως προσφέρει την ελευθερία στα µέλη του να δοκιµάζουν και να 
αποτυγχάνουν, να κάνουν δηλαδή λάθη, χωρίς το φόβο της τιµωρίας 
(Mayo, A. & Lank E., 199593, Ahmed, Loh & Zairi 199994) 

γ) πρόκειται για έναν οργανισµό χωρίς σύνορα (boundaryless 
organization), όπου τα µέλη του επιθυµούν τη µάθηση και είναι 
αναγκασµένα να µοιράζονται, συµβάλλοντας έτσι στην κουλτούρα 
µάθησης (Ulrich & Glinow, 199395

, Abernathy, 199996)  

δ) µεριµνά για τη συνεχή καινοτοµία (Hitt, 199597, Waldersee, 199798) 
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- αφοσίωση και ενίσχυση της διοίκησης: οι αξίες που σχετίζονται µε την 
κουλτούρα του οργανισµού είναι αναγκαίο να υποστηρίζονται από τους 
µάνατζερ ή τους ηγέτες. Οι ηγέτες έχουν σηµαντικό ρόλο σε έναν 
οργανισµό που µαθαίνει όχι µόνο επειδή επηρεάζουν τη δέσµευση των 
εργαζοµένων για αλλαγή (Senge, 1996)99, αλλά κυρίως επειδή προάγουν 
την ικανότητα τους για µάθηση. Ο τρόπος δράσης των διοικούντων 
διαµορφώνει τη δοµή του οργανισµού, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
όπως και την οµαδική εργασία (Ulrich, 1993)100

. Οι ηγέτες ευθύνονται για 
την εδραίωση στις συνειδήσεις των µελών του οργανισµού ενός 
ξεκάθαρου κοινού αισθήµατος σκοπού, το οποίο να ενθαρρύνει την 
οµαδική εργασία, να ενισχύει την έρευνα, καθώς και την ανάληψη ρίσκου 
(Lock, Jain, 1995)101.  Προτείνουν ακόµη και πρότυπα ρόλων102 για τη 
µάθηση των εργαζοµένων και τη συνεχή βελτίωση, ώστε να προωθήσουν 
την κουλτούρα του πειραµατισµού (experimental culture) (Ahmed et al., 
1999103, Popper, 2000104). Με άλλα λόγια, δηµιουργούν όραµα και 
ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης, µελετούν προσεκτικά το περιβάλλον για 
απειλές και ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα µεριµνούν για την ανάπτυξη των 
εργαζοµένων (Johnson,1998)105 ενισχύοντάς τους, παράλληλα, ώστε να 
συµµετέχουν στο σκοπό του οργανισµού και να συνειδητοποιήσουν το 
ρόλο τους µέσα σ’ αυτόν (Nesan and Holt, 2002)106. Oι αποτελεσµατικοί 
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ηγέτες, τέλος, είναι οι δηµιουργοί του οργανισµού που µαθαίνει, όπου τα 
σχέδια και τα οράµατα είναι κοινωνικά δοµηµένα (Cullen, 1999)107. 

- επικοινωνία: θεωρείται απαραίτητη για την υποστήριξη της µάθησης σε 
έναν οργανισµό και πρέπει: 

•  να είναι ελεύθερη και ανοιχτή µεταξύ µελών, πελατών, 
προµηθευτών, ανταγωνιστών και όλων των µετόχων 

 •  γρήγορη, ξεκάθαρη και στοχευµένη 

 •  ανοιχτή και κοινή 

 •  να περιµένει και να αποδέχεται τη σύγκρουση 

•  να αντιµετωπίζει τα λάθη ως µια κοινή ευκαιρία για µάθηση που 
συνεπάγεται και την προθυµία να µοιράζεται ιδέες και γνώµες 

•  να πραγµατοποιείται σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης, στο πλαίσιο µιας 
κουλτούρας απαλλαγµένης από ενοχή, όπου τα µέλη αισθάνονται 
ελεύθερα να αναφέρουν τα λάθη.   

- µεταφορά της γνώσης: όση περισσότερη γνώση µεταδίδεται, τόσο 
περισσότερη είναι η επέκταση της γνώσης (Sunoo, 1999)108.  H µεταφορά 
της γνώσης γίνεται όταν η γνώση περνάει από ένα άτοµο σε άλλα 
(Roberts, 2000)109. Όσο περισσότερες διαδράσεις ενθαρρύνονται µεταξύ 
των µεµονωµένων ατόµων, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 
µεταφοράς της γνώσης (Bresman et al.,1999)110. Η µεταφορά της γνώσης, 
εξάλλου, παρέχει ευκαιρίες και αποτελεί βάση πληροφοριών για µέλη ή 
οµάδες σε οργανισµούς που µαθαίνουν, έτσι ώστε να µπορούν να 
καινοτοµούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες και διαδικασίες. Μπορούµε να 
παρατηρήσουµε τη µεταφορά γνώσης ως προς την ταχύτητα και την 
αποτελεσµατική διάδοση της γνώσης µέσα σ’ έναν οργανισµό (Garvin, 
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1993)111. Η προηγµένη τεχνολογία και το διαδίκτυο προτείνονται ως τα 
µέσα για την απόκτηση και τη διάδοση της γνώσης. 

- χαρακτηριστικά των εργαζοµένων: οι εργαζόµενοι αποτελούν το 
σηµαντικότερο ενεργητικό ενός οργανισµού (Hedgetts et al., 1994)112. Σε 
έναν οργανισµό που µαθαίνει, οι εργαζόµενοι δεν ξέρουν απλά να κάνουν 
καλά τη δουλειά τους. Καταλαβαίνουν συνάµα για ποιο λόγο είναι 
σηµαντικοί και µε ποιο τρόπο συµβάλλουν στους στόχους του 
οργανισµού

113. Προκειµένου όµως οργανισµός να διαθέτει εργαζοµένους 
µε τις ιδιότητες που αναφέραµε, κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη 
διαδικασία επιλογής και πολιτική ανθρωπίνων πόρων, µε έµφαση στο 
σχεδιασµό, τη στρατολόγηση, την επιλογή και την πρόσληψη ανθρώπων 
που να ταιριάζουν στον οργανισµό. Στη συνέχεια, η συνεχής εκπαίδευση 
και η περαιτέρω αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων 
θεωρούνται αυτονόητες.  

- αναβαθµιζόµενες επιδόσεις: πρόκειται για ένα σηµαντικό δείκτη ελέγχου 
της σωστής πορείας ενός οργανισµού. «Αναβαθµιζόµενη επίδοση» 
σηµαίνει συνεχή βελτίωση και καινοτοµία σε διαδικασίες, προϊόντα ή 
υπηρεσίες (Buckler, 1998)114. O Gill (1995)115 θεωρεί πως η υψηλή 
οργανωσιακή επίδοση µπορεί να παρατηρηθεί από το βαθµό στον οποίο 
όλες οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες της επιχείρησης αποτελούν 
µέρη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. 

Η πλειοψηφία των συγγραφέων τονίζει τη σπουδαιότητα της σχέσης 
µεταξύ γνώσης και αξιών µέσα στους οργανισµούς και την ανάγκη για έναν 
οργανισµό που µαθαίνει, ο οποίος να προχωρά, πέρα από το «πώς να 
µαθαίνουµε» (“learning how”), στο «γιατί να µαθαίνουµε» (“learning why”). 
Πράγµατι, ορισµένες µελέτες προωθούν την ανάγκη των µελών των οργανισµών 
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να αναλογίζονται πάνω στις δικές τους στρατηγικές µάθησης (“meta-learning”), 
ως µέρος της διεργασίας οργανωσιακής µάθησης για βελτίωση.  

Παροµοίως, απορρίπτεται η έννοια της «µηχανής γραφειοκρατίας». Αυτή 
η µορφή δοµικής ιεραρχίας αντικαταστάθηκε από τα δίκτυα συνεργασίας 
επειδή: 

- τα κλειστά, αποµονωµένα και αυτόνοµα συστήµατα 
εκλαµβάνονται ως εµπόδια στην ικανότητα απόκρισης του 
περιβάλλοντος 

- η µονιµότητα και η σταθερότητα δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως 
κεφάλαια 

- οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται σαν πηγές η ανάπτυξη των 
οποίων είναι το κλειδί για τις επιδόσεις του οργανισµού, πέρα από 
το συγκεκριµένο ρόλο ή το κύρος τους 

- η πληροφόρηση (πώς αποκτάται, διανέµεται, ερµηνεύεται και 
συγκρατείται) αντιµετωπίζεται ως βασικό στοιχείο σε έναν 
οργανισµό και γι’ αυτό ο σχεδιασµός οφείλει πλέον να την 
περιλαµβάνει 

Εξάλλου, ο Κontoghiorghes και οι συνεργάτες του (2005)116 
υποστηρίζουν πως «οι οργανισµοί που µαθαίνουν» σχεδιάζονται για να 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα µέσω της παραγωγικής µάθησης, η οποία 
στοχεύει στην αλλαγή αλλά και στην ταυτόχρονη µείωση των αιφνίδιων 
αλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία και καλλιέργεια στενών 
σχέσεων µε τους πελάτες και άλλους παράγοντες-κλειδιά που επιτρέπουν την 
αµοιβαία διευθέτηση ζητηµάτων, µέσω µάλιστα της ικανότητας γρήγορου 
ανασχηµατισµού και επαναπροσδιορισµού των πηγών που βασίζονται στην 
αλλαγή του περιβάλλοντος117. Παρόµοια οπτική βέβαια θέτει σε αµφισβήτηση 
την ταυτότητα και το ρόλο των ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι καλούνται πλέον 
να επαναπροσδιοριστούν µε σκοπό να αυξήσουν το στρατηγικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία του οργανισµού (Griego, Geroy & Wright 
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2000118, Ulrich 1997a119, 1997b120, 1999121). Οι επαγγελµατίες της ανάπτυξης 
ανθρώπινων πόρων (H.R.D.- Human Resource Development) καλούνται να 
αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο στην αναµόρφωση των οργανισµών κατά τρόπο 
ώστε να εδραιωθεί και να προωθηθεί η µάθηση. Η δηµιουργία µιας εταιρίας 
µάθησης προϋποθέτει την κατανόηση της έννοιας του «οργανισµού που 
µαθαίνει» και την κατανόηση της σχέσης του µε τα επιθυµητά οργανωσιακά 
αποτελέσµατα. Μετά την έρευνα τους σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών και της βιοµηχανίας, 
(κατασκευαστικές εταιρίες) Κontoghiorghes και οι συνεργάτες του (2005) 
παραθέτουν τη δική τους πρόταση ως προς τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά 
που συνθέτουν έναν «οργανισµό που µαθαίνει»: 

- «ανοιχτή» επικοινωνία 

- ανάληψη ρίσκου 

- υποστήριξη και αναγνώριση της µάθησης 

- πηγές για την επιτέλεση του καθήκοντος 

- οµάδες 

- ανταµοιβή για τη µάθηση 

- περιβάλλον επιµόρφωσης και µάθησης 

- διοίκηση γνώσης (“knowledge management”) 

Οι Ηeaton και Harung (1999)122 ως στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει 
έναν οργανισµό που µαθαίνει επισηµαίνουν τη «συνειδητότητα». Σύµφωνα µε 
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τον Senge (1990)123, ένας οργανισµός που µαθαίνει αναπτύσσεται µοιραζόµενος 
τη συλλογική γνώση που κατακτάται µέσω της εµπειρίας και του συλλογισµού. 
Η οργανωσιακή ανάπτυξη, κατά Ηeaton και Harung, βασίζεται σε θεωρίες και 
τεχνικές που κινητοποιούν το πλήρες δυναµικό της ανθρώπινης συνειδητότητας, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής µάθηση και ανάπτυξη µέσω της ολιστικής 
νοηµοσύνης στη βάση της φυσικής λειτουργικότητας. Χρησιµοποιούν τον όρο 
«συνειδητό οργανισµό» (“conscious organization”) για να περιγράψουν εκείνη 
την ποιότητα της διοίκησης που θα ήταν δυνατή, εφόσον οι ιδιότητες της 
συνειδητότητας µπορούσαν να υιοθετηθούν πλήρως στους ανθρώπινους 
οργανισµούς. Οι επτά ιδιότητες που αναλύονται είναι οι ακόλουθες:  

1. αποδοτικότητα σε πραγµατική αξία ακολουθώντας τη φυσική αρχή 
της ελάχιστης δράσης : O Maharishi 124 χρησιµοποιεί την έκφραση 
«αυτοµατισµός στη διοίκηση» (“automation in administration”). 
Σε έναν οργανισµό που υιοθετεί τον αυτοµατισµό, τα πράγµατα 
φαίνεται να κυλούν από µόνα τους. Τα µέλη του θα επιδεικνύουν 
υψηλό βαθµό αυτό-αποτελεσµατικότητας, πλήρη έκφραση 
προσωπικής ευφυΐας και δηµιουργικότητας, υπεροχή στην πράξη, 
συναφείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και επιτεύγµατα χωρίς 
προστριβές και πίεση. 

2. αυθόρµητος και χωρίς προστριβές συντονισµός: Στη φύση 
αναρίθµητα στοιχεία συντονίζονται ταυτόχρονα για ένα κοινό 
σκοπό. Παρόµοια, σε έναν οργανισµό που βασίζεται στους 
φυσικούς νόµους, όλα τα µέρη ευθυγραµµίζονται αυθόρµητα σε 
µια συνεκτική ολότητα. Οι εργαζόµενοι σε έναν «συνειδητό 
οργανισµό» γεύονται από κοινού την εµπειρία των τυχαίων 
συµπτώσεων, όπου η δουλειά άλλων αποδεικνύεται πως 
αυθόρµητα ενισχύει την εργασία που άλλος προσπαθεί να 
επιτύχει.. 

3. δηµιουργική έµπνευση όµοια µε καλλιτεχνική µεγαλοφυΐα:  Όπως, 
για παράδειγµα, οι µεγάλοι συνθέτες αφήνονταν στην έµπνευση  
της στιγµής, έτσι και σε οποιαδήποτε δουλειά οι εργαζόµενοι 
µπορούν να εµπιστεύονται τις αυθόρµητες, εµπνευσµένες ιδέες 
τους. 
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4. πράττω το σωστό κάνοντας το καλό: Η διοίκηση που βασίζεται 
στη συνειδητότητα θεωρείται πως προωθεί την πρόοδο και την 
ολοκλήρωση του ατόµου, του οργανισµού και του ευρύτερου 
περιβάλλοντoς (Maharishi, 1995a) 125. 

5. σε αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον : οργανισµός ικανός να 
κατακτά την πρόοδο χωρίς να µολύνει το περιβάλλον. 

6. αλλάζοντας αυθόρµητα προς µια εξελικτική κατεύθυνση : 
οργανισµός που παρέχει µέγιστη ελευθερία και δυναµικό για 
δηµιουργική αλλαγή. Ο αυθορµητισµός και η αυτό-οργάνωση 
(Weatley, 1992126, Ray, 1993127) θεωρούνται απαραίτητα, όπως 
ακριβώς συµβαίνει στη φύση. Σε τέτοιου είδους οργανισµούς, η 
εξελικτική αλλαγή είναι αυθόρµητη, συνεχής και χωρίς αντίσταση. 

7. ηγεσία που προωθεί την πλήρη ανθρώπινη ανάπτυξη : οργανισµός 
που προωθεί την πλήρη ανάπτυξη κάθε µέλους του ξεχωριστά. 

 

1.3    Eµπόδια στη δηµιουργία ενός οργανισµού που µαθαίνει 

 

Ακόµη και όταν η διοίκηση είναι αποφασισµένη να µετατρέψει την 
επιχείρηση σε οργανισµό που µαθαίνει, τα εµπόδια που προκύπτουν είναι 
πολλά. H Hodgkinson (2000)128 επισηµαίνει την απροθυµία των εργαζοµένων 
για έκθεση των προσωπικών αδυναµιών µαζί µε τα δυνατά τους σηµεία, δηλώνει 
πως το γρήγορα εναλλασσόµενο περιβάλλον αποτελεί πρόβληµα στην ανάπτυξη 
και τη διατήρηση των νοητικών µοντέλων (όπως τα όρισε ο Senge) και 
σηµειώνει, επίσης, ότι οι µάνατζερ πολλές φορές προκαλούν το µπλοκάρισµα 
(“blocking”) ενισχύοντας τις πιέσεις της ιεραρχίας και τις εγωιστικές 
αντιλήψεις. Όσον αφορά την οµαδική µάθηση, δυσχεραίνεται από την έλλειψη 
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οργανωσιακής υποστήριξης και κινήτρων, καθώς και από προσωπικούς λόγους 
όπως ο φόβος για την απώλεια εξουσίας (η πληροφορία είναι δύναµη) ή 
γοήτρου, ενώ η συστηµική σκέψη (“systems thinking”) εµποδίζεται από τη 
ραθυµία και την απάθεια για τους άλλους. 

Πέρα από τα παραπάνω όµως, οι οργανισµοί χρειάζεται να έχουν την 
ικανότητα να χρησιµοποιούν τη γνώση που γεννήθηκε από τη εµπειρία τους µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν εταιρική αξία και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα (Τiwana, 2000)129. Ένας σηµαντικός παράγοντας που εµποδίζει 
την ανάπτυξη της ικανότητας για οργανωσιακή µάθηση είναι η «οργανωσιακή 
αµνησία» (organizational amnesia). Με τον όρο αυτό οι Οthman και Hashim 
(2004)130 εννοούν την αποτυχία των οργανισµών να µαθαίνουν αξιόπιστα σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η «αµνησία» αυτή έγκειται στην 
αποτυχία ενός οργανισµού να χρησιµοποιήσει τη µάθηση που απέκτησε, ώστε 
να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές και να δηµιουργήσει αξία.  

∆ιακρίνουν δύο βασικούς τύπους οργανωσιακής αµνησίας. Ο πρώτος 
αφορά την αµνησία που βασίζεται στο χρόνο (time-based organizational 
amnesia) και σχετίζεται µε την αδυναµία να εκµεταλλευτεί ένας οργανισµός την 
προηγούµενη εµπειρία του. Ο δεύτερος τύπος βασίζεται στο χώρο (space-based 
organizational amnesia) και σχετίζεται µε την αδυναµία να µεταφέρει ή να 
διαδώσει τη γνώση που αποκτήθηκε σε ένα κοµµάτι του οργανισµού σε άλλα 
σηµεία στον οργανισµό. Ως συνέπεια και των δύο µορφών αµνησίας, η 
απαραίτητη προσαρµογή δεν πραγµατοποιείται και έτσι χάνεται η ευκαιρία για 
την επιχείρηση να δηµιουργήσει περισσότερη αξία ή αναλίσκεται περισσότερος 
χρόνος για να αυξηθεί.  

Ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί στην οργανωσιακή αµνησία είναι 
η αδυναµία ενός οργανισµού να αδράττει και να διαχέει τη µάθηση. Οι Snyder 
και Cummings (1998)131 συµφωνούν ότι αυτό συµβαίνει εξαιτίας της αποτυχίας 
των επιχειρήσεων να καταχωρούν και να αποκωδικοποιούν τη γνώση. Σ’ αυτό 
µπορεί να προστεθεί και η δυσκολία πρόσβασης στη γνώση λόγω έλλειψης 
προσωπικού κινήτρου να διαδοθεί η γνώση από όσους την κατέχουν. Όταν 
δηλαδή εκείνοι που βίωσαν µια εµπειρία µάθησης θεωρούν ότι δεν έχει νόηµα 
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να µοιραστούν την εµπειρία τους, είναι λιγότερο πιθανό να την 
αποκωδικοποιήσουν και να την καταγράψουν. 

Η µάθηση βέβαια είναι µια διαδικασία τόσο γνωστική όσο κοινωνική. Οι 
Robertson και Hammersley (2000)132 συµφωνούν ότι η ύπαρξη κοινωνικού 
δικτύου εργασίας είναι απαραίτητη, ώστε να µπορεί η µάθηση να διαδοθεί. 
Στους οργανισµούς, το µοίρασµα και η διάχυση της µάθησης συνδέονται άµεσα 
µε το µοντέλο κοινωνικής διάδρασης των επιχειρησιακών λειτουργιών τους.  

H αµνησία που βασίζεται στο χρόνο (time-based organizational amnesia) 
συµβαίνει, γιατί η µάθηση που αποκτήθηκε δε µπορεί να αποκωδικοποιηθεί και 
να καταγραφεί από τον οργανισµό κι έτσι στην πορεία του χρόνου χάνεται η 
γνώση

133. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη κινήτρου από όσους 
κατέχουν τη γνώση. H αµνησία που βασίζεται στο χώρο (space-based 
organizational amnesia) συµβαίνει όταν η µάθηση, ακόµη και όταν 
αποκωδικοποιηθεί και καταγραφεί, αποτυγχάνει να µοιραστεί και να διαδοθεί η 
γνώση. Σ’ αυτό συµβάλλει η απουσίας µιας επί τούτου σχεδιασµένης 
διαδικασίας, ώστε να εδραιώνονται οι κοινωνικές διαδράσεις και οργανωσιακές 
λειτουργίες που κάνουν δυνατή τη διάδοση της γνώσης.   

Για την αντιµετώπιση της time-based amnesia προτείνεται η δηµιουργία 
αποτελεσµατικού τρόπου διατήρησης της οργανωσιακής µνήµης. Για την 
καταπολέµηση της space-based amnesia κρίνεται αναγκαία η προσεκτική 
εξέταση των λειτουργιών που εµπλέκονται στη διάδοση της γνώσης σε έναν 
οργανισµό. Ακόµη κι αν µια επιχείρηση είναι σε θέση να «εξάγει» γνώση που 
αποκτήθηκε από το παρελθόν, δεν εξασφαλίζεται η µάθηση αν αυτά δε 
µεταδοθούν σε όσους τα έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.  

Προκειµένου µια επιχείρηση να διαγνώσει τις αιτίες της οργανωσιακής 
αµνησίας είναι απαραίτητο πρώτα να κατανοήσει τα στάδια της οργανωσιακής 
µάθησης. Ο Crossan και οι συνεργάτες του (1999)134 παρέχουν ένα πλαίσιο που 
περιλαµβάνει 4 στάδια µάθησης που αναφέρονται ως τα 4Ι και αφορούν τόσο το 
ατοµικό όσο το οµαδικό και το οργανωσιακό επίπεδο. Η οργανωσιακή µάθηση 
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περιλαµβάνει τη µύηση (intuiting), την ερµηνεία (interpreting), την προσαρµογή 
(integrating) και τη θεσµοποίηση (institutionalizing). Η µύηση και η ερµηνεία 
πραγµατοποιούνται στο ατοµικό επίπεδο, στη συνέχεια η ολοκλήρωση του 
σταδίου της ερµηνείας και το στάδιο της προσαρµογής πραγµατοποιούνται σε 
οµαδικό επίπεδο, ενώ το στάδιο της προσαρµογής και η θεσµοποίηση 
ολοκληρώνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οποιοδήποτε ατελές κλείσιµο ενός 
σταδίου και η πρόωρη µετάβαση στο επόµενο στάδιο δηµιουργούν προβλήµατα 
στο οργανισµό, καθώς η µάθηση δεν πραγµατοποιείται135.  

Ο Tsai (2001)136 επισηµαίνει πως ο οργανισµός και τα µέλη του 
χρειάζεται να συνδέουν διαφορετικά τµήµατα της γνώσης από το παρελθόν, που 
προέρχονται από διάφορα µέρη του οργανισµού και από εξωτερικές πηγές ώστε 
να δηµιουργήσουν κάτι καινούριο. Σ’ αυτό συµβάλλει η νέα τεχνολογία µε τα 
πληροφορικά συστήµατα που παρέχουν τη δυνατότητα στα διαφορετικά 
τµήµατα µιας επιχείρησης να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να δρουν 
παράλληλα, διαδραστικά.  

Οι Snyder και Cummings (1998) για την αντιµετώπιση της οργανωσιακής 
αµνησίας προτείνουν τη δηµιουργία προσβάσιµης επιχειρησιακής µνήµης µε 
δύο τρόπους: την οργάνωση του έντυπου υλικού γνώσης και τη χρήση 
πληροφορικού συστήµατος. Από την έρευνα όµως των Othman και Hashim 
(2004) προκύπτει ότι η µάθηση και η διατήρηση της µνήµης επηρεάζονται πάνω 
από όλα από την κοινωνική διάδραση και από τις οργανωσιακές διαδικασίες, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, µε άλλα λόγια, και τη µορφή της διοίκησης. Ο Βolino 
και οι συνεργάτες του (2002)137 θεωρούν ότι η ανάπτυξη του «κοινωνικού 
κεφαλαίου» (social capital) αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αντιµετώπιση 
της αµνησίας σε έναν οργανισµό. Το ορίζουν ως τη δοµή των σχέσεων µεταξύ 
ατόµων, οργανισµών, κοινοτήτων και κοινωνιών και υποστηρίζουν ότι κάνει 
ευκολότερη την οµαδική εργασία, ενισχύει τη δέσµευση των εργαζοµένων, 
βελτιώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την 
καινοτοµία και µπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     Τα σχολεία ως «οργανισµοί που µαθαίνουν» 

  

2.1  Τα σχολεία ως εκπαιδευτικοί οργανισµοί 

Το σχολείο τόσο υπό την έννοια του εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και 
ως σύνολο επιµέρους εκπαιδευτικών µονάδων και ιδρυµάτων είναι µια 
θεσµοθετηµένη κοινωνική οντότητα, που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους για 
την προώθηση των οποίων διαθέτει κατάλληλη δοµή και οργάνωση. Σύµφωνα 
µε τη θεωρία των οργανώσεων, στο σχολείο οι ρόλοι των συµµετεχόντων 
(εκπαιδευτικών, µαθητών, διοικητικών στελεχών, γονιών κ.ά.) διακρίνονται για 
τη διαφοροποιηµένη λειτουργία τους, ενώ οι σκοποί είναι καθορισµένοι και 
υλοποιούνται µέσα από σχεδιασµένες δράσεις (Καψάλης, 2005)138. 
Συγκεκριµένα, είναι ένας οργανισµός, ο οποίος, µέσω καθορισµένων 
διαδικασιών, επιδιώκει να συµβάλει στη διατήρηση και εξέλιξη του πολιτισµού, 
αφού µέσω του σχολείου επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η µεταβίβαση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων στις νεότερες γενιές. Η επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται µε 
βάση τις διαδικασίες και της κοινωνικοποίησης, για το λόγο αυτό, το σχολείο 
αποκαλείται εκπαιδευτικός οργανισµός ή οργανισµός µάθησης. ∆ιαφοροποιείται 
µάλιστα από τους υπόλοιπους οργανισµούς αφενός λόγω της πολλαπλότητας µε 
την οποία µπορεί να ερµηνευτεί ο σκοπός ύπαρξής τους και αφετέρου λόγω της 
επικάλυψης ρόλων που παρατηρείται. Επιπλέον, ενώ στους υπόλοιπους 
οργανισµούς οι όροι εργαζόµενος, πελάτης, αποτέλεσµα-προϊόν 
προσδιορίζονται εύκολα, στην περίπτωση του σχολείου δύσκολα µπορεί να 
αποφανθεί ο µελετητής αν τελικά εργαζόµενοι είναι µόνο οι εκπαιδευτικοί ή/και 
οι µαθητές, αν το προϊόν του εκπαιδευτικού οργανισµού είναι η παροχή 
εκπαίδευσης ή/και οι εκπαιδευόµενοι µαθητές, αν ο πελάτης είναι ο µαθητής 
ή/και οι γονείς και η τοπική κοινωνία.  

Οι Karsten, Voncken και Voorthuis (2000)139, που µελέτησαν την 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ολλανδία, αναφέρουν πως τα σχολεία 
διαφέρουν από άλλους οργανισµούς υπό την έννοια ότι δεν έχουν την επίγνωση 
ότι είναι οργανισµοί. Επικεντρώνονται στη µάθηση των µαθητών και θεωρούν 
πως µόνο ένας πρωτοδιοριζόµενος δάσκαλος µπορεί να έχει ερωτήσεις και να 
συζητά για επαγγελµατικά θέµατα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αναζήτηση 
βοήθειας αντιµετωπίζεται ως δείγµα ανικανότητας. Αντίθετα, σε άλλους 
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οργανισµούς οι άνθρωποι είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε δοµές στις οποίες 
οι πιο έµπειροι επαγγελµατίες καθοδηγούν τους νεότερους.                                                                                                                         

Όπως επισηµαίνουν οι Everard & Morris (1996)140, «ο λόγος ύπαρξης 
ενός σχολείου είναι να προωθήσει τη µάθηση των µαθητών στο πλαίσιο ενός 
προγράµµατος διδασκαλίας αποδεκτού από όσους επενδύουν στην εκπαίδευση 
(stakeholders) και ο σχολικός οργανισµός πρέπει να εκπληρώνει αυτούς τους 
σκοπούς αποτελεσµατικά, αποδοτικά και οικονοµικά». Για να συµβεί αυτό οι 
εκπαιδευτικοί οργανισµοί πρέπει να διοικούνται διαχειριζόµενοι ορθολογικά 
υλικούς και άυλους πόρους, αλλά και να βελτιώνουν την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (Πετρίδου, 1998)141. Έρευνες, εξάλλου, για το προφίλ 
των αποτελεσµατικών σχολείων έδειξαν ότι η φοίτηση και η πρόοδος των 
µαθητών επηρεάζονται σηµαντικά από χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων, όπως η 
εκπαιδευτική ηγεσία, το οργανωτικό πλαίσιο ανάπτυξης του σχολείου, το 
σχολικό κλίµα, η σταθερότητα και η συνοχή του προσωπικού, η συµµετοχική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, χαρακτηριστικά τα οποία διαµορφώνονται µέσα 
από τη διαδικασία διοίκησης των σχολείων (Purkey & Smith, 1983)142. 
Εποµένως, τα σχολεία διαθέτουν τις βασικές δοµές και όλα εκείνα τα στοιχεία 
που βρίσκουµε σε κάθε οργανισµό, ενώ ταυτόχρονα διέπονται από τις ίδιες 
βασικές νόρµες. Κατά συνέπεια, οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε τα σχολεία ως 
«οργανισµούς» και τους επικεφαλείς τους (διευθυντές) ως µάνατζερς 
(managers)143.  

 

2.2 Αλλαγές στη φιλοσοφία του «οργανισµού που µαθαίνει» – Περιβάλλον 
και εκπαιδευτικοί οργανισµοί 

 

«Η ανθρώπινη µάθηση τον 21ο αιώνα θα είναι τόσο διαφορετική από τη 
µάθηση του 20ου αιώνα όσο διαφέρουν το µικροτσίπ και τα νευρωνικά δίκτυα 
από τη βαλβίδα. Όσο πλησιάζουµε στο νέο αιώνα, ο σκοπός και η πορεία της 
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αλλαγής φαίνεται πως επιταχύνεται σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Πρέπει να προχωρήσουµε µε αυτό ή µπροστά απ’ αυτό, αν δε θέλουµε να 
µείνουµε πίσω. Τα σχολεία δέχονται έντονα τους κραδασµούς από αυτό το 
παλιρροιακό κύµα αλλαγής µε τέτοιο τρόπο, ώστε πολλοί παιδαγωγοί – 
συνειδητά ή όχι – είναι µπερδεµένοι, εξουθενωµένοι και απογοητευµένοι» 
(Deal, 1990)144.   

Με τον όρο «αλλαγή» αναφερόµαστε στη διαρκή µάθηση και 
προσαρµογή, όπως επισηµαίνουν και οι Dixon (1994)145, Fullan (1991)146 και 
Fullan και Miles (1992)147. Η πρόκληση λοιπόν για τα σχολεία είναι να 
υιοθετήσουν στρατηγικές αλλαγής που να παρέχουν εσωτερική σταθερότητα, 
ενώ τα ίδια προχωρούν µπροστά. Η πρόκληση αυτή µπορεί να πάρει σάρκα και 
οστά στην εκπαίδευση, όπως και σ’ άλλους τοµείς, αν το σχολείο επικεντρωθεί 
σε µια στρατηγική αλλαγής, όπου η µάθηση αντιµετωπίζεται ως η µόνη και η 
σηµαντικότερη πηγή για την οργανωσιακή ανανέωση στη µεταµοντέρνα εποχή 
(Hargreaves,1995)148. Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής, το σχολείο λειτουργεί 
ως ένας οργανισµός µάθησης, προκειµένου να συνεχίσει να βελτιώνεται ως προς 
τις επιδόσεις του και να χτίζει την ικανότητα διαχείρισης αλλαγής (Corcoran and 
Goertz, 1995)149 µέσα σε ένα περιβάλλον, όπου τα σχολεία όλο και περισσότερο 
διευρύνουν τα όρια επιρροής τους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προωθείται η 
αλλαγή µέσω του παραδείγµατος και δε νοείται η εικόνα του δασκάλου ως 
αυτόνοµη ύπαρξη αποµονωµένου στην τάξη του και αποκοµµένου από το 
ευρύτερο σύνολο (Smylie, Lazarus & Brownlee-Conyers, 1996)150. Ο Fullan 
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(1991)151, άλλωστε, επισηµαίνει πως «η αλλαγή στην εκπαίδευση εξαρτάται από 
το τι κάνουν και τι σκέφτονται οι δάσκαλοι. Είναι τόσο απλό και περίπλοκο όσο 
αυτό». 

Σύµφωνα µε τον Kontoghiorghes (2005)152 οι σηµαντικότεροι παράγοντες 
που σχετίζονται µε την προσαρµογή στην αλλαγή είναι εκείνοι που αφορούν τα 
δοµικά και πολιτιστικά συστήµατα, καθώς και τα συστήµατα πληροφοριών ενός 
οργανισµού. Πιο συγκεκριµένα, η ανοιχτή επικοινωνία και το µοίρασµα 
πληροφοριών, η ανάληψη ρίσκου, η προώθηση νέων ιδεών, όπως επίσης η 
διαθεσιµότητα των πηγών αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για την 
αποτελεσµατική προσαρµογή στην αλλαγή. Εξάλλου, οι παρεµβάσεις από την 
πλευρά της διοίκησης που επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά του δοµικού, 
πολιτιστικού και επικοινωνιακού συστήµατος του οργανισµού τείνουν να 
επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα επιδόσεων, καινοτοµίας και προσαρµογής στις 
αλλαγές σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που επικεντρώνονται στη µάθηση και την 
εφαρµογή της. Για όλα αυτά πάντως κρίνεται απαραίτητο να γίνουν 
συστηµατικές και οργανωµένες ενέργειες. Όπως επισηµαίνουν οι Lawler 
Mohrman (1998)153 καµία µεµονωµένη προσέγγιση διοίκησης δεν προσφέρει 
ένα πλήρες σύστηµα διοίκησης: «Η πρόκληση του µέλλοντος είναι  η ανάπτυξη 
ενός πλήρους συστήµατος διοίκησης που να περικλείει και να προχωράει πέρα 
από ό,τι προσφέρει κάθε σύστηµα ξεχωριστά». 

Οι Dufour & Berkey (1995)154 προτείνουν ένα µοντέλο σε 10 στάδια, που 
λαµβάνει υπόψη του τα κοινά οράµατα και τις προσδοκίες, καθώς και την 
ανάγκη συνοχής και συνέπειας (consistency). Η ιδέα στην οποία βασίζεται είναι 
ότι «οι άνθρωποι και όχι τα προγράµµατα φέρνουν την επιθυµητή αλλαγή». Η 
αλλαγή επέρχεται µόνο εφόσον οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται και ενισχύονται 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Ερευνητές, άλλωστε, έχουν παρατηρήσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι 
οι δραστικές αλλαγές στις πρακτικές διδασκαλίας είναι µάταιες. Ο Elmore και οι 
συνάδελφοί του (1996)155 ανακάλυψαν ότι ακόµη και όταν οι δάσκαλοι ήταν 
πρόθυµοι να µάθουν νέες µεθόδους, συχνά τις εφάρµοζαν επιφανειακά και χωρίς 
συνέπεια παρέχοντας εξωτερικά την αλλαγή, αλλά όχι ουσιαστικά.  

Οι Showers, Murphy και Joyce (1996)156 µελέτησαν τρία σχολεία. Τα 
σχολεία αυτά είχαν εφαρµόσει µε συστηµατικό τρόπο πρόγραµµα 
µεταρρύθµισης που επικεντρώθηκε σε αρκετά µοντέλα διδασκαλίας µε βάση 
σχετικές έρευνες που περιελάµβαναν τη συνεργατική µάθηση (“cooperative 
learning”) και την «επίτευξη εννοιών» (“concept-attainment”). Τα µοντέλα αυτά 
σχεδιάστηκαν για να συµπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές των 
δασκάλων και όχι να τις αντικαταστήσουν. Μετά από τη διδασκαλία των 
παραπάνω µοντέλων στους δασκάλους σε τρία στάδια, οι Showers, Murphy και 
Joyce παρατήρησαν ότι το εντατικό σεµινάριο ήταν επαρκές, ώστε οι δάσκαλοι 
να εισάγουν νέες στρατηγικές στην τάξη τους, αλλά χωρίς πρόσθετη υποστήριξη 
λιγότερο από το 10% επέµεινε στην εφαρµογή των νέων µεθόδων για αρκετό 
χρονικό διάστηµα, ώστε να ενσωµατώσει τις νέες δεξιότητες στην καθηµερινή 
πράξη. Όπως µάλιστα επεσήµαναν, χρειάζονται είκοσι µε τριάντα δοκιµές σε 
πραγµατικές συνθήκες στην τάξη για να επιτευχθεί η επαγγελµατική 
επιδεξιότητα. Για το λόγο αυτό ενθάρρυναν τους δασκάλους να 
χρησιµοποιήσουν τις νέες µεθόδους άµεσα και συχνά και να οργανώσουν 
µεταξύ τους οµάδες µελέτης ώστε να συζητούν, να µοιράζονται και να 
εξετάζουν τις εµπειρίες τους παρέχοντας υποστήριξη ο ένας στον άλλον. Τα 
αποτελέσµατα του εγχειρήµατος ήταν αξιοσηµείωτα. Στο τέλος του πρώτου 
χρόνου, 88% των δασκάλων χρησιµοποιούσαν τις νέες στρατηγικές σε τακτική 
βάση και µε αποτελεσµατικότητα. Σε ένα σχολείο µέσης εκπαίδευσης τα 
ποσοστά προαγωγής των µαθητών στην επόµενη τάξη εκτινάχθηκαν, ενώ ο 
µέσος όρος επιτυχίας στα διαγωνίσµατα ανέβηκε από τις είκοσι πέντε στις 
σαράντα δύο µονάδες. 
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Oι Joyce και Calhoun (1996)157 σηµειώνουν πως τα σχολεία είναι 
πλούσια και ταυτόχρονα φτωχά σε πληροφορίες (“both information-rich and 
information-impoverished”). Το προσωπικό του σχολείου συλλέγει ένα τεράστιο 
αριθµό πληροφοριών από τα αποτελέσµατα στα διαγωνίσµατα µέχρι στοιχεία 
για τις απουσίες των µαθητών. Παρόλα αυτά σπάνια συνδέεται αυτός ο πλούτος 
δεδοµένων µε τις απόπειρες για βελτίωση του σχολείου. Οι ερευνητές 
παραθέτουν την περίπτωση ενός σχολείου µέσης εκπαίδευσης όπου µόνο 30% 
των σπουδαστών προήχθησαν στην επόµενη τάξη στο τέλος του χρόνου. Αν και 
αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά για χρόνια σε όλους µέσα στο σχολείο, εντούτοις 
η διοίκηση δεν είχε προσπαθήσει ποτέ να εντοπίσει τις αιτίες για το υψηλό 
ποσοστό αποτυχίας. Όταν ένα πρόγραµµα ανάπτυξης προσωπικού 
επικεντρώθηκε κάποια στιγµή στα στοιχεία, η κατάσταση άρχισε ν’ αλλάζει. 
Μέσα σε δυο χρόνια, το ποσοστό των σπουδαστών που προήχθησαν από το 30% 
έφτασε στο 95%. Μελετώντας λοιπόν τα δεδοµένα, ενδέχεται να οδηγηθούµε σε 
αλλαγή των νοοτροπιών που ήδη υπάρχουν στο προσωπικό σε σχέση µε τις 
προϋποθέσεις της επιτυχίας, καθώς τίθενται εκ νέου προς εξέταση το τι 
συµβαίνει στο σχολείο και για ποιο λόγο συµβαίνει. Επιπρόσθετα, η 
παρακολούθηση των δεδοµένων αποτελεί έναν καλό τρόπο ελέγχου των 
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων αλλαγής, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό ώστε 
να πειστεί η διοίκηση ότι οι µαθητές µπορούν να επιτύχουν πιο πολλά από ό,τι 
νόµιζαν. Όσο λοιπόν προχωρούν οι προσπάθειες για µεταρρύθµιση, το σχολείο 
συλλέγει πιο προσεκτικά τα στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα τα χρησιµοποιεί µε 
χρήσιµο τρόπο για τον οργανισµό. 

Ο Lashway (1997)158, αναφερόµενος στον ορισµό τoυ Leithwood 
(1995)159 για τους οργανισµούς που µαθαίνουν, επισηµαίνει πως, παρόλο που 
πρόκειται για ένα εµπνευσµένο όραµα, είναι πιθανόν πολύ δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, να εφαρµοστεί στα σχολεία. Η αποµόνωση των δασκάλων, η έλλειψη 
χρόνου και η περιπλοκότητα της διδασκαλίας αποτελούν αξιοπρόσεκτα εµπόδια 
στην  οργανωσιακή µάθηση σε βάθος χρόνου. Υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι οι 
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αλλαγές στο χώρο εργασίας συνιστούν το κλειδί για µια επιτυχηµένη 
οργανωσιακή µάθηση. Τα προγράµµατα και το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να 
προβλέπουν χρόνο για οµαδική εξέταση διαφόρων ζητηµάτων. Oι Joyce και 
Calhoun (1996), συµφωνούν ότι οι δραστικές αλλαγές είναι «σχεδόν αδύνατες» 
σε ένα τυπικό σχολικό χώρο. Στην καλύτερη περίπτωση, οι άνθρωποι θα 
προχωρούν µπροστά ως ξεχωριστά «φωτεινά σηµεία», αλλά δε θα είναι ικανά να 
δηµιουργήσουν µια κοινότητα µάθησης (“a learning community”). Oι 
κοινότητες που καλλιεργούν τη φιλοσοφία της µάθησης δίνουν αξία στις 
διαφορές, υποστηρίζουν την κριτική σκέψη και ενθαρρύνουν τα µέλη τους να 
συνδιαλέγονται πάνω σε ζητήµατα διδακτικής και µάθησης (Peters, Dobbins & 
Johnson, 1996)160.        

Οι Κruse και Louis (1993)161 τονίζουν τη σπουδαιότητα των σωστά 
αναπτυγµένων δοµών επικοινωνίας, όπως τα µηνύµατα µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (“e-mails”), οι τακτικές διοικητικές συναντήσεις, καθώς επίσης 
ένας κοινός χώρος για εργασία.  

Η συλλογική στοχαστικότητα µπορεί να ενισχυθεί, εξάλλου, µε τη 
βοήθεια δηµοκρατικότερων µορφών εξουσίας. Oι Joyce και Calhoun (1996) 
συνηγορούν υπέρ του σχηµατισµού «Υπεύθυνων Μερών» (“Responsible 
Parties”), που θα κατευθύνουν τη σχολική κοινότητα στις προσπάθειές της για 
βελτίωση του οργανισµού. Οι οµάδες αυτές, που θα αποτελούνται από 
διοικητικούς, δασκάλους, γονείς και µέλη της κοινότητας όπου βρίσκεται το 
σχολείο, δε θα είναι παραδοσιακές οµάδες λήψης αποφάσεων, αλλά θα δρουν ως 
υπέρµαχοι της εκτεταµένης στοχαστικότητας (“extended inquiry”). Βέβαια, η 
διαχείριση τόσο διαφορετικών οµάδων, των οποίων τα µέλη ενδέχεται να έχουν 
αντικρουόµενα θέµατα προς συζήτηση και ταυτόχρονα λίγη εµπειρία δουλειάς 
µε συνεργατικό τρόπο, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση για τους 
ηγέτες.  

Οι Lipton και Melamede (1997)162 προτείνουν το διάλογο ως το κλειδί 
για την επιτυχία και όχι τη διαµάχη, µε έµφαση στη σωστή ακρόαση, στην 
κατανόηση και στην αναζήτηση κοινά αποδεκτής λύσης. Στον επιτυχηµένο 
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διάλογο, οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να µην κατευθύνονται προς την 
ευκολότερη λύση, αλλά να εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές και να µοιράζονται 
πολλές διαφορετικές οπτικές που ανοίγουν το δρόµο σε νέες µορφές συλλογικής 
µάθησης. Οι νέες στρατηγικές, τέλος, φαίνεται πως αφοµοιώνονται καλύτερα σε 
µικρές οµάδες οι οποίες παρέχουν κίνητρο, προσωπική και τεχνική υποστήριξη. 

Στην Ολλανδία µάλιστα163, το κίνηµα για τη φροντίδα της ποιότητας 
(quality care movement) συνέταξε κείµενο στο “White Paper of the 
Government” µε τίτλο «Το σχολείο ως οργανισµός που µαθαίνει» (The School 
as a Learning Organization - De school als lerende organisatie), που εκδόθηκε το 
1995. Σύµφωνα µε αυτό, µόνο ένα σχολείο που συνεχώς αναζητά ευκαιρίες για 
βελτίωση, µέσω του διαλόγου στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και κυρίως 
µε το διάλογο µεταξύ του σχολείου και των ποικίλων µετόχων, µπορεί να 
προσδιοριστεί ως «καλό σχολείο» σε βάθος χρόνου. 

 ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως η δηµιουργία ενός οργανισµού που µαθαίνει 
απαιτεί επανεξέταση του ρόλου του ηγέτη σε βάθος. Οι διευθυντές και οι 
επιβλέποντες πρέπει να δουν τους εαυτούς τους ως «ηγέτες που µαθαίνουν» 
(“learning leaders”), υπεύθυνους για να βοηθούν τα σχολεία να αναπτύξουν την 
ικανότητα να συνεχίσουν την αποστολή τους. Ένα κρίσιµο κοµµάτι αυτού του 
ρόλου είναι η καλλιέργεια και η διατήρηση κοινού οράµατος (Lashway, 
Leithwood και συνεργάτες, Lipton και Melamede). Το όραµα προσφέρει 
στόχευση, γεννώντας ερωτήσεις κατάλληλες για κάθε µέλος του οργανισµού. 
Κατά συνέπεια, η µάθηση µετατρέπεται σε ένα συγκεκριµένο καθήκον 
προσανατολισµένο προς ένα ορισµένο σκοπό µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, και 
όχι σε µια αόριστη επιθυµία για «να παραµείνουµε σύγχρονοι» (“to stay 
current”). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες οφείλουν να στρέφονται στις 
οργανωσιακές δοµές που ενισχύουν τη συνεχή µάθηση, να βρίσκουν χρόνο, 
ακόµη και µέσα σε ένα ασφυκτικό πρόγραµµα, προκειµένου να συλλέγουν και 
να διαχέουν πληροφορίες που απεικονίζουν µε ακρίβεια την επίδοση του 
σχολείου, όπως και να ακολουθούν µορφές άσκησης εξουσίας που ενθαρρύνουν 
τη συλλογική σκέψη και δράση. Από τη στιγµή που το οµαδικό πνεύµα 
συνεργασίας γίνει καθηµερινή πρακτική ρουτίνας σε µια επιχείρηση, τότε και 
µόνο τότε µπορούµε να µιλάµε πραγµατικά για «οργανισµό που µαθαίνει». 

Η Hiatt-Michael (2001)164, αναφερόµενη στα σχολεία ως κοινότητες 
µάθησης, προτείνει τον ακόλουθο ορισµό: «Η κοινότητα µάθησης είναι ένας 
                                                           
163 Karsten, S., Voncken, E. and Voorthuis, M. (2000), “Dutch primary schools and the concept of the 

learning organization”, The Learning Organization, vol. 7, n. 3, p. 146 

164
 Hiatt-Michael, D. B. (2001), “Schools as learning communities: A vision for organic school reform” 

The School Community Journal, vol. 11 p. 120 



 43

οργανισµός στον οποίο κάθε µέλος αποκτά νέες ιδέες και αποδέχεται την ευθύνη 
για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του οργανισµού».  

Ο Prawat (1992)165 επισηµαίνει πως, από τη στιγµή που η µάθηση 
θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα, το κριτήριο για να κρίνουµε την 
αποτελεσµατικότητα του δασκάλου αλλάζει. Από την παράδοση «καλού 
µαθήµατος» προχωρεί στην ικανότητα να χτίζει ή να δηµιουργεί µια τάξη που 
λειτουργεί ως «κοινότητα µάθησης».  

Ο Natercio (2001)166 αντιλαµβάνεται τα σχολεία και τα σχολικά 
συστήµατα ως πολιτικούς οργανισµούς όπου οµάδες διαφόρων συµφερόντων 
αλληλεπιδρούν, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις επιµέρους απαιτήσεις τους 
µέσα σε ένα περιβάλλον διαφορετικότητας στόχων, ανοιχτής ή καλυµµένης 
σύγκρουσης και ανταγωνισµού για νοµιµότητα και δύναµη. Εξάλλου, δεδοµένης 
της κοινωνικής λειτουργίας τους, τα σχολεία αντιµετωπίζονται ως ανοιχτά 
συστήµατα ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επιρροή της κοινότητας και του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος.  

O Cibulka (2003)167 σηµειώνει πως το αυξηµένο ενδιαφέρον ανάµεσα 
στις επιχειρήσεις και στις βιοµηχανίες για τους οργανισµούς που µαθαίνουν 
δηµιούργησε πίεση στα σχολεία, προκειµένου να «παράγουν» νέους ανθρώπους 
που να µπορούν να: 

- συµµετέχουν στους κύκλους λήψης αποφάσεων 

- να ανασχεδιάζουν τα προβλήµατα 

- να προβλέπουν τις αλλαγές του περιβάλλοντος 

- να χρησιµοποιούν την ατοµική τους γνώση για να προάγουν τη γνώση 
του οργανισµού 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τη σειρά του, ανέπτυξε τη δική του οπτική 
όσον αφορά το τι θα πρέπει να ξέρουν οι µαθητές και πώς θα το µάθουν. 
Υπάρχει λοιπόν: 
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- καλύτερη κατανόηση της έµφυτης µαθησιακής ικανότητας του 
παιδιού 

- µια καθαρότερη έννοια της µεταφοράς µάθησης (η δυνατότητα του 
µαθητή να µεταφέρει γνώση από το ένα στο άλλο περιβάλλον) που 
θεωρείται πλέον πιο σηµαντική σε σχέση µε τη «µετάδοση» γνώσεων 
από το δάσκαλο 

- πιο αναπτυγµένη έννοια των επιπέδων της δεξιότητας του µαθητή 

Παρατηρούµε, συνεπώς, µεταβολή ως προς το µοντέλο διδασκαλίας και 
µάθησης, από την απευθείας µετάδοση γνώσεων σε µια θεώρηση συνεργατικής 
µάθησης µεταξύ δασκάλων και µαθητών. 

Κάτω από αυτήν την οπτική, οι δάσκαλοι χρειάζεται να αναπτύξουν τις 
ακόλουθες περιοχές γνώσης και κατανόησης: 

- ειδίκευση στο περιεχόµενο του αντικειµένου τους 

- γνώση των βασικών αρχών της επιστήµης τους 

- γνώση των κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

- κατανόηση της πολιτισµικής επιρροής 

- κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών 

Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι αντιµετωπίζονται ως µαθητές, για τους 
οποίους ισχύουν οι ίδιες αρχές που αφορούν τη µάθηση των παιδιών168. Τα 
σχέδια επαγγελµατικής ανάπτυξης (“professional development plans” – PD) 
δε θα πρέπει να βασίζονται στην απλή έννοια της επικαιρότητας (“updating”), 
αλλά στη διαρκή ανάπτυξη και αλλαγή. Στις Η.Π.Α., για παράδειγµα, τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες οι πιέσεις για µεταρρύθµιση οδήγησαν στην τάση η 
επαγγελµατική εκπαίδευση των δασκάλων να περιορίζεται σε προσεγγίσεις 
παρόµοιες µε την παροχή «συνταγών», τυποποιηµένων δηλαδή συµπεριφορών 
(“recipe-based” approaches), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τις θεωρίες για 
την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι πλέον αποδεκτό πως η επαγγελµατική 
εκπαίδευση των δασκάλων οφείλει να περιλαµβάνει εξέταση διαδικασιών σε 
µακροχρόνια βάση που θα επικεντρώνεται στους σκοπούς του σχολείου και στη 
µάθηση των µαθητών: 

- συνεργασία 
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- αλλαγή διαδικασιών 

- κουλτούρα του σχολείου 

Σε άρθρο τους οι Barman, Desimoine, Porter και Garet (2000)169 
υποστηρίζουν ότι η ποιότητα της ανάπτυξης του προσωπικού αποτελεί τον 
κρίσιµο σύνδεσµο µεταξύ της µεταρρύθµισης που βασίζεται σε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές και της καλύτερης απόδοσης των µαθητών. Το µοντέλο των 
ερευνητών αυτών περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: επικέντρωση, διάρκεια, 
συµµετοχή, περιεχόµενο-στόχος, ενεργή µάθηση και συνοχή. Ο όρος «ενεργή 
µάθηση» (“active learning”) αντιτίθεται στην έννοια της παθητικής µάθησης και 
αναφέρεται στη µάθηση που έχει νόηµα σε ζητήµατα καθηµερινής πρακτικής 
(Hirsch, 1996)170.   

 

2.3   Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισµού ως «οργανισµού που   
µαθαίνει» 

  

Οι Silins, Zarins και Mulfold ανέπτυξαν ένα project συνεργατικής 
έρευνας που διήρκησε πάνω από τρία χρόνια (1997-1999) και διεξήχθη από το 
Συµβούλιο Ερευνών της Αυστραλίας (“Australian Research Council”). 
Πρόκειται για το LOLSO171 (“Leadership For Organisational Learning and 
Student Outcomes” - «Ηγεσία για Οργανωσιακή Μάθηση και Αποτελέσµατα 
Σπουδαστών»), το οποίο σχεδιάστηκε για να γνωστοποιήσει την ανάγκη 
εξάπλωσης των σύγχρονων διαπιστώσεων σχετικά µε τις πρωτοβουλίες 
σχολικής αναδιάρθρωσης που στοχεύουν στην αλλαγή των σχολικών πρακτικών 
µε σκοπό την ενίσχυση της µάθησης και της προόδου των σπουδαστών.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως η συµµετοχή των σπουδαστών 
στις δραστηριότητες του σχολείου ήταν υψηλότερη στα µικρότερα σχολεία. 
Εξάλλου, οι δάσκαλοι των µικρότερων σε µέγεθος σχολείων δήλωσαν 
µεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλληλες πηγές και αυτή η αντίληψη 
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ήταν στενά συνδεδεµένη µε µετασχηµατιστικές πρακτικές που είχαν προταθεί 
από τον ηγέτη. 

Όσον αφορά τη φύση της οργανωσιακής µάθησης (Mulfold & Silins, 
1998172, Silins, Zarins & Mulfold, 1998173), η έρευνα κατέληξε στον 
προσδιορισµό τεσσάρων διαστάσεων που χαρακτήριζαν τα γυµνάσια ως 
οργανισµούς που µαθαίνουν και είναι τα ακόλουθα: 

- κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (trusting and collaborative 
climate): κατά πόσο το κλίµα και η κουλτούρα του σχολείου 
υποστηρίζουν τη συνεργατική δουλειά, το µοίρασµα των 
πληροφοριών και την ανοιχτή επικοινωνία 

- ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου (taking initiatives and risks): κατά 
πόσο οι σχολικοί ηγέτες και οι σχολικές δοµές ενισχύουν τον 
πειραµατισµό και οι δάσκαλοι νιώθουν πως έχουν αξία και 
ανταµείβονται για την ανάληψη πρωτοβουλιών 

- κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο (shared and monitored mission): 
κατά πόσο οι δάσκαλοι συµµετέχουν σε κάθε πτυχή της λειτουργίας 
του σχολείου, όπως στη λήψη αποφάσεων και στην αναθεώρηση, 
στην κοινή αίσθηση προσανατολισµού και στην αναγνώριση της 
ευρύτερης σχολικής κοινότητας  

- επαγγελµατική ανάπτυξη (professional development): κατά πόσο το 
προσωπικό σχεδιάζει το πρόγραµµα δράσης του µε βάση τις 
διαθέσιµες πληροφορίες και δεξιότητες, ώστε να βελτιώνει συνεχώς 
την επίδοσή του 

Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, ανάλογη ανάλυση των απαντήσεων των 
δασκάλων παρείχε εµπειρικά στοιχεία για τον προσδιορισµό των µοντέλων 
διοίκησης που προωθούν την οργανωσιακή µάθηση - εκ φύσεως 
µετασχηµατιστική - και που ορίζονται από τις ακόλουθες έξι διαστάσεις:  

- όραµα και σκοποί (visions and goals): κατά πόσο ο διευθυντής 
δουλεύει µε την συγκατάθεση όλου του προσωπικού για την 
εδραίωση των προτεραιοτήτων του σχολείου και γνωστοποιεί αυτές 
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τις προτεραιότητες και τους σκοπούς στους µαθητές και στο 
προσωπικό δίνοντας την αίσθηση του ολοκληρωµένου σκοπού  

- κουλτούρα (culture): κατά πόσο ο διευθυντής καλλιεργεί ατµόσφαιρα 
ενδιαφέροντος και εµπιστοσύνης ανάµεσα στα µέλη του προσωπικού, 
σεβασµό για τους µαθητές και δείχνει προθυµία να αλλάξει τις 
πρακτικές του υπό το φως νέων αντιλήψεων 

- δοµή (structure): κατά πόσο ο διευθυντής εδραιώνει µια σχολική 
κουλτούρα που προωθεί τη συµµετοχική λήψη αποφάσεων, 
υποστηρίζει την εκπροσώπηση και τη διανεµητική ηγεσία, ενώ 
ταυτόχρονα ενθαρρύνει την αυτονοµία του δασκάλου στη λήψη 
αποφάσεων 

- διανοητική διέγερση (intellectual stimulation): κατά πόσο ο 
διευθυντής ενθαρρύνει το προσωπικό να αναλογιστεί τι προσπαθεί να 
πετύχει µε τους µαθητές και πώς το κάνουν αυτό, διευκολύνει τη 
δηµιουργία ευκαιριών για το προσωπικό ώστε να µάθει ο ένας από τον 
άλλον και εισάγει τη δια βίου µάθηση στις πρακτικές του σχολείου  

- ατοµική υποστήριξη (individual support): κατά πόσο ο διευθυντής 
παρέχει ηθική υποστήριξη, δείχνει εκτίµηση για την εργασία κάθε 
µέλους του προσωπικού ξεχωριστά και υπολογίζει την άποψή τους 
όταν παίρνει αποφάσεις 

- προσδοκία επίδοσης (performance expectation): κατά πόσο ο 
διευθυντής έχει υψηλές προσδοκίες για τους δασκάλους και τους 
µαθητές και περιµένει από το προσωπικό να είναι αποτελεσµατικό και 
καινοτόµο 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα που προέκυψαν από την έρευνα, τα γυµνάσια 
που λειτουργούν ως «οργανισµοί που µαθαίνουν» κινούνται και στις τέσσερις 
διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή µάθηση. Αυτά τα σχολεία 
αναπτύσσουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας, όπου οι δάσκαλοι είναι 
ελεύθεροι να πειραµατίζονται και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Εξάλλου, οι 
σχολικές δοµές και διεργασίες υπάρχουν για να ενθαρρύνουν το προσωπικό να 
συµµετέχει σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής, συµπεριλαµβανοµένου της 
λήψης αποφάσεων και της αναθεώρησης-απολογισµού. Το προσωπικό 
µοιράζεται µια αίσθηση προσανατολισµού, παίρνοντας υπόψη του την ευρύτερη 
κοινότητα του σχολείου (γονείς, µετόχους, τοπική κοινότητα) και έχει τη 
δυνατότητα ανάδρασης (“feedback”) και ευκαιρίες να βελτιώσουν τη γνώση και 
τις δεξιότητές τους. Τα σχολεία-οργανισµοί που µαθαίνουν είναι προ-δραστικά 
(“proactive) και όχι αντιδραστικά – µετα-δραστικά (“reactive”) ως προς το 
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περιβάλλον τους που αλλάζει, καθώς είναι προσανατολισµένα προς τη µάθηση 
και την ανανέωση. 

Οµοίως, από την έρευνα προκύπτει πως τα γυµνάσια-οργανισµοί που 
µαθαίνουν διοικούνται από διευθυντές, των οποίων οι πρακτικές αντανακλούν 
τις έξι διαστάσεις που προσδιορίζουν τη µετασχηµατιστική ηγεσία. Μεγάλος 
αριθµός ερευνών επισηµαίνουν ότι, σύµφωνα µε τους δασκάλους, η 
µετασχηµατιστική µορφή ηγεσίας γεννά τις πιο χρήσιµες πρακτικές διοίκησης 
στα πλαίσια εκπαιδευτικής αλλαγής και αναδόµησης (Leithwood, 1994174, 
Leithwood & Jantzi, 1996175, Silins, 1992176, Silins, 1994177, Silins et al, 
2000178). Οι ηγέτες τέτοιων οργανισµών εµπλέκουν όλο το προσωπικό 
προκειµένου να θέσουν τις προτεραιότητες στο σχολείο, έτσι ώστε το 
προσωπικό να χτίσει µια κοινή αίσθηση σκοπού. Ο διευθυντής του γυµνασίου 
προωθεί µια κουλτούρα και ένα κλίµα ενδιαφέροντος του ενός για τον άλλον, 
εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ προσωπικού και µαθητών υιοθετώντας 
πρακτικές αναστοχασµού. Ο διευθυντής του σχολείου εδραιώνει σχολικές δοµές 
που στηρίζουν την από κοινού λήψη αποφάσεων και τον καταµερισµό της 
ηγεσίας και παρέχει εξατοµικευµένη υποστήριξη, ώστε να καταστήσει ικανό το 
προσωπικό να µαθαίνει και να διευθύνει. 

Όσον αφορά την ηγεσία των δασκάλων, τα αποτελέσµατα µας δείχνουν 
ότι όλο το προσωπικό δουλεύει από κοινού, ώστε να έχει κοινή στρατηγική στις 
δραστηριότητες µέσα στο σχολείο. Με ανάλογη φιλοσοφία συγκροτούνται οι 
επιτροπές ή οι οµάδες των δασκάλων, οι οποίες γίνονται προκειµένου να 
ασκήσουν ηγεσία, ενώ ο κάθε δάσκαλος ξεχωριστά ασκεί ηγεσία σε ανεπίσηµο 
επίπεδο. Τα χαρακτηριστικά που λειτουργούν αποφασιστικά ως προς την ηγεσία 
των δασκάλων είναι το αίσθηµα αξίας και ικανοποίησης του προσωπικού µε 
όλες τις µορφές ηγεσίας του σχολείου. Και οι δύο αυτοί ψυχο-κοινωνικού 
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παράγοντες είναι στενά συνδεδεµένοι µε τους διευθυντές που εφαρµόζουν 
µετασχηµατιστική ηγεσία. Η αναδιάρθρωση σχολείων που να οικοδοµούν 
κοινότητες ανθρώπων που µαθαίνουν εξαρτάται τόσο από τις υποστηρικτικές 
ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές πηγές όσο και από τις δοµικές συνθήκες 
που παρέχουν οργανωµένο χρόνο για συνεργατικό σχεδιασµό (Louis, Marks & 
Kruse, 1996)179. Η Louis και οι συνεργάτες της συµφωνούν ότι οι προτάσεις 
µεταρρύθµισης δίνουν έµφαση στα δοµικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης και 
επισηµαίνουν την ανάγκη για βελτίωση της κουλτούρας, του κλίµατος και των 
διαπροσωπικών σχέσεων στα σχολεία τα οποία είναι αποφασιστικής σηµασίας 
για την επιτυχία κάθε αλλαγής. Στη βάση λοιπόν κάθε επιτυχηµένης σχολικής 
µεταρρύθµισης βρίσκεται η εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης, σεβασµού και η 
απόδοση αξίας στο προσωπικό και στα επιτεύγµατά του (Bishop & Mulford, 
1999180 – Louis et al.,1996). 

Οι Webb & Norton (1999)181 ορίζουν τη σχολική κουλτούρα (“school 
culture”) ως το σύνολο των κοινών αντιλήψεων στις οποίες υπόκειται η 
λειτουργία του σχολείου. Κατ’ αναλογία, το σχολικό κλίµα (“school climate”) 
θεωρείται η συνολική προσωπικότητα του σχολείου, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα 
και η απεικόνιση των διαπροσωπικών, φιλικών σχέσεων στα πλαίσια του 
οργανισµού. Όπως υποστηρίζει ο Νοrris (2004)182, η ιδεατή σχολική κουλτούρα 
είναι εκείνη που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων µαθητευόµενων 
(“community of learners”). Σύµφωνα µε τον Νοrris, η πνευµατική ανάπτυξη 
είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί στα παιδιά (µαθητές), αν πρώτα δεν 
επιτευχθεί στους ενήλικες (δασκάλους και καθηγητές). 

 Mελέτη της Louis (1998)183 αναφέρει ότι υπάρχει στενή σύνδεση µεταξύ 
της ποιότητας της εργασιακής ζωής του δασκάλου και της δέσµευσής του, 
όπως επίσης και της αίσθησης αποτελεσµατικότητας. Ο Louis µάλιστα διακρίνει 
τα ακόλουθα κριτήρια µέτρησης της ποιότητας της εργασιακής ζωής: 
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- σεβασµός από τους ενήλικες που σχετίζονται µε τον δάσκαλο, όπως ο 
διευθυντής 

- συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που αυξάνει την επιρροή του 
δασκάλου 

- συχνή και αποτελεσµατική επαγγελµατική αλληλεπίδραση µεταξύ των 
συναδέλφων 

- σχολικές δοµές και διαδικασίες που συµβάλλουν σε ένα υψηλό 
αίσθηµα αποτελεσµατικότητας παρέχοντας ανάδραση (“feedback”) 
στις επιδόσεις 

- ευκαιρία για τη χρήση δεξιοτήτων και γνώσεων που ήδη υπάρχουν και 
για τον πειραµατισµό και την απόκτηση νέων προσόντων και 
γνώσεων 

- κατάλληλες πηγές για την αποτελεσµατική ολοκλήρωση της εργασίας 

- σύγκλιση µεταξύ προσωπικών στόχων και σκοπών του σχολείου 

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής έχει διαπιστωθεί ότι προάγει τη 
δέσµευση του δασκάλου και έχει ως συνέπεια συγκεκριµένες συµπεριφορές και 
στάσεις που µοιάζουν µε εκείνες των ηγετών των δασκάλων. Οι «δεσµευµένοι» 
δάσκαλοι, όπως αποδεικνύεται στην έρευνα της Louis, δούλεψαν πιο σκληρά 
προκειµένου να κάνουν τη δουλειά τους στην τάξη ενδιαφέρουσα στους 
µαθητές, εισήγαγαν νέες µεθόδους µάθησης και προχώρησαν µε τους µαθητές 
τους σε δραστηριότητες εκτός του προβλεπόµενου αναλυτικού σχολικoύ 
προγράµµατος (“extracurricular activities”). Με άλλα λόγια, η δέσµευση των 
δασκάλων αυξάνει την αφοσίωση των µαθητών, τη συµµετοχή και την εµπλοκή 
τους στο σχολικό πρόγραµµα. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τη Louis σε 
οκτώ σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσδιόρισε τις µεταβλητές που 
έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή στην αφοσίωση του δασκάλου και την αυτό-
αποτελεσµατικότητα. Η ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης νέων δεξιοτήτων, η 
δυνατότητα εφαρµογής νέων ιδεών και η διάθεση δέσµευσης για επαγγελµατική 
ανάπτυξη συνιστούν τα στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε τη δέσµευση και την 
αίσθηση προσωπικής αποτελεσµατικότητας.  

Ο Lee (2006)184 µελέτησε τη σχέση των σχολικών συνθηκών µε το 
αίσθηµα επαγγελµατικής ικανοποίησης του δασκάλου και τον τρόπο που οι 
παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, συγκρίνοντας 
                                                           
184 Lee, M. (2006),”What makes a difference between two schools? Teacher job satisfaction and 

educational outcomes”, International Education Journal, vol. 7, n. 5, p. 642 – 650 



 51

δύο µη κυβερνητικούς σχολικούς οργανισµούς στην Καµπόντια. Τα ευρήµατα 
δείχνουν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση του δασκάλου επηρεάζεται άµεσα 
από οικονοµικές παραµέτρους, όπως το ύψος των αποδοχών και το καθεστώς 
εργασίας (πλήρης ή µερική απασχόληση), καθώς και διάφορες παροχές 
(κοιτώνες για τους δασκάλους, δυνατότητα µετακίνησης µε µέσα που 
παρέχονται από το σχολείο). Παρόλα αυτά, η επαγγελµατική ικανοποίηση 
σχετίζεται άρρηκτα και µε µη οικονοµικά κριτήρια, όπως η σχολική διοίκηση, η 
µορφή ηγεσίας του διευθυντή, η επαγγελµατική ανάπτυξη και ένα αίσθηµα 
νοήµατος ζωής µέσω της διδασκαλίας. Όσο η διοίκηση τείνει να υιοθετεί 
πρακτικές «οργανισµού που µαθαίνει» – από κοινού λήψη αποφάσεων, κλίµα 
συνεργασίας και αποδοχής, µέριµνα για επαγγελµατική ανάπτυξη – τόσο 
αυξάνεται η επαγγελµατική ικανοποίηση των δασκάλων.  

Ακόµη και η έννοια της ικανοποίησης έχει άµεση σχέση µε τη γενικότερη 
πολιτική του σχολείου. Στο σχολείο (Naga School), όπου υιοθετείται η 
φιλοσοφία του οργανισµού που µαθαίνει, οι δάσκαλοι θέτουν υψηλά κριτήρια 
ως προς τον προσδιορισµό της επαγγελµατικής τους ικανοποίησης: σεµινάρια 
µέσα στο σχολείο, υποτροφίες για περαιτέρω εκπαίδευση, ευκαιρίες για την 
απόκτηση διπλωµάτων διδακτικής, επαγγελµατικό κύρος και αίσθηµα 
χρησιµότητας στην κοινωνία. Αντίθετα, οι δάσκαλοι του έτερου σχολείου 
(Basaac River School) περιορίζουν την επαγγελµατική τους ικανοποίηση στην 
αύξηση των αποδοχών τους και στη βελτίωση των τεχνικών µέσων διδασκαλίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δάσκαλοι του δεύτερου σχολείου δε βλέπουν το 
επάγγελµα του δασκάλου ως εκείνο που θα εξασκούν για όλη τους τη ζωή. Οι 
διαφορές όµως στα επίπεδα ικανοποίησης του δασκάλου φαίνεται πως έχουν 
άµεσο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πορεία των µαθητών. Κρούσµατα 
αδικαιολόγητων απουσιών και χαµηλών σχολικών επιδόσεων τείνουν να 
σχετίζονται µε σχολεία όπου οι δάσκαλοι παρουσιάζουν υψηλό βαθµό 
επαγγελµατικής δυσαρέσκειας. 

Ο Clarke (2000)185, βασιζόµενος σε προηγούµενο πόνηµα στο οποίο 
συµµετείχε

186, αντιπαραθέτει τη «σχολικότητα» (schooling) και τη µάθηση 
(learning) ισχυριζόµενος πως η πρώτη είναι αποτέλεσµα ατοµικιστικής 
προσέγγισης, ενώ η δεύτερη ακολουθεί ολιστική προσέγγιση. Πιο 
συγκεκριµένα, οι δύο θεωρήσεις έχουν ως εξής:  

                                                           
185 Clarke, P. (2000), “Learning schools, learning systems”, Continuum, p.28, 29 

186
 Townsend, T., Clarke, P. and Ainscow, M. (eds) (1999), “Third Millennium Schools: A World of 

Difference in Effectiveness and Improvement”, Rotterdam: Swets and Zeitlinger 

 



 52

 Schooling Learning 

1. Αξιόλογη µάθηση µπορεί να συµβεί µόνο µέσα 
στο πλαίσιο της τυπικής θεσµοθετηµένης 
εκπαίδευσης. 

Οι άνθρωποι µπορούν να µάθουν πράγµατα από 
πολλές πηγές. 

2. Ο καθένας πρέπει να µάθει έναν κοινό «πυρήνα» 
περιεχοµένου. 

Ο καθένας πρέπει να κατανοήσει τη µαθησιακή 
διαδικασία και να κατέχει τις βασικές 
µαθησιακές δεξιότητες. 

3. Η µαθησιακή διαδικασία ελέγχεται από ένα 
δάσκαλο. Το τι πρέπει να διδαχθεί, πότε και πώς 
πρέπει να διδαχθεί καθορίζονται από έναν 
επαγγελµατία (κυρίως τον καθηγητή ή το 
δάσκαλο σ’ αυτή την περίπτωση). 

Η µαθησιακή διαδικασία ελέγχεται από το 
µαθητευόµενο. Το τι πρέπει να διδαχθεί, πότε 
και πώς πρέπει να διδαχθεί καθορίζονται από 
εκείνον. 

4. Η µόρφωση και η εκπαίδευση είναι ατοµικές 
δραστηριότητες. Η επιτυχία βασίζεται στο πόσο 
καλά οι µαθητευόµενοι µαθαίνουν ως µονάδες, 
ξεχωριστά ο καθένας. 

Η µόρφωση και η εκπαίδευση είναι σε µεγάλο 
βαθµό διαδραστικές δραστηριότητες. Η επιτυχία 
βασίζεται στο πόσο καλά οι µαθητευόµενοι 
δουλεύουν µαζί ως οµάδα. 

5. Η τυπική εκπαίδευση προετοιµάζει τους 
ανθρώπους για τη ζωή. 

Η τυπική εκπαίδευση είναι η βάση για τη δια 
βίου µάθηση. 

6. Οι όροι «µόρφωση» και «σχολείο» σχεδόν 
ταυτίζονται. 

Το «σχολείο» είναι µόνο ένα από µια πλειάδα 
βηµάτων που στο ταξίδι της µόρφωσης. 

7. Από τη στιγµή που κάποιος τελειώνει την 
«τυπική εκπαίδευση», µπαίνει στον «πραγµατικό 
κόσµο». 

Η τυπική εκπαίδευση παρέχει ένα εύρος 
διαδράσεων και δικτύων µεταξύ των 
µαθητευόµενων και του κόσµου της πολιτικής, 
της οικονοµίας, του πνευµατικού κόσµου, της 
τεχνολογίας της επιστήµης και της κοινωνίας εν 
γένει. 

8. Όσο περισσότερα τυπικά προσόντα διαθέτει 
κάποιος τόσο πιο επιτυχηµένος θα είναι στη ζωή 
του. 

Όσο µεγαλύτερη ικανότητα και 
προσαρµοστικότητα έχει κάποιος, τόσο πιο 
επιτυχηµένος θα είναι στη ζωή του. 

9. Η βασική εκπαίδευση προσδιορίζεται από το 
κράτος. 

Η βασική εκπαίδευση προσδιορίζεται από το 
κράτος και ταυτόχρονα υποστηρίζεται από την 
κοινότητα και από ιδιωτικές πηγές που µε 
δηµοκρατικό τρόπο επιλέγονται µετά από 
οµαδική συζήτηση. 

 



 53

Παρατηρούµε πως το είδος της αλλαγής που καλούνται να κάνουν τα 
σχολεία, προκειµένου να εδραιώσουν δοµές οργανισµού που µαθαίνει, εγείρει 
αξιοσηµείωτες προκλήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση που το σχολείο παλεύει 
να επιβιώσει µε την παρούσα του µορφή. Επιχειρείται µια αναθεώρηση της 
έννοιας της βελτίωσης του σχολείου, µε βάση το νέο τρόπο σκέψης ως προς τη 
µάθηση και τον υποστηρικτικό του γι’ αυτήν ρόλο. Προς αυτή την κατεύθυνση 
δίνεται µεγάλη σηµασία στο τι συµβαίνει στο µυαλό των µαθητευόµενων (είτε 
πρόκειται για τους δασκάλους είτε για τους µαθητές). 

Σύµφωνα µε τους Silins, Zarins και Mulfold (2002)187, επτά διαστάσεις 
χαρακτηρίζουν τα σχολεία ως «οργανισµούς που µαθαίνουν» και αυτές 
προσδιορίζουν το περιεχόµενο της οργανωσιακής µάθησης: 

- ∆ιερεύνηση περιβάλλοντος (environment scanning): αναφέρεται 
στις δραστηριότητες του σχολείου που συµβάλλουν στη διεύρυνση 
της πληροφορίας, της πολιτικής, της θεωρίας και της πρακτικής του 
πέρα από τα όρια του σχολείου και οι οποίες συµβάλλουν 
αποφασιστικά στις διαδικασίες ανάπτυξης του σχολείου και στη λήψη 
αποφάσεων. 

- Όραµα και σκοποί (visions and goals): αναφέρεται στην 
αναγνώριση και στη δέσµευση για µια αίσθηση κατεύθυνσης που    
έχει συνοχή, είναι κοινά συµφωνηµένη και ευέλικτη ώστε να 
καθοδηγήσει τις καθηµερινές δράσεις και αποφάσεις του σχολείου, 
καθώς και να µορφοποιήσει τον µακροχρόνιο σχεδιασµό. 

- Συνεργασία (collaboration): αναφέρεται στο κατά πόσο υπάρχει 
κλίµα εµπιστοσύνης και εσωτερική άνεσης, που να προωθεί 
συνεργασία, υποστήριξη και προσωπική εµπλοκή στη λειτουργία του 
σχολείου. 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου (taking initiatives and risks): 
αναφέρεται στο κατά πόσο το προσωπικό του σχολείου είναι δεκτικό 
στην αλλαγή και νιώθει ελεύθερο να πειραµατίζεται και να παίρνει 
επαγγελµατικά ρίσκα απέναντι στην προσωπική και συνολική 
βελτίωση του σχολείου. 

                                                           
187 Silins, H., Zarins, S., Mulford, B. (2002), “What characteristics and processes define a school 

as a learning organization? Is this a useful concept to apply to schools?”, Ιnternational 

Education Journal, vol. 3, n. 1, p. 2 
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- Αναθεώρηση (review): αναφέρεται στο βαθµό που τα προγράµµατα 
και οι πρακτικές αναθεωρούνται, αξιολογούνται και µπαίνουν στην 
πράξη. 

- Αναγνώριση και ενίσχυση (recognition and reinforcement): 
αναφέρεται στο κατά πόσο υπάρχει ειλικρινής αναγνώριση και 
αξιολόγηση της προσπάθειας, της πρωτοβουλίας και της επίδοσης. 
Για µια ολική προσέγγιση στη µάθηση µέσα στο οργανωσιακό 
πλαίσιο, ο Robinson (1996)188 εξαίρει τη σηµασία της ενίσχυσης των 
ανθρώπων. Έννοιες όπως νόηµα υπό διαπραγµάτευση (negotiated 
meaning), αντανακλαστική µάθηση (reflective learning) και 
καθοδηγούµενη βοήθεια (guided assistance) αποτελούν διεργασίες 
που ενισχύουν τους µαθητευόµενους (learners) σε οµαδικά 
περιβάλλοντα.  

- Συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη (continuing professional 
development): αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο παρέχονται η 
ενθάρρυνση, οι ευκαιρίες και οι πηγές ώστε όλο το προσωπικό του 
σχολείου να είναι σε θέση να µάθει, να αναπτύξει και να εφαρµόσει 
τη γνώση, τις δεξιότητες και τις απαραίτητες στάσεις, προκειµένου να 
συµβάλλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης ως όλον. 

Στο άρθρο του “Is this school a learning organization? 10 ways to tell”, ο 
Brandt (2003)189 επισηµαίνει ότι, για να ελεγχθεί ο βαθµός στον οποίο ένα 
σχολείο λειτουργεί ως οργανισµός που µαθαίνει, τα µέλη του προσωπικού, 
καθώς και όποιος άλλος ενδιαφέρεται, θα πρέπει να προβληµατιστεί πάνω σε 
µια λίστα 10 χαρακτηριστικών, τα οποία  παραθέτει και αφορούν στα εξής: 

1. Οι  οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν µια θεµελιώδη δοµή 
που ενθαρρύνει την προσαρµοστική συµπεριφορά. 

2. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν προκλητικούς 
(challenging) αλλά εφικτούς κοινούς στόχους. 

3. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν µέλη που µπορούν 
επακριβώς να προσδιορίσουν τα στάδια ανάπτυξης του 
οργανισµού. 

                                                           
188  Robinson, R.D. (1996), “The learning organization”, Adult Learning, vol.7, n.4, p.16-17 

189 Brandt, R. (2003), “Is this school a learning organization? 10 ways to tell”, Journal of Staff 

Development, vol.24, n. 1  
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4. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν συγκεντρώνουν 
πληροφορίες, τις προωθούν και δρουν µε τρόπους που 
ταιριάζουν στους σκοπούς τους. 

5.  Οι οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν µια θεσµική βάση 
γνώσης και διαδικασίες για τη δηµιουργία νέων ιδεών. 

6. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν ανταλλάσσουν συχνά 
πληροφορίες µε σχετικές εξωτερικές πηγές. 

7. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν ανατροφοδότηση στα 
προϊόντα και στις υπηρεσίες. 

8. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν τελειοποιούν διαρκώς τις 
βασικές τους διαδικασίες. 

9. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν έχουν υποστηρικτική 
οργανωσιακή κουλτούρα. 

10. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν είναι «ανοιχτά συστήµατα», 
ευαίσθητα στο εξωτερικό περιβάλλον, 
συµπεριλαµβανοµένου των κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονοµικών συνθηκών. 

Ο Brandt δεν παραλείπει να διευκρινίσει πως ένας οργανισµός που 
µαθαίνει πρέπει να είναι σε άµεση και συνεχή επαφή µε την ευρύτερη κοινότητα 
στην οποία βρίσκεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κάθε φορά 
συνθήκες που τον αφορούν και τον επηρεάζουν. Αναφερόµενος µάλιστα στα 
σχολεία τονίζει πως στο σύγχρονο κόσµο κάθε σχολείο πρέπει να είναι ένας 
οργανισµός που µαθαίνει. 

O Cibulka 
και οι συνεργάτες του (2003)190 µετά από έρευνα σε 300 

σχολεία για το βαθµό που λειτουργούν ως «οργανισµοί που µαθαίνουν» 
κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα: 

- η υποστήριξη στα σχολεία ως «οργανισµοί που µαθαίνουν» 
επιτυγχάνεται προσδιορίζοντας κατ’ αρχήν τις επιθυµητές 
ιδιότητες και θέτοντας ως σκοπό στη συνέχεια τον τρόπο 
ανάπτυξής τους. 

                                                           
190 Cibulka, J., Coursey, S., Nakayama, M., Price, J. and Stewart, S. (2003), “Schools as Learning 

Organisations: A review of the literature”, National College for School Leadership, p. 1, 3 
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- η βελτίωση της µάθησης των µαθητών θα πρέπει να αποτελεί 
στόχο και κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε τον τρόπο που 
µαθαίνουν οι µαθητές θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 

- η µάθηση είναι το διαρκές καθήκον ενός «οργανισµού που 
µαθαίνει», να µαθαίνει δηλαδή πώς να µαθαίνει και να παρέχει  
δια βίου µάθηση σε όλα τα µέλη του. 

- η ισχυρή ηγεσία είναι απαραίτητη, ώστε να χτιστεί και να 
διατηρηθεί ένας «οργανισµός που µαθαίνει», µαζί µε τη 
δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών και ευκαιριών σε σχολικό 
επίπεδο. 

- η κουλτούρα του «οργανισµού που µαθαίνει» χαρακτηρίζεται, 
µεταξύ άλλων, από µια «ηθική νοιαξίµατος (ενδιαφέροντος)»  
µεταξύ όλων των µελών του. 

- η ανάπτυξη µιας βιώσιµης κοινότητας µάθησης χρειάζεται 
µορφωτικούς ηγέτες που θα δεσµευτούν σε µια συνεχή, 
συλλογιστική µαθησιακή διαδικασία και θα εναλλάσσουν τους 
ρόλους ηγέτη-µαθητευόµενου. 

- µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι προφανής η ανάγκη ψυχολογικής 
στήριξης προς τους δασκάλους που µαθαίνουν (στην αυξανόµενη 
χρήση πρακτικής έρευνας ως µέρος της µάθησής τους). 

Εξάλλου, για την ανάπτυξη και διατήρηση των σχολείων ως 
επαγγελµατικές κοινότητες µάθησης, ο Cibulka και η οµάδα του προτείνουν τα 
εξής: 

- σωστή ακολουθία για την απόκτηση γνώσης από τους δασκάλους 
(εξέταση γιατί χρειάζονται οι νέες πρακτικές, µελέτη των 
παραδειγµάτων της νέας πρακτικής, ευκαιρία να µάθουν από αυτά τα 
παραδείγµατα και, στη συνέχεια, υποστήριξη για την εφαρµογή τους 
µέσα στη δική τους τάξη) 

- ευκαιρίες για συµµετοχική µάθηση 

- σύνδεση µε το σκοπό του εξειδικευµένου αντικειµένου που πρέπει να 
µαθευτεί 

- σύνδεση µε τις ατοµικές ανάγκες του δασκάλου 

- προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης βασισµένα στις ανάγκες και 
τους σκοπούς κάθε σχολείου (“school-based PD”) 
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Όσον αφορά ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός οργανισµού που µαθαίνει, τη 
συνεργατική µάθηση (“collaborative learning”), οι συγγραφείς τονίζουν την 
ανάγκη όχι απλής εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος αλλά συµµετοχής 
των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, καθώς και ανάληψης ευθύνης για την 
πορεία και τον έλεγχο της µάθησής τους. Για να επιτευχθεί αυτό, κρίνεται 
απαραίτητη µια προσέγγιση προσανατολισµένη στο σχολείο, η οποία να 
περιλαµβάνει: 

- κοινές αξίες και αίσθηση αποστολής 

- κοινή ατζέντα δραστηριοτήτων µε γνώµονα την εδραίωση των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών του προσωπικού 

- σαφές πρότυπο ανθρώπινων, επαγγελµατικών σχέσεων 

Οποιεσδήποτε όµως παρόµοιες µεταρρυθµίσεις, όπου οι δάσκαλοι 
µεταβάλλουν τις πρακτικές τους, δε θα επιτύχουν παρά µόνο εφόσον οι 
δάσκαλοι γίνουν επαγγελµατίες που συνεργάζονται µέσα σε ένα ανάλογο 
ευνοϊκό περιβάλλον. Σε αυτό το σηµείο, ο ρόλος της ηγεσίας αποδεικνύεται 
εξαιρετικά κρίσιµος, καθώς είναι εµφανής η απαίτηση για επαναπροσδιορισµό 
και ανασχεδιασµό της ηγεσίας σε κάθε επίπεδο, και όχι µόνο σε σχολικό 
επίπεδο. ∆υνάµεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα οι 
τοπικές και εθνικές «αρχές του τόπου», επηρεάζουν καθοριστικά την ίδια τη 
µαθησιακή κοινότητα. Κανένας οργανισµός που µαθαίνει δεν µπορεί να 
αναπτυχθεί και να ευδοκιµήσει χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Στις Η.Π.Α. έχουν 
δηµιουργηθεί δίκτυα εθνικής σχολικής µεταρρύθµισης, από την εµπειρία των 
οποίων επισηµαίνουµε τα ακόλουθα σηµεία ως συνθήκες επιτυχίας191: 

- έντονη αίσθηση δέσµευσης στην καινοτοµία 

- αίσθηση κοινού σκοπού 

- ένα µείγµα από µοίρασµα πληροφοριών και ψυχολογική υποστήριξης 

- αποτελεσµατικός παράγοντας που διευκολύνει 

- εθελοντική συµµετοχή και ίση µεταχείριση 

Εξάλλου, στην έρευνα του Cibulka (2003) η ηγεσία αντιµετωπίζεται ως 
ένα ατοµικό χαρακτηριστικό στα πλαίσια µιας δυναµικής διαδικασίας όπου 
εµπλέκεται ένας αριθµός ανθρώπων. Με άλλα λόγια, πρόκειται για µια κοινή 

                                                           
191 Cibulka, J., Coursey, S., Nakayama, M., Price, J. and Stewart, S. (2003), “Schools as Learning 

Organisations: A review of the literature”, National College for School Leadership, p. 4 
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δραστηριότητα συνεργασίας. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να αλλάξει ο 
τρόπος προετοιµασίας ηγετών στα σχολεία. Μελέτες του Leithwood και των 
συνεργατών του (1998)192 καταλήγουν στην αποτελεσµατικότητα των «ηγετών 
που µεταµορφώνουν» (“transformational leaders”), των οποίων οι πρακτικές 
έχουν στόχο να διεγείρουν το αίσθηµα ηγεσίας στους άλλους. Έρευνες που 
εξετάζουν τη σχέση µεταξύ «µεταµορφωτικής ηγεσίας» και οργανωσιακής 
µάθησης εντόπισαν ορισµένα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη οµαδικής και 
ατοµικής µάθησης  που περιλαµβάνουν τα εξής:             

- προβλήµατα ερµηνείας  

- ανάπτυξη του στόχου για συνεργασία 

- πρόβλεψη των περιορισµών 

- αντιµετώπιση των εµποδίων σαν δυσκολίες µικρής σηµασίας 

- ικανότητα για µάθηση και οικοδόµηση των αντιλήψεων των 
δασκάλων 

- άνοιγµα σε νέα πληροφόρηση 

- δεξιότητες για τη διατήρηση µιας οµαλά λειτουργικής οµάδας 

- ισχυρή διαθεσιµότητα για µάθηση από τις εµπειρίες 

Η ανάπτυξη λοιπόν µιας βιώσιµης κοινότητας µάθησης χρειάζεται 
µορφωτικούς ηγέτες δεσµευµένους σε µια συνεχή και αναστοχαστική 
(reflective) µαθησιακή διαδικασία, ώστε να µετατρέπουν τους εαυτούς τους από 
ηγέτες σε µαθητευόµενους. 

Όπως διατείνεται η Hodges (2000)193, στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης 
που λειτουργούν παραγωγικά: 

- υπάρχει σαφές όραµα όσον αφορά τους διδακτικούς και µαθησιακούς 
σκοπούς και αναλαµβάνουν δράση για την επίτευξή τους 

- έχουν οικοδοµηθεί ανθρωπιστικές, διανοητικές σχέσεις για µάθηση 

- µορφώνονται καλά όλοι οι µαθητές 

                                                           
192

 Leithwood, K., Leonard, L. and Sharratt, L. (1998), “Conditions fostering organizational learning in 

schools”, Educational Administration Quarterly, vol. 34, n. 2 , p. 243 – 276 

193
 Hοdges, A. (2000,April),”Web of support for a personalized, academic foundation” Paper presented 

at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, L.A.  
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- υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους µαθητές τους 

- οι µαθητές αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες και ξέρουν ότι 
οι ενήλικες στο σχολείο νοιάζονται για αυτούς τόσο προσωπικά όσο 
και σε επίπεδο σπουδών 

- οι δάσκαλοι τυγχάνουν υποστήριξης σαν επαγγελµατίες και διαρκώς 
αυξάνουν την ικανότητά τους για ανάπτυξη και επιτυχία 

- η κουλτούρα είναι δυναµική, προσανατολισµένη προς την αλλαγή και 
προσαρµόζεται συνεχώς   

Με άλλα λόγια, τα παραγωγικά σχολεία διαθέτουν όλα τα 
χαρακτηριστικά που απαρτίζουν έναν οργανισµό που µαθαίνει. Παρόλο που 
ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα σχολεία µέσης εκπαίδευσης 
στερούνται ικανότητας για µάθηση µέσα στον οργανισµό (Bryk et al., 1993194, 
Louis et al.,1996, Lee & Smith, 1996195, Marks & Louis, 1999196), 
παρουσιάζονται άλλοι - λιγότεροι αλλά όλο και περισσότεροι - µελετητές που 
υποστηρίζουν τη σηµασία της έννοιας του «οργανισµού που µαθαίνει» και 
καλούν τους σχολικούς οργανισµούς να κατανοήσουν και να εισάγουν σταδιακά 
τη φιλοσοφία αυτή στο χώρο τους, για µια επιτυχηµένη σχολική µεταρρύθµιση 
(Chapman, 1997197 · Cousins, 1996 198·  Leithwood, Leonard & Sharatt, 1998199, 
Louis, 1994200, Mulford, 1998201, Leithwood & Louis, 1998202,  Leithwood, 
2000203,  Sammons et al., 1995204). 
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Σύµφωνα µε τον Βowen και τους συνεργάτες του (2006) 205, τα σχολεία 
που διαθέτουν «ανοιχτές» νοοτροπίες συνεργασίας ως προς τη λήψη αποφάσεων 
υπερέχουν σε επιδόσεις έναντι εκείνων που έχουν κλειστές και αυστηρά 
ιεραρχηµένες δοµές. Ο Coleman (1997)206 περιγράφει παρόµοια σχολεία ως 
οργανισµούς που καθοδηγούνται από τα αποτελέσµατα (“output-driven 
organizations”) και αναφέρεται σ’ αυτά τα σχολεία επειδή δείχνουν εµφανώς τις 
συνθήκες και τις διεργασίες που συνδέονται µε τους οργανισµούς που 
µαθαίνουν.  

 

2.4   Eµπόδια στη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού σε οργανισµό 
που µαθαίνει 

 

Ένας από τους γνωστότερους υποστηρικτές της φιλοσοφίας του “learning 
organization”, ο Senge, σε συνέντευξή του στο Νeil στο επιστηµονικό περιοδικό 
“Educational Leadership”(1995)207 εξηγεί ότι τα περισσότερα σχολεία δεν είναι 
σίγουρα οργανισµοί που µαθαίνουν, όπως ακριβώς πιστεύει και ο Νeil (σελ. 
156), ο οποίος δηλώνει ότι υπάρχει πολύ µικρή αίσθηση συλλογικής µάθησης 
στα περισσότερα σχολεία. Ο Senge καταλήγει σε δύο συµπεράσµατα ως προς τα 
αίτια της δυσκολίας των εκπαιδευτικών οργανισµών να µετατραπούν σε 
µαθησιακούς οργανισµούς. Αναφερόµενος στο φαινόµενο της συλλογικής 
µάθησης, επισηµαίνει πως τα σχολεία είναι εξαιρετικά περίπλοκοι, υψηλά 

                                                                                                                                                                         
201 Mulford, B. (1998), “Organizational learning and educational change” in A. Hargreaves, A. 

Lieberman, M. Fullan, & D. Hopkins (Eds), International handbook of organizational change, p. 616-641, 

Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers 

202 Leithwood, K. & Louis, K. S. (Eds) (1998), “Organizational learning in schools, The Netherlands: Swets 

& Zeitlinger 

203 Leithwood, K. (Eds) (2000), “Understanding schools as intelligent systems”, Stamford: JAI Press 

204
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of school effectiveness research” London: Office for Standards in Education 

205 Βοwen, L. G., Roderick, A. R., Ware, B. W. (2006), “The Reliability and Validity of the School Success 

Profile Learning Organisation Measure”, Evaluation and Program Planning vol. 29, p. 97 

206 Coleman, J.S., Schneider, B., Plank, S., Schiller, K., Shouse, S. & Wang, H. (Eds.) (1997), “Redesigning 

American education (p.p. 13-38), Boulder, CO: Westview Press 
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τµηµατοποιηµένοι οργανισµοί, των οποίων οι πελάτες έχουν πολύ διαφορετικές 
ανάγκες και προσδοκίες. Εξάλλου, η άποψη για τη µάθηση που κυριαρχεί στα 
σχολεία περιλαµβάνει την έννοια της διδασκαλίας – διδάσκω και διδάσκοµαι,   
µια άποψη που δεν ανταποκρίνεται στο είδος της µάθησης που χρειάζεται να 
εµπνέουν οι οργανισµοί που µαθαίνουν.  

Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως η περιοριστική νοµοθεσία στην Ελλάδα 
όσον αφορά τη λειτουργία των σχολικών µονάδων, δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
στους επικεφαλείς των σχολείων, ώστε να εφαρµόσουν τις πρακτικές που θα 
θέλανε. Το ίδιο ισχύει και στην Ολλανδία. Όπως επισηµαίνεται στο άρθρο του 
Karsten και των συνεργατών του (2000)208, οι ειδικοί στον τοµέα της 
εκπαίδευσης στη χώρα θεωρούν ότι η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ολλανδία 
παραµένει υπερβολικά κανονιστική. Οι απαιτήσεις που τίθενται στα σχολεία 
είναι τόσες πολλές που είναι δύσκολο σ’ αυτά να νιώσουν ότι έχουν επιλογές, 
γεγονός που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Εξάλλου, υπάρχουν αντιθέσεις 
στη χώρα όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική. Παρόλο που επισήµως το 
κράτος διατείνεται ότι είναι υπέρ της φιλοσοφίας των οργανισµών που 
µαθαίνουν και υποστηρίζει όσους οργανισµούς το επιδιώκουν, στην 
πραγµατικότητα δεν παρέχουν στα σχολεία την ελευθερία να επιλέξουν τους 
επιµέρους στόχους τους και τις µεθόδους εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Το µήνυµα που δίνεται λοιπόν στα σχολεία είναι διφορούµενο. Τα ειληµµένα 
προγράµµατα σπουδών είναι µια ισχυρή µορφή τυποποίησης του αποτελέσµατος 
που διευκολύνει τις γραφειοκρατικές τάσεις. Αν το κράτος δεν αποφασίσει να 
παράσχει µεγαλύτερη ελευθερία στις διοικήσεις των σχολείων, δεν είναι δυνατό 
να δηµιουργηθούν σχολικές µονάδες που να λειτουργούν ως οργανισµοί που 
µαθαίνουν. 

Είναι, εξάλλου, γενικότερα αποδεκτό ότι αποκεντρωµένες δοµές, 
λιγότερη διάκριση µεταξύ προσωπικού και ηγεσίας και πλευρικός συντονισµός 
έχουν θετική επίδραση στη µάθηση (Swieringa & Wierdsma, 1992)209. Το 
δηµοτικό σχολείο χαρακτηρίζεται από οριζόντια δοµή. Οι περισσότεροι όµως 
ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η δοµή δεν παράγει τις καλύτερες ευκαιρίες µάθησης 
γιατί: 
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1. υπάρχει υπερβολικά σαφής διαφορά µεταξύ ανάπτυξης της 
πολιτικής και της εφαρµογής της (διάκριση µεταξύ σκέψης και 
πράξης) 

2. στο σχολείο εισέρχεται και διαχέεται πολύ µικρή πληροφόρηση 
(µεγάλος όγκος πληροφοριών µένουν εκτός σχολείου ή 
περιορίζεται σε επίπεδο διευθυντή) 

3. υπάρχουν µη απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
(διάκριση µεταξύ διοικητικών ζητηµάτων και θεµάτων που 
αφορούν την ουσία της εκπαίδευσης) 

4. καθήκοντα και ευθύνες διαχωρίζονται πολύ γρήγορα 
(δυσλειτουργική κατανοµή καθηκόντων). 

 

Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας αποτυπώθηκε η εξέλιξη του 
όρου και της έννοιας του “learning organization” όπως διαµορφώθηκε από το 
1938 µέχρι τις µέρες µας, καθώς και τα χαρακτηριστικά που τον απαρτίζουν. 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ιδιαιτερότητα του οργανισµού που µαθαίνει 
όταν εφαρµόζεται στο σχολικό πλαίσιο, όπως επίσης και τα προβλήµατα µε τα 
οποία έρχεται αντιµέτωπο ένα σχολείο που επιθυµεί να αναπτυχθεί ως 
οργανισµός που µαθαίνει.  

Ακολουθεί η έρευνα µας σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισµό, 
προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο διαθέτει ή όχι τα συστατικά ενός 
οργανισµού που µαθαίνει, να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας µε 
άλλες και να διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης.   
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ΜΕΡΟΣ Β:  Ερευνητικά δεδοµένα - Εµπειρική έρευνα 

 

KEΦΑΛΑΙΟ 3 Η περίπτωση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού 

 

3.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.1.1 Στόχος της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις  

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του 
βαθµού στον οποίο εκπαιδευτικοί οργανισµοί στην Ελλάδα έχουν 
χαρακτηριστικά οργανωσιακής µάθησης. 

Για το σκοπό αυτό, επικεντρωθήκαµε σε σχολεία πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μελετήσαµε έναν εκπαιδευτικό όµιλο που 
διαθέτει σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
δραστηριοποιείται ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα διαθέτει σχολικούς 
οργανισµούς σε τρεις περιοχές, οι οποίες για την παρούσα έρευνα ορίστηκαν ως 
Περιοχή Α, Περιοχή Β και Περιοχή Γ, προκειµένου να διατηρηθεί η ανωνυµία 
του οµίλου. 

Τα χαρακτηριστικά που διερευνήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

α) οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (ο βαθµός στον 
οποίο υπάρχει εµπιστοσύνη, αµοιβαία υποστήριξη, αποδοχή 
διαφορετικής γνώµης, έκφραση γνώµης εργαζοµένων και βαθµός 
επιρροής, συµµετοχή / συνεργασία στη διαµόρφωση οράµατος / σκοπών, 
γνωστοποίηση προβληµάτων προς διοίκηση, αποδοχή του οράµατος, 
ύπαρξη συνεχούς διαλόγου) 

β) ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – στρατηγική ηγεσία (ενθάρρυνση 
για λήψη αποφάσεων, υποστήριξη για ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ρίσκου, έκφραση αποριών και διάλογος, ανοχή στην αλλαγή, 
διευκόλυνση για πειραµατισµό, επιβράβευση πρωτοβουλιών) 

γ) κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο (όραµα και στόχοι στο αναλυτικό 
πρόγραµµα, τρόπος επίτευξης αποστολής, ανάλυση περιβάλλοντος, 
έλεγχος του βαθµού ικανοποίησης σκοπών-στόχων, έλεγχος 
αποτελεσµατικότητας προγράµµατος, κριτική εξέταση πρακτικών 
διδασκαλίας, έλεγχος διοίκησης για την εξασφάλιση συµφωνίας µεταξύ 
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δράσεων και αξιών του οργανισµού, πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση 
θεµάτων τακτικής, αναζήτηση πληροφοριών για βελτίωση εργασίας) 

δ) επαγγελµατική ανάπτυξη (δέσµευση για ανάπτυξη, µάθηση από 
εµπειρία άλλων οργανισµών, στήριξη διοίκησης σε ευκαιρίες µάθησης, 
µέριµνα για περαιτέρω εκπαίδευση, ύπαρξη κλίµατος διαρκούς 
επαγγελµατικής βελτίωσης, διάθεση εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς, 
χρήση των εγχειριδίων, δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας, σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία, ύπαρξη 
εξωτερικών οµιλητών ή συµβούλων, σηµαντική µέριµνα της διοίκησης η  
εκπαίδευση προσωπικού) 

ε) συνεχής µάθηση (αντιµετώπιση λαθών ως ευκαιρίες µάθησης, 
διευκόλυνση από τη διοίκηση για πρόσβαση στην πληροφόρηση, 
προσδιορισµός δεξιοτήτων για επίτευξη εργασιακών καθηκόντων, 
αλληλοβοήθεια στη µάθηση, παροχή χρόνου για µάθηση, αντιµετώπιση 
προβληµάτων ως ευκαιρία µάθησης, ανταµοιβή για την εφαρµογή της 
µάθησης) 

στ) διάλογος και στοχαστικότητα (δυνατότητα ειλικρινούς συζήτησης 
ανταλλαγής εµπειριών, ενθάρρυνση έκφρασης αποριών, δυνατότητα 
έκφρασης προσωπικής γνώµης, ύπαρξη σχέσεων σεβασµού) 

ζ) οµαδική µάθηση (ελευθερία των οµάδων στην προσαρµογή των 
σκοπών τους στις νέες ανάγκες, σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά 
ιεραρχίας, τις διαφορές κουλτούρας ή άλλες, επικέντρωση τόσο στα 
καθήκοντα όσο και στην οµαλή λειτουργία των οµάδων, δυνατότητα 
αναθεώρησης συλλογιστικής κατόπιν συζήτησης ή ύπαρξης νέων 
πληροφοριών, ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά τους, εµπιστοσύνη 
στη διοίκηση ότι για τη λήψη αποφάσεων λαµβάνει υπόψη της τις 
προτάσεις των εκπαιδευτικών)  

θ) ενίσχυση (επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών, δυνατότητα 
επιλογής έργου, δυνατότητα πρότασης πηγών για βελτίωση εργασίας) 

ι) αναθεώρηση - ανάδραση (“feedback”) (δηµιουργία συστηµάτων για 
µέτρηση αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικού έργου, µέτρηση 
ικανοποίησης γονέων, µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά, αύξηση κάθε χρόνο του αριθµού 
δραστηριοτήτων – projects, µέτρηση της ανταπόκρισης στα παράπονα 
των γονέων) 
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3.1.2 ∆είγµα - Μεθοδολογία 

Το δείγµα αποτέλεσε το σύνολο του εκπαιδευτικού δυναµικού ενός 
οµίλου και των τριών σχολικών οργανισµών που έχει στην Ελλάδα (Περιοχή Α, 
Περιοχή Β, Περιοχή Γ).  

Ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός οργανισµός επελέγη γιατί: 

1.  Αποτελεί δίκτυο σχολείων µε πάνω από 80 εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς παγκοσµίως σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 
Εποµένως έχει διεθνή εµβέλεια και δραστηριοποιείται σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. 

2.   Παρόλο που οι οργανισµοί λειτουργούν σε διάφορα πολιτισµικά, 
κοινωνικά περιβάλλοντα, επιδιώκεται σηµαντική αυτονοµία κάθε 
εκπαιδευτικού οργανισµού χωριστά, ώστε να επιλύονται θέµατα 
που τους απασχολούν και να λαµβάνονται άµεσα αποφάσεις για 
τα τρέχοντα προβλήµατα. Προωθείται ξεχωριστός τρόπος 
οργάνωσης ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός, γεγονός που 
προϋποθέτει ικανότητα προσαρµογής και ευελιξίας. Εξάλλου, σε 
κάθε χώρα λαµβάνονται υπόψη ορισµένες άλλες ιδιαιτερότητες 
εθνικού χαρακτήρα: νοµοθεσία, ήθη και έθιµα, επικρατούσα 
θρησκεία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για οργανισµούς που 
φαίνεται πως διαθέτουν βασικά στοιχεία ενός «οργανισµού που 
µαθαίνει». 

3. Έχει όραµα και πολιτική σαφώς καθορισµένα. Σύµφωνα µάλιστα 
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Σχολείου «επιδιώκει να δώσει 
στους µαθητές του µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη µόρφωση 
και αγωγή σύµφωνα µε τις αρχές του ιδρυτή του. […] 
Ταυτόχρονα, επιδίωξη είναι η παιδεία να είναι προσαρµοσµένη 
στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής, ώστε να καταστήσει ικανούς 
τους µαθητές να ενταχθούν µε επιτυχία στην κοινωνία της 
Ενωµένης Ευρώπης». Ως εκ τούτου περιµένουµε να βρούµε 
χαρακτηριστικά οργανισµού µάθησης. 

 
Για τη συλλογή των στοιχείων επιλέξαµε τη µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου. Συντάξαµε ερωτηµατολόγιο που αποτελείται από 59 
ερωτήσεις µε βάση τους 9 άξονες που έχουµε αναφέρει (βλ. Παράρτηµα). Οι  
απαντήσεις µετρήθηκαν σε πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert: (συµφωνώ, 
διαφωνώ) «πάρα πολύ», «πολύ», «αρκετά», «λίγο», «καθόλου».  
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Το ερωτηµατολόγιο αυτό διανεµήθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ζητήθηκε να επιδοθεί 
ιδιοχείρως σε φάκελο στις γραµµατείες κάθε σχολείου ή ταχυδροµικώς στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. ∆ιασφαλίστηκε µε αυτό τον τρόπο η πλήρης 
ανωνυµία των ερωτηθέντων, ώστε να µπορέσουν να δώσουν όσο το δυνατόν πιο 
ελεύθερα τις απαντήσεις τους. 

Η κατανοµή του δείγµατος έχει ως εξής: 

Πίνακας Νο 1: Κατανοµή δείγµατος 

Σχολεία Βαθµίδα ∆άσκαλοι-
καθηγητές 

(πληθυσµός) 

∆είγµα Ποσοστά 

Περιοχή Α ∆ηµοτικό, 
Γυµνάσιο-
Λύκειο 

64 39 60,94% 

Περιοχή Β Γυµνάσιο-
Λύκειο 

42 20 47,62% 

Περιοχή Γ ∆ηµοτικό  10 7 70% 

Σύνολο  116 66 56,89% 

 

H έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Το σύνολο των 
ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν ήταν 116. Από αυτά επέστρεψαν σωστά 
συµπληρωµένα τα 66: 39 από την Περιοχή Α, 20 από την Περιοχή Β και 7 από 
την Περιοχή Γ. Πρόκειται για ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (για την ακρίβεια 
56,89%), που εγγυάται ως ένα µεγάλο βαθµό (πάνω από 95%) την 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος αναφορικά µε τον πληθυσµό. 

Για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα SPSS (16). 
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3.2 Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων 

 

3.2.1  Παρουσίαση και ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων 

Πίνακας Νο 2: Κατανοµή φύλου στο σχολείο της Περιοχής Α 

 

Όσον αφορά το σχολείο της Περιοχής Α, παρατηρούµε πως η πλειοψηφία 
των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι γυναίκες (12 άντρες – 30,8%, 26 
γυναίκες – 66,7%) ηλικίας 31-40 ετών (43,6 %).  

Πίνακας Νο 3: Κατανοµή φύλου στο σχολείο της Περιοχής Β 
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Αναφορικά µε το σχολείο της Περιοχής Β, οι άντρες αποτελούν µόνο το 
30% (6 άτοµα), ενώ οι γυναίκες το 55% από τους καθηγητές που απάντησαν στο 
ερωτηµατολόγιο. Επισηµαίνουµε πως ένα ποσοστό 15% (3 άτοµα) δε σηµείωσε 
το φύλο.  

Πίνακας Νο 4: Κατανοµή φύλου στο σχολείο της Περιοχής Γ 

 
 

Στην Περιοχή Γ, κατά ποσοστό 57,1% υπερτερούν οι γυναίκες, σε σχέση 
µε τους άντρες που αποτελούν το 42,9% του πληθυσµού. 

Πίνακας Νο 5: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «ηλικία» των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο της Περιοχής Α 

 
Υπόµνηµα: 1= 20-30  , 2= 31-40 , 3=  41-50, 4= 51 και άνω 
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Πίνακας Νο 6: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «ηλικία» των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο της Περιοχής Α (σε ποσοστά) 

 
Υπόµνηµα: 1= 20-30  , 2= 31-40 , 3=  41-50, 4= 51 και άνω 

Όπως παρατηρούµε, η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 
Περιοχής Α (43,6%) είναι µεταξύ 31-40 χρονών, το 23,1% είναι µεταξύ 20-30, το 
20,5% βρίσκεται στην ηλικία των 41-50 και το υπόλοιπο 12,8% είναι πάνω από 
50 χρονών. 

Πίνακας Νο 7: Γραφική παράσταση της ηλικίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο της 
Περιοχής Β 

 

Υπόµνηµα: 1= 20-30  , 2= 31-40 , 3=  41-50, 4= 51 και άνω 
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Ως προς την ηλικία, το 40% των ερωτηθέντων είναι µεταξύ 41 και 50 
χρονών, ενώ το 35% µεταξύ 31-40 χρονών.  Το 10% (2 άτοµα) βρίσκονται σε 
ηλικία µεταξύ 51-60 και το 5% (1 άτοµο) σε ηλικία 20-30 χρονών, ενώ το 
υπόλοιπο 10% δεν απάντησε. 

Πίνακας Νο 8: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «ηλικία» των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο της Περιοχής Γ 

 
Υπόµνηµα: 1= 20-30  , 2= 31-40 , 3=  41-50, 4= 51 και άνω 

Στο σχολείο της Περιοχής Γ, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι 
µεταξύ 31-40 χρονών σε ποσοστό 42,9 %. Το 28,6% των ερωτηθέντων 
βρίσκεται σε ηλικία µεταξύ 20-30, ενώ το υπόλοιπο 28,6% µοιράζεται εξίσου 
(14,3% έκαστο) στις ηλικίες 41-50, 51 και πάνω. 

Πίνακας Νο 9: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «σπουδές» στο σχολείο της 
Περιοχής Α 

 

Υπόµνηµα: 1 = πτυχίο Α.Ε.Ι., 2 = µεταπτυχιακό δίπλωµα, 4 = άλλο   
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Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής 
(61,5%). Το 35,9% των ερωτηθέντων κατέχει και µεταπτυχιακό δίπλωµα.  

Πίνακας Νο 10: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «σπουδές» στο σχολείο της 
Περιοχής Β 

 

Υπόµνηµα: 1 = πτυχίο Α.Ε.Ι., 2 = µεταπτυχιακό δίπλωµα 

Στο επίπεδο σπουδών, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 75% (15 
άτοµα) κατέχει µόνο πτυχίο Α.Ε.Ι. Ένα 15% (3 άτοµα) διαθέτει µεταπτυχιακό 
δίπλωµα. (Το 10% δεν απάντησε). 

Πίνακας Νο 11: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «σπουδές» στο σχολείο της 
Περιοχής Γ 

 
 

Υπόµνηµα: 1 = πτυχίο Α.Ε.Ι., 2 = µεταπτυχιακό δίπλωµα, 4 = άλλο   
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Στο σχολείο της Περιοχής Γ η συντριπτική πλειοψηφία (71,4%, 5 άτοµα) 
κατέχει µόνο πτυχίο Α.Ε.Ι., ένα µόνο άτοµο διαθέτει µεταπτυχιακό δίπλωµα και 
ακόµη ένα είναι κάτοχος κάποιου άλλου διπλώµατος - π.χ. δίπλωµα Ι.Ε.Κ.- (από 
14,3% το καθένα). 

Πίνακας Νο 12: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «βαθµίδα εκπαίδευσης» στο 
σχολείο της Περιοχής Α 

 
Υπόµνηµα: 1= Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 2= ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 3= Και στις δύο 
βαθµίδες 

 

Πίνακας Νο 13: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «βαθµίδα εκπαίδευσης» στο 
σχολείο της Περιοχής Α (ποσοστά) 

 

Υπόµνηµα: 1= Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 2= ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 3= Και στις δύο 
βαθµίδες 
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Όπως παρατηρούµε στις δύο προηγούµενες γραφικές παραστάσεις, στην 
Περιοχή Α, το 51,3% των εκπαιδευτικών (20 άτοµα) εργάζονται στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, το 35,9% στη ∆ευτεροβάθµια, ενώ υπάρχουν και 
κάποιοι που απασχολούνται και στις δύο βαθµίδες εκπαιδεύσεως (12,8% - 5 
άτοµα).  

Για το σχολείο της Περιοχής Β, παραλήφθηκε η µεταβλητή “level” 
(βαθµίδα εκπαίδευσης) καθώς το συγκεκριµένο σχολείο καλύπτει µόνο τη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσιο-Λύκειο).  

Για το σχολείο της Περιοχής Γ, παραλήφθηκε η µεταβλητή “level” 
(βαθµίδα εκπαίδευσης) καθώς το συγκεκριµένο σχολείο καλύπτει µόνο την 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµοτικό).  

Πίνακας Νο 14: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
επάγγελµα» στο σχολείο της Περιοχής Α 

 

Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 5-10 χρόνια, 3= 10-15 χρόνια, 4= 15-20 χρόνια, 5=άλλο  

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελµα στην Περιοχή Α, το 28,2% 
έχει 1-5 χρόνια, το 23,1% 5-10 χρόνια, το 30,8% κυµαίνεται ανάµεσα στα 10-20 
χρόνια και το 17,9% εργάζεται στην εκπαίδευση περισσότερο από 20 χρόνια.  
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Πίνακας Νο 15: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
επάγγελµα» στο σχολείο της Περιοχής Β 

 

Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  

Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελµα, το 90% των 
ερωτηθέντων στο σχολείο της Περιοχής Β (κατηγορίες 3, 4, 5) εργάζεται από 10 
χρόνια και πάνω. Από αυτό, το 50% έχει πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας (25% 
16-20 χρόνια, 25% 20 και περισσότερα χρόνια), ενώ το 20% έχει 11-15 χρόνια. 
(Το υπόλοιπο 10% δεν απάντησε). 

Πίνακας Νο 16: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
επάγγελµα» στο σχολείο της Περιοχής Γ 

 
Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  
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Στο σχολείο της Περιοχής Γ, η µεγάλη πλειοψηφία (42,9%) βρίσκεται 
στο επάγγελµα µεταξύ 1-5 χρόνια. Στις υπόλοιπες κατηγορίες (5-10 χρόνια, 11-
15, 16-20) ο πληθυσµός µοιράζεται σε ποσοστό 14,3% το καθένα (1 άτοµο σε 
κάθε κατηγορία).  

Πίνακας Νο 17: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
συγκεκριµένο σχολείο» (σχολείο της Περιοχής Α) 

 

Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  

Πίνακας Νο 18: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 

συγκεκριµένο σχολείο» σε ποσοστά (σχολείο της Περιοχής Α) 

 

 
Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  
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Όπως παρατηρούµε από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, αναφορικά 
µε τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο σχολείο, το 46,2% των ερωτηθέντων 
εργάζεται από 1-5 χρόνια, το 30,8% εδώ και 6-10 χρόνια, ενώ πάνω από 20 
χρόνια είναι µόνο το 12,8%.   

Πίνακας Νο 19: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 

συγκεκριµένο σχολείο» (σχολείο της Περιοχής Β)  

 

Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο της Περιοχής Β, το 25% έχει 
15-20 χρόνια, σε ποσοστό 20% έχουν 10-15 χρόνια και πάνω από 20 αντίστοιχα, 
ενώ το υπόλοιπο 25% έχει από 1-15 χρόνια (15%: 3 άτοµα, 10% 2 άτοµα), ενώ 
ένα 10% δεν απάντησε. 

Πίνακας Νο 20: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
συγκεκριµένο σχολείο» (σχολείο της Περιοχής Γ) 

 
 

Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  
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Στην Περιοχή Γ, 3 άτοµα (42,9%,) έχουν από 1 έως 5 χρόνια υπηρεσία 
στο συγκεκριµένο σχολείο. Το υπόλοιπο 57,1% µοιράζεται εξίσου στις 
υπόλοιπες κατηγορίες (6-10 χρόνια, 11-15, 16-20, πάνω από 20) σε ποσοστό 
14,3% στην καθεµιά, δηλαδή από ένα άτοµο σε κάθε κατηγορία.  

Πίνακας Νο 21: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «χρόνια υπηρεσίας στο 
συγκεκριµένο σχολείο» (σχολείο της Περιοχής Γ) 

 
Υπόµνηµα: 1 = 1-5 χρόνια, 2= 6-10 χρόνια, 3= 11-15 χρόνια, 4= 16-20 χρόνια, 5=άλλο  

Από το διάγραµµα προκύπτει ότι όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς στο 
σχολείο της Περιοχής Γ, τα χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού 
και τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο σχολείο ταυτίζονται. Εποµένως, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό της περιοχής αυτής στο σύνολό του δεν έχει εργαστεί 
σε άλλον οργανισµό. Από την πλευρά της διοίκησης, η στρατηγική του σχολείου 
φαίνεται πως είναι να προσλαµβάνει τα στελέχη του από την αρχή της καριέρας 
τους, ώστε να τα «πλάθει», να τα διαµορφώνει το ίδιο. Από την πλευρά των 
εργαζοµένων, παρατηρούµε ότι τείνουν να µην αλλάζουν το εργασιακό τους 
περιβάλλον πιθανόν επειδή ακριβώς είναι ικανοποιηµένοι από αυτό και έτσι το 
προτιµούν από τη µονιµότητα της δηµόσιας εκπαίδευσης. Εξάλλου, πρόκειται 
για περιοχή µε αξιοσηµείωτα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο που προσφέρει 
ποιότητα ζωής. Η οικονοµία της δε στηρίζεται στον τουρισµό, όπως συµβαίνει 
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στην πλειοψηφία των ελληνικών νησιών, αλλά στην ενδογενή οικονοµία – 
αλιεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες210. 

Πίνακας Νο 22: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «εµπειρία εκτός συγκεκριµένου 

οργανισµού» σε χρόνια (σχολείο της Περιοχής Α) 

 

 

Πίνακας Νο 23: Γραφική παράσταση της µεταβλητής «εµπειρία εκτός συγκεκριµένου 

οργανισµού» σε ποσοστά (σχολείο της Περιοχής Α) 

  

 

                                                           
210

 www.dot.icap.gr : Κλαδική μελέτη – Ελληνικός τουρισμός 
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Συγκρίνοντας τις δύο προηγούµενες παραµέτρους, συσχετίσαµε τα 
χρόνια υπηρεσίας στο λειτούργηµα του εκπαιδευτικού µε τα αντίστοιχα της 
εργασίας στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό οργανισµό (Difexp=JOBYRS – 
JOBORG). Από την έρευνα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (64,1% - 
25 άτοµα) δεν έχει εργαστεί σε άλλο εκπαιδευτικό οργανισµό. Οι συγκεκριµένοι 
εκπαιδευτικοί µάλιστα διανύουν τον πρώτο χρόνο της επαγγελµατικής τους 
ζωής, καθώς έχουν µόλις αποφοιτήσει από το Πανεπιστήµιο. Στα 5 πρώτα 
χρόνια της επαγγελµατικής του πορείας βρίσκεται το 17,9%, ενώ µόλις το 10,3% 
και 7,7% έχουν 6-10 χρόνια και 11-15 χρόνια αντίστοιχα επαγγελµατική 
εµπειρία. 

Στο σχολείο της Περιοχής Β, από τη διαφορά ανάµεσα στα χρόνια 
υπηρεσίας στο επάγγελµα (Jobyrs) και τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο 
σχολείο (Joborg) προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων δεν 
έχει εργαστεί σε άλλους παρόµοιους οργανισµούς (που σηµαίνει ότι έχει 
εξελιχθεί επαγγελµατικά µέσα στον ίδιο οργανισµό). Μόλις ένα άτοµο έχει 
δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε κάποιον άλλο παρόµοιο οργανισµό. 
Συµπέρασµα αυτού είναι ότι η διοίκηση του οργανισµού προτιµά να εκπαιδεύει 
νεοδιοριζόµενους και να τους µετατρέπει σε στελέχη-γνώστες της φιλοσοφίας 
και της πολιτικής του σχολείου. 

Συνεπώς, δεν έχει νόηµα µια ποσοτική ανάλυση της συνεχούς 
µεταβλητής difexp διότι από το ερωτηµατολόγιο προκύπτει µόνο µία τιµή για τη 
συγκεκριµένη µεταβλητή, που δεν είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσµού. 
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3.2.2  Παρουσίαση και ανάλυση των χαρακτηριστικών του οργανισµού που 
µαθαίνει στα τρία σχολεία (9 ενότητες) 

Ανάλυση περιγραφικών στατιστικών 

Για να προχωρήσουµε στην ανάλυση των ενοτήτων, παραθέτουµε τους 
συγκεντρωτικούς πίνακες των ενοτήτων ανά σχολείο. 

Πίνακας Νο 24: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Α (κατάταξη µε 
φθίνουσα σειρά) 

Περιοχή Α 

Eνότητες Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,4042 0,60962 
α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 3,3846 0,56733 
ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,3466 0,54125 
δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,3359 0,51759 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 3,3333 0,59420 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

 
3,2436 0,68275 

ζ. Οµαδική µάθηση 3,1350 0,53486 
ε. Συνεχής µάθηση 3,1231 0,58279 
θ. Ενίσχυση 2,8889 0,73879 
 

Πίνακας Νο 25: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Α (κατάταξη ανά 
ενότητες) 

Περιοχή Α 

Eνότητες Μέσος όρος  Τυπική 
απόκλιση 

α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 3,3846 0,56733 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

 
3,2436 0,68275 

γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,4042 0,60962 
δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,3359 0,51759 
ε. Συνεχής µάθηση 3,1231 0,58279 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 3,3333 0,59420 
ζ. Οµαδική µάθηση 3,1350 0,53486 
θ. Ενίσχυση 2,8889 0,73879 
ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,3466 0,54125 
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Πίνακας Νο 26: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Β (κατάταξη µε 
φθίνουσα σειρά) 

Περιοχή Β 

 

 

 

Πίνακας Νο 27: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Β (κατάταξη ανά 
ενότητες) 

Περιοχή Β 

 

 

 

Eνότητες Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,5350 0,55086 

δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,4909 0,50349 
α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 3,4330 0,57368 
γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,4056 0,44776 
θ. Ενίσχυση 3,3667 0,71655 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

3,2833 0,71553 

ζ. Οµαδική µάθηση 3,2833 0,57760 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 3,2750 0,61719 
ε. Συνεχής µάθηση 3,2310 0,59817 

Eνότητες Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 3,4330 0,57368 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

3,2833 0,71553 

γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,4056 0,44776 
δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,4909 0,50349 
ε. Συνεχής µάθηση 3,2310 0,59817 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 3,2750 0,61719 
ζ. Οµαδική µάθηση 3,2833 0,57760 
θ. Ενίσχυση 3,3667 0,71655 
ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,5350 0,55086 
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Πίνακας Νο 28: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Γ (κατάταξη µε 
φθίνουσα σειρά) 

Περιοχή Γ 

 

 

 

Πίνακας Νο 29: Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής Γ (κατάταξη ανά 
ενότητες) 

Περιοχή Γ 

 

 

 

Eνότητες Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 4,3393  0,53383 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 4,0714 

 
0,47246 

 
ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,9143 0,58716 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

3,8333 
 

0,49065 
 

γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,8175 0,51191 
ε. Συνεχής µάθηση 3,7347 0,67727 
δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,5974 0,55262 
ζ. Οµαδική µάθηση 3,3571 0,45571 
θ. Ενίσχυση 3,2857 0,48795 

Eνότητες Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

α. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 4,3393  0,53383 
β. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική 
ηγεσία 

3,8333 
 

0,49065 
 

γ. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 3,8175 0,51191 
δ. Επαγγελµατική ανάπτυξη 3,5974 0,55262 
ε. Συνεχής µάθηση 3,7347 0,67727 
στ. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 4,0714 0,47246 
ζ. Οµαδική µάθηση 3,3571 0,45571 
θ. Ενίσχυση 3,2857 0,48795 
ι. Αναθεώρηση – ανάδραση 3,9143 0,58716 
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Γενικά, στην Περιοχή Α σηµειώνονται πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές 
τιµές στους δείκτες, ενώ στην Περιοχή Β το σύνολο των απαντήσεων δεν 
κινήθηκε σε ακραίες τιµές, δηλαδή πολύ κοντά στην τιµή 1 ή στην τιµή 5. Με 
άλλα λόγια, σηµειώνουµε µικρότερο εύρος (range) στις απαντήσεις της Β σε 
σύγκριση µε εκείνες της Α. Στο σχολείο της Περιοχής Γ οι τιµές κυµαίνονται σε 
υψηλότερα επίπεδα τόσο σε σχέση µε την Α όσο και µε τη Β. Για πρώτη φορά 
συναντάµε µέσο όρο ενότητας πάνω από 4 (Περιοχή Γ, ενότητα α: οργανωσιακό 
κλίµα 4,33). 

Οι ενότητες α (οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας), γ 
(κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο), δ (επαγγελµατική) και ι (αναθεώρηση-
ανάδραση) βρίσκονται στις τέσσερις πρώτες θέσεις τόσο Περιοχή Α όσο και 
στην Περιοχή Β. Στη Γ οι τέσσερις πρώτες θέσεις ανήκουν στις ενότητες α, β 
(ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου-στρατηγική ηγεσία), ι και στ (διάλογος και 
στοχαστικότητα). Η ενότητα στ βρίσκεται στη 2η θέση στην Περιοχή Γ (Μ.Ο. 
4,07), στην 5η θέση (Μ.Ο. 3,33) στην Περιοχή Α και µόλις στην 8η στην 
Περιοχή Β (Μ.Ο. 3,27) µε ελάχιστη διαφορά από τη β, τη ζ (οµαδική µάθηση) 
και την ε (συνεχής µάθηση). Το γεγονός ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών της 
Περιοχής Γ αποτελείται από δέκα µόνο άτοµα ίσως εξηγεί τη διαφορά της τιµής 
στην ενότητα στ. Ειδικά, στην Περιοχή Α τιµές µέσου όρου από 3,3 έως και 2,8 
σηµειώνουν όλες οι ενότητες πλην της γ που βρίσκεται στην 1η θέση, η οποία 
έχει ακριβώς ίδια τιµή µέσου όρου (3,40) µε την Περιοχή Β, όπου όµως 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Στη Β οι πέντε τελευταίες θέσεις από τις εννιά 
ενότητες (θ-ενίσχυση, β, ζ, στ, ε) έχουν µέσο όρο από 3,36 µέχρι και 3,23. 
Αντίθετα, στην Περιοχή Γ, µόλις 2 ενότητες, οι ζ (οµαδική µάθηση) και θ 
(ενίσχυση) συγκεντρώνουν µέσο όρο από 3,35 και κάτω. 

 

1. Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας 

 
Πίνακας Νο 30 : Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (Περιοχή Α) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

1. ο βαθµός στον οποίο υπάρχει εµπιστοσύνη  39 3,67 0,772 

2.αµοιβαία υποστήριξη 39 
3,67 0,737 

3.αποδοχή διαφορετικής γνώµης 39 
3,38 0,711 

4. έκφραση γνώµης εργαζοµένων και βαθµός επιρροής  39 2,37 
0,883 
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5. συµµετοχή - συνεργασία στη διαµόρφωση οράµατος 
και σκοπών 

 

39 

 

3,10 0,995 

6. γνωστοποίηση προβληµάτων προς διοίκηση 39 3,95 
0,887 

7. αποδοχή του οράµατος 39 3,36 
0,811 

8.ύπαρξη συνεχούς διαλόγου 38 3,55 
0,795 

 

Όπως παρατηρούµε, «η γνωστοποίηση προβληµάτων προς τη διοίκηση» 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο (3,95), ενώ ταυτόχρονα η «έκφραση της 
γνώµης των εργαζοµένων και ο βαθµός επιρροής τους στις αποφάσεις» 
συγκεντρώνει µόλις 2,37.  

Πίνακας Νο 31: Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (Περιοχή Β) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

1. ο βαθµός στον οποίο υπάρχει εµπιστοσύνη  
20 3,60 0,754 

2.αµοιβαία υποστήριξη 
20 3,60 0,995 

3.αποδοχή διαφορετικής γνώµης 
20 3,30 0,923 

4. έκφραση γνώµης εργαζοµένων και βαθµός επιρροής 
19 2,37 0,895 

5. συµµετοχή - συνεργασία στη διαµόρφωση 
οράµατος και σκοπών 20 3,25 0,786 

6. γνωστοποίηση προβληµάτων προς διοίκηση 
20 3,95 0,759 

7. αποδοχή του οράµατος 
20 3,55 0,826 

8. ύπαρξη συνεχούς διαλόγου 
20 3,80 0,523 

 

Παρατηρούµε ότι ακριβώς οι ίδιες ερωτήσεις που επισηµαίνουµε στην 
Περιοχή Α συγκεντρώνουν τον υψηλότερο και το χαµηλότερο µέσο όρο στο 
σχολείο της Περιοχής Β µε τα ίδια ακριβώς ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, «η 
γνωστοποίηση προβληµάτων προς τη διοίκηση» συγκεντρώνει µέσο όρο 3,95, 
ενώ η «έκφραση της γνώµης των εργαζοµένων και ο βαθµός επιρροής τους στις 
αποφάσεις» συγκεντρώνει 2,37.  
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Πίνακας Νο 32: Οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (Περιοχή Γ) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

1. ο βαθµός στον οποίο υπάρχει εµπιστοσύνη  
7 4,71 0,488 

2. αµοιβαία υποστήριξη 
7 4,57 0,535 

3. αποδοχή διαφορετικής γνώµης 
7 4,43 0,787 

4. έκφραση γνώµης εργαζοµένων και βαθµός 
επιρροής 7 3,71 1,113 

5. συµµετοχή - συνεργασία στη διαµόρφωση 
οράµατος και σκοπών 7 4,29 0,756 

6. γνωστοποίηση προβληµάτων προς διοίκηση 
7 4,57 0,535 

7. αποδοχή του οράµατος 
7 4,00 1,000 

8. ύπαρξη συνεχούς διαλόγου 
7 4,43 0,787 

 

Το κυρίαρχο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι «ο βαθµός στον οποίο 
υπάρχει εµπιστοσύνη» (Μ.Ο. 4,71) µε µικρή τυπική απόκλιση 0,488, ενώ το πιο 
αδύναµο είναι «η έκφραση γνώµης των εργαζοµένων και ο βαθµός επιρροής 
τους στις αποφάσεις» (Μ.Ο. 3,71) µε πολύ µεγάλη τυπική απόκλιση της τάξης 
του 1,113. Η ερώτηση αυτή, όπως αναφέραµε παραπάνω, συγκεντρώνει το 
µικρότερο µέσο όρο και στα σχολεία των Περιοχών Α και  Β. 

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας α: Οργανωσιακό Κλίµα Εµπιστοσύνης και 
Συνεργασίας 

Όπως διαπιστώνουµε υπάρχει ταύτιση στον ισχυρό δείκτη της ενότητας 
«γνωστοποίηση των προβληµάτων προς τη διοίκηση, ενώ η έκφραση της 
γνώµης των εργαζοµένων και ο βαθµός επιρροής τους στις αποφάσεις 
παρουσιάζεται ως εξαιρετικά αδύναµο στοιχείο ιδιαίτερα στις Περιοχές Α και Β 
(κοινός Μ.Ο. 2,37). Φαίνεται λοιπόν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν την άνεση να 
επισηµαίνουν στη διοίκηση τα προβλήµατά τους, αλλά αισθάνονται πως η 
γνώµη και οι προτάσεις τους δεν εισακούονται στη λήψη της απόφασης για την 
αντιµετώπισή τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το δείκτη 
«συµµετοχή-συνεργασία στη διαµόρφωση οράµατος και σκοπών», ο οποίος 
συγκεντρώνει χαµηλό µέσο όρο σε σχέση µε τους υπόλοιπους της ενότητας και 
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στα τρία σχολεία (Περιοχή Α: 3,15, Περιοχή Β: 3,25, Περιοχή Γ: 4,29). 
Επισηµαίνουµε πάντως ότι η ενότητα συγκεντρώνει αρκετά καλούς µέσους 
όρους, µε την Περιοχή Γ να προΐσταται, καθώς σηµειώνει τιµές από 40 και πάνω  
- εκτός από την «έκφραση γνώµης» που συγκεντρώνει µέσο όρο 3,71, όπως 
αναφέραµε παραπάνω. Η αξιοπιστία λοιπόν και το κλίµα εµπιστοσύνης και 
συνεργασίας στον οργανισµό βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο για έναν 
οργανισµό που µαθαίνει. 

 

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική ηγεσία 

 
Πίνακας Νο 33: Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική ηγεσία (Περιοχή 
Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

9. ενθάρρυνση για λήψη αποφάσεων  39 3,23 0,872 

10. υποστήριξη για ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ρίσκου 

 

39 

 

3,21 

 

0,923 

11. έκφραση αποριών και διάλογος 39 3,59 0,850 

12. ανοχή στην αλλαγή 39 3,21 0,801 

13. διευκόλυνση για πειραµατισµό 39 3,31 0,655 

14. επιβράβευση πρωτοβουλιών 38 2,92 0,969 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, στο σχολείο της Περιοχής Α «η 
έκφραση αποριών και η δυνατότητα διαλόγου» είναι το κυρίαρχο στοιχείο µε 
Μ.Ο. 3,59 και απόκλιση 0,850, ενώ η «επιβράβευση πρωτοβουλιών», βασικός 
παράγοντας σε έναν οργανισµό που µαθαίνει, συγκεντρώνει µόλις 2,92 µε 
µεγάλη τυπική απόκλιση (0,969).  
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Πίνακας Νο 34: Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική ηγεσία (Περιοχή 
Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

9. ενθάρρυνση για λήψη αποφάσεων  
20 3,40 0,681 

10. υποστήριξη για ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ρίσκου 20 3,15 1,040 

11. έκφραση αποριών και διάλογος 
20 3,70 0,801 

12. ανοχή στην αλλαγή 
20 3,00 1,076 

13. διευκόλυνση για πειραµατισµό 
20 3,10 1,071 

14. επιβράβευση πρωτοβουλιών 
20 3,35 0,875 

 

Στην Περιοχή Β, η «έκφραση αποριών και ο διάλογος» συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο µέσο όρο (3,70), όπως και στην Περιοχή Α. Εξάλλου, η «ανοχή 
στην αλλαγή», βασικό συστατικό ενός οργανισµού που µαθαίνει, παρουσιάζεται 
ως το πιο αδύναµο στοιχείο µε µέσο όρο 3,00. 

 

Πίνακας Νο  35: Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου – Στρατηγική ηγεσία (Περιοχή 
Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

9. ενθάρρυνση για λήψη αποφάσεων  
7 

4,29 0,488 

10. υποστήριξη για ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ρίσκου 7 

3,57 0,787 

11. έκφραση αποριών και διάλογος 
7 

4,57 0,535 

12. ανοχή στην αλλαγή 
7 

3,71 1,113 

13. διευκόλυνση για πειραµατισµό 
7 

3,71 0,756 

14. επιβράβευση πρωτοβουλιών 
7 

3,14 0,690 
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Όπως ακριβώς στην Περιοχή Α, η «έκφραση αποριών και διάλογος» 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο της ενότητας (4,57), ενώ η 
«επιβράβευση πρωτοβουλιών» παρουσιάζεται ως το πιο αδύναµο στοιχείο 
(Μ.Ο. 3,14). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «ανοχή στην ανοχή»  – ο µικρότερος 
µέσος όρος στην Περιοχή Β – καθώς συγκεντρώνει µέσο όρο 3,71 αλλά µε πολύ 
µεγάλη τυπική απόκλιση µε τιµή 1,113. 

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας β: Ανάληψη Πρωτοβουλιών και Ρίσκου-
Στρατηγική Ηγεσία 

Στην ενότητα αυτή οι µέσοι όροι και στα τρία σχολεία παρουσιάζουν 
χαµηλές τιµές που σηµαίνει ότι όσον αφορά την πρωτοβουλία και το ρίσκο από 
την άποψη της στρατηγικής της διοίκησης ο οργανισµός χωλαίνει. Ο δείκτης 
που σηµειώνει τους χαµηλότερους µέσους όρους στις Περιοχές Α και Γ αφορά 
την «επιβράβευση πρωτοβουλιών». Παράλληλα, η «ανοχή στην αλλαγή» (ο πιο 
αδύναµος παράγοντας στην Περιοχή Β), η «διευκόλυνση για πειραµατισµό» και 
η «υποστήριξη για ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου», κύρια ζητούµενα σε 
έναν οργανισµό που µαθαίνει, δε σηµειώνουν ικανοποιητικούς µέσους όρους. 
Εξάλλου, ο δείκτης «έκφραση αποριών και διάλογος» συνιστά τον πιο ισχυρό 
παράγοντα και στα τρία σχολεία, πράγµα που συνάδει µε τον υψηλό δείκτη της 
α ενότητας «γνωστοποίηση προβληµάτων προς τη διοίκηση» και το καλό 
οργανωσιακό κλίµα που διαπιστώσαµε στην προηγούµενη ενότητα ως προς την 
εµπιστοσύνη και την ύπαρξη διαλόγου. 

 

3. Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο 

 

Πίνακας Νο  36: Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

15. όραµα και στόχοι στο αναλυτικό πρόγραµµα,  38 3,29 
0,768 

16. τρόπος επίτευξης αποστολής 39 
3,26 0,850 

17. ανάλυση περιβάλλοντος 39 
3,51 

0,823 

18. έλεγχος του βαθµού ικανοποίησης σκοπών-στόχων 39 
3,33 0,898 

19. έλεγχος αποτελεσµατικότητας προγράµµατος 39 
3,77 0,742 
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20.  κριτική εξέταση πρακτικών διδασκαλίας 39 
3,38 0,935 

21. έλεγχος διοίκησης για την εξασφάλιση συµφωνίας 
µεταξύ δράσεων και αξιών του οργανισµού 

39 
3,44 0,821 

22. πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση θεµάτων τακτικής 39 
2,95 0,916 

23. αναζήτηση πληροφοριών για βελτίωση εργασίας 39 
3,69 0,832 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο «έλεγχος 
της αποτελεσµατικότητας του διδακτικού προγράµµατος – curriculum» (3,77) µε 
απόκλιση 0,742, ενώ η «πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση θεµάτων τακτικής» 
παρουσιάζεται ως το πιο αδύνατο στοιχείο (Μ.Ο. 2,95).  

 

Πίνακας Νο  37: Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

15. όραµα και στόχοι στο αναλυτικό πρόγραµµα 
20 3,10 0,912 

16. τρόπος επίτευξης αποστολής 
20 3,15 0,745 

17. ανάλυση περιβάλλοντος 
20 3,30 0,923 

18. έλεγχος του βαθµού ικανοποίησης σκοπών-στόχων 
20 3,50 0,827 

19. έλεγχος αποτελεσµατικότητας προγράµµατος 
20 3,45 0,759 

20.  κριτική εξέταση πρακτικών διδασκαλίας 
20 3,40 0,883 

21. έλεγχος διοίκησης για την εξασφάλιση συµφωνίας 
µεταξύ δράσεων και αξιών του οργανισµού 20 3,85 0,813 

22. πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση θεµάτων τακτικής 
20 3,40 0,995 

23. αναζήτηση πληροφοριών για βελτίωση εργασίας 
20 3,50 0,607 

 

Το κυρίαρχο στοιχείο στο σχολείο της Περιοχής Β είναι ο «έλεγχος της 
διοίκησης για την εξασφάλιση συµφωνίας µεταξύ δράσεων και αξιών του 
οργανισµού» (Μ.Ο. 3,85), ενώ το πιο αδύναµο στοιχείο είναι το κατά πόσο το 
αναλυτικό πρόγραµµα είναι ευθυγραµµισµένο µε το όραµα και τους στόχους 
του. 
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Πίνακας Νο  38: Κοινή αποστολή υπό συνεχή έλεγχο (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

15. όραµα και στόχοι στο αναλυτικό πρόγραµµα 7 3,71 
0,488 

16. τρόπος επίτευξης αποστολής 7 
3,57 0,535 

17. ανάλυση περιβάλλοντος 7 
3,71 0,756 

18. έλεγχος του βαθµού ικανοποίησης σκοπών-στόχων 7 
4,00 0,816 

19. έλεγχος αποτελεσµατικότητας προγράµµατος 7 
4,29 0,488 

20.  κριτική εξέταση πρακτικών διδασκαλίας 7 
3,86 0,690 

21. έλεγχος διοίκησης για την εξασφάλιση συµφωνίας 
µεταξύ δράσεων και αξιών του οργανισµού 

 

6 
3,83 0,753 

22. πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση θεµάτων τακτικής 7 3,71 0,951 

23. αναζήτηση πληροφοριών για βελτίωση εργασίας 7 3,57 0,535 

 

Ο «έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος» συγκεντρώνει 
το µεγαλύτερο µέσο όρο µε τιµή 4,29 και τυπική απόκλιση 0,488, ενώ τη 
µικρότερη τιµή µέσου όρου (3,57) συγκεντρώνουν δύο ερωτήσεις: ο «τρόπος 
επίτευξης αποστολής» και η «αναζήτηση πληροφοριών για βελτίωση εργασίας» 
µε την ίδια ακριβώς τυπική απόκλιση (0,535). 

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας γ: Κοινή Αποστολή υπό Συνεχή Έλεγχο 

Ο «έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος» (ερώτηση 19) 
αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της ενότητας στην Περιοχή Α (3,77) και στην 
Περιοχή Γ (4,29), ενώ στην Περιοχή Β δε συγκεντρώνει πάνω από 3,45. 
∆ιαπιστώνουµε µια αντίφαση µεταξύ του δείκτη 19 της ενότητας γ που 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο της ενότητας στις Περιοχές Α και Γ και 
του δείκτη 55 της ενότητας ι που συγκεντρώνει το χαµηλότερο µέσο όρο της 
ενότητας (τιµή 2,63) και στα τρία σχολεία. Ο δείκτης 19 αναφέρεται στον 
«έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος» και ο δείκτης 55 στη 
«δηµιουργία συστηµάτων για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του 
εκπαιδευτικού έργου». Συγκρίνοντάς τους µε τα αποτελέσµατα της ενότητας ι 
(αναθεώρηση-ανάδραση), µπορούµε να επισηµάνουµε ότι το µόνο που µετριέται 
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στον οργανισµό είναι η ικανοποίηση των γονέων, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες 
φαίνεται να µη µετρούνται. 

Εξάλλου, η «πρόβλεψη χρόνου για συζήτηση θεµάτων τακτικής» 
αποτελεί τον πιο αδύναµο παράγοντα της ενότητας στην Περιοχή Α (Μ.Ο. 2,95). 
Στην Περιοχή Β ο ίδιος παράγοντας σηµειώνει µέσο όρο 3,40 και στην Περιοχή 
Γ 3,71. Από την πλευρά λοιπόν της διοίκησης, παρέχεται λίγο χρόνος για 
«συζήτηση µε τους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέµατα τακτικής». Πρόκειται για 
τιµές που συνάδουν µε τη διαπίστωση και από άλλες ενότητες της πεποίθησης 
των εκπαιδευτικών ότι δε λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους για τη χάραξη 
της στρατηγικής του οργανισµού προς επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν. 

Επιπρόσθετα, ο «τρόπος επίτευξης της αποστολής», πολύ σηµαντικός 
παράγοντας για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία ενός οργανισµού που 
µαθαίνει, παρουσιάζει χαµηλές τιµές. Πιο συγκεκριµένα, στην Περιοχή Β 
συγκεντρώνει µόλις 3,15, στην Περιοχή Α 3,26 και στην Περιοχή Γ 3,57 (η 
χαµηλότερη τιµή της ενότητας). Φαίνεται λοιπόν πως είναι αναγκαία από την 
πλευρά της διοίκησης στους εργαζοµένους της η µέριµνα για ερµηνεία και 
επαναπροσδιορισµό του οράµατος, της αποστολής, του σκοπού και της 
γενικότερης φιλοσοφίας του οργανισµού. Σηµειώνουµε πως παρόλο που 
γίνονται  συνέδρια και ηµερίδες211, προκειµένου µεταξύ άλλων να καταστεί 
σαφής η φιλοσοφία, το πνεύµα και η κουλτούρα του οργανισµού στους 
εργαζοµένους του, φαίνεται πως υπάρχουν βήµατα τα οποία πρέπει να γίνουν 
προς αυτή την κατεύθυνση, δεδοµένου ότι η συχνή εναλλαγή του προσωπικού 
δυσχεραίνει τη δηµιουργία µιας ενιαίας και συνεπούς θετικής εικόνας του 
σχολείου

212. Το γεγονός πάντως αυτό µπορεί να ερµηνευτεί, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι ιδιαίτερα στο ∆ηµοτικό παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό λόγω της εντεινόµενης απορρόφησης δασκάλων στο 
δηµόσιο τοµέα τα τελευταία χρόνια.   

 

 

 

 

                                                           
211

 Παράρτημα 6: Συνέντευξη Διευθυντή Δημοτικού, Απόσπασμα  3 (“Επιμόρφωση προσωπικού”), 

σελ.161 

212
 Καψάλης, Α. (2005), «Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων», Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, σελ. 11 
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4. Επαγγελµατική ανάπτυξη  

Πίνακας Νο 39 : Επαγγελµατική ανάπτυξη (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

24. δέσµευση για ανάπτυξη 38 3,34 0,781 

25. µάθηση από εµπειρία άλλων οργανισµών 39 2,77 0,777 

26. στήριξη διοίκησης σε ευκαιρίες µάθησης 39 3,64 0,778 

27. µέριµνα για περαιτέρω εκπαίδευση 39 3,46 0,854 

28. ύπαρξη κλίµατος διαρκούς επαγγελµατικής 
βελτίωσης 

39 3,28 0,759 

29. διάθεση εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς 39 3,72 0,887 

30. χρήση των εγχειριδίων 39 3,33 1,034 

31. δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας 

39 4,03 0,986 

32. σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία 38 2,84 0,945 

33. ύπαρξη εξωτερικών οµιλητών ή συµβούλων 39 3,05 0,944 

34. σηµαντική µέριµνα της διοίκησης η  εκπαίδευση 
προσωπικού 

39 3,26 
0,880 

 

Το κυρίαρχο στοιχείο στην ενότητα αυτή φαίνεται πως είναι η 
«δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας» (Μ.Ο. 4,03) µε 
πολύ µεγάλη τυπική απόκλιση (0,986), ενώ ως το πιο αδύναµο στοιχείο 
εµφανίζεται η «µάθηση από την εµπειρία άλλων οργανισµών» (Μ.Ο. 2,77) µε 
απόκλιση 0,777. 
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Πίνακας Νο 40: Επαγγελµατική ανάπτυξη (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

24. δέσµευση για ανάπτυξη 
20 

3,00 0,725 

25. µάθηση από εµπειρία άλλων οργανισµών 
20 2,90 0,718 

26. στήριξη διοίκησης σε ευκαιρίες µάθησης 
20 3,70 0,865 

27. µέριµνα για περαιτέρω εκπαίδευση 
20 3,55 0,826 

28. ύπαρξη κλίµατος διαρκούς επαγγελµατικής 
βελτίωσης 20 3,30 0,657 

29. διάθεση εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς 
20 3,70 0,801 

30. χρήση των εγχειριδίων 
20 3,40 0,883 

31. δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας 20 4,45 0,605 

32. σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία 
20 3,25 1,164 

33. ύπαρξη εξωτερικών οµιλητών ή συµβούλων 
20 3,65 0,813 

34. σηµαντική µέριµνα της διοίκησης η  εκπαίδευση 
προσωπικού 20 3,50 1,100 

 

Στην ενότητα αυτή σηµειώνουµε τη µεγαλύτερη τιµή µέσου όρου που 
έχουµε συναντήσει (4,45) στην ερώτηση µε θέµα τη «δυνατότητα χρήσης 
συστηµάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας». Το πιο αδύναµο στοιχείο αποτελεί η 
«µάθηση από εµπειρία άλλων οργανισµών» (Μ.Ο. 2,90). Ακριβώς οι ίδιες 
ερωτήσεις συνιστούν το κυρίαρχο και το πιο αδύναµο στοιχείο αντίστοιχα στο 
σχολείο της Περιοχής Α. Παράλληλα, τιµή µέσου όρου µόλις 3,00 συγκεντρώνει 
η «δέσµευση για ανάπτυξη», κύριο συστατικό κάθε οργανισµού που µαθαίνει. 
Παρατηρούµε επίσης αξιοσηµείωτα µεγάλες τιµές στις τυπικές αποκλίσεις : 
1,164 στα «σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία», 1,100 σχετικά µε το 
κατά πόσο αποτελεί «σηµαντική µέριµνα της διοίκησης η εκπαίδευση 
προσωπικού», που σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ διαφορετική γνώµη 
όσον αφορά τους συγκεκριµένους δείκτες. 
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Πίνακας Νο 41: Επαγγελµατική ανάπτυξη (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

24. δέσµευση για ανάπτυξη 7 3,71 0,488 

25. µάθηση από εµπειρία άλλων οργανισµών 7 3,43 0,787 

26. στήριξη διοίκησης σε ευκαιρίες µάθησης 7 3,43 1,134 

27. µέριµνα για περαιτέρω εκπαίδευση 7 3,43 0,976 

28. ύπαρξη κλίµατος διαρκούς επαγγελµατικής 
βελτίωσης 

7 3,43 0,535 

29. διάθεση εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς 7 4,00 0,816 

30. χρήση των εγχειριδίων 7 3,43 0,976 

31. δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας 

7 4,14 1,215 

32. σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία 7 3,57 0,976 

33. ύπαρξη εξωτερικών οµιλητών ή συµβούλων 7 3,43 1,134 

34. σηµαντική µέριµνα της διοίκησης η  εκπαίδευση 
προσωπικού 

7 3,57 
0,787 

 

Η ερώτηση που κυριαρχεί, µε µέσο όρο 4,14, αφορά τη «δυνατότητα 
χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας» µε µεγάλη όµως τυπική 
απόκλιση 1,215. Σ’ αυτή την ενότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει στην Περιοχή Γ 
το γεγονός ότι ο µικρότερος µέσος όρος τιµής 3,43 σηµειώνεται σε έξι 
ερωτήσεις: «µάθηση από εµπειρία άλλων οργανισµών», «στήριξη διοίκησης σε 
ευκαιρίες µάθησης», «µέριµνα για περαιτέρω εκπαίδευση», «ύπαρξη κλίµατος 
διαρκούς επαγγελµατικής βελτίωσης», «χρήση των εγχειριδίων», «ύπαρξη 
εξωτερικών οµιλητών ή συµβούλων». ∆ύο µάλιστα από τις ερωτήσεις αυτές 
έχουν τυπική απόκλιση που ξεπερνά τη µονάδα. Πιο συγκεκριµένα, η «στήριξη 
διοίκησης σε ευκαιρίες µάθησης» και η «ύπαρξη εξωτερικών οµιλητών ή 
συµβούλων» σηµειώνουν τιµή τυπικής απόκλισης 1,134, εποµένως και µεγάλη 
διάσταση απόψεων. 
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Συνολική αποτίµηση ενότητας δ: Επαγγελµατική Ανάπτυξη 

Στις Περιοχές Α και Β οι τιµές έχουν µεγάλο εύρος. Στην Περιοχή Α 
κυµαίνονται µεταξύ 2,77 και 4,03 και στην Περιοχή Β από 2,90 έως 4,45. Στην 
Περιοχή Γ η διακύµανση είναι µικρότερη, µεταξύ του 3,43 και 4,14. Η 
διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στην υπόθεση ότι στις Α και Β δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη αντίληψη ως προς το τι αφορά η έννοια της επαγγελµατικής 
ανάπτυξης. Ενδέχεται όµως η ίδια διαπίστωση να είναι απλά η αποτύπωση της 
πραγµατικότητας ότι σε κάθε επαγγελµατικό χώρο συναντώνται µεγάλες 
ατοµικές διαφορές στις ανάγκες και τις επιθυµίες των εργαζοµένων (θεωρία 
ιεράρχησης αναγκών). 

Ως προς το πιο ισχυρό στοιχείο της ενότητας, και στα τρία σχολεία είναι 
η «δυνατότητα χρήσης συστηµάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας» µε µέσο όρο 
µάλιστα πάνω από 4,00 (4,03 στην Περιοχή Α, 4,14 στην Περιοχή Β, 4,45 στην 
Περιοχή Γ). Αν αυτό το συνδυάσουµε µε τις ικανοποιητικές τιµές στο δείκτη 
«διάθεση εγχειριδίων για τους εκπαιδευτικούς» και στα τρία σχολεία, µπορούµε 
µε ασφάλεια να συµπεράνουµε ότι ο οργανισµός µεριµνά για την εξασφάλιση 
της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών του, για την παροχή δηλαδή των 
εργαλείων εκείνων που θα τους βοηθήσουν να είναι πιο αποτελεσµατικοί στο 
έργο τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η «µάθηση από την εµπειρία 
άλλων οργανισµών» αποτελεί και στα τρία σχολεία τον πιο αδύναµο παράγοντα. 
Αυτό σηµαίνει ότι είτε ο οργανισµός θεωρεί ότι είναι ο πρωτοπόρος και δε 
χρειάζεται να µαθαίνει από άλλους οργανισµούς αλλά οι υπόλοιποι να 
διδάσκονται από τον ίδιο, είτε η διοίκηση φροντίζει να πληροφορείται για τις 
πρακτικές άλλων οργανισµών, αλλά η γνώση αυτή περιορίζεται στα υψηλά 
στελέχη και δε γνωστοποιείται στους εργαζοµένους της. Στην Περιοχή Α ο 
δείκτης «σεµινάρια εξάσκησης στην οµαδική εργασία» παρουσιάζει 
αξιοσηµείωτα χαµηλό µέσο όρο (µόλις 2,84), ενώ και στην Περιοχή Β ο 
συγκεκριµένος δείκτης είναι αδύναµος (3,25).  

Μελετώντας τους τρεις πίνακες της ενότητας, παρατηρούµε πως παρόλο 
που ο οργανισµός παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα τεχνικά εργαλεία για τη 
διευκόλυνση του έργου τους,  δε λαµβάνεται µέριµνα για όλα εκείνα τα στοιχεία 
που ένας οργανισµός που µαθαίνει προσφέρει στα στελέχη του. Η «δέσµευση 
για ανάπτυξη», για παράδειγµα, η «σηµαντική µέριµνα της διοίκησης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού», όπως και η «ύπαρξη κλίµατος διαρκούς 
επαγγελµατικής βελτίωσης» θα περιµέναµε να συγκεντρώνουν υψηλότερους 
µέσους όρους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν είναι παράξενο που 
σηµειώνεται χαµηλός µέσος όρος και στα τρία σχολεία στο δείκτη «χρήση των 
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εγχειριδίων» από τους εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, τα µέσα που προωθούν 
την επαγγελµατική ανάπτυξη υπάρχουν στα σχολεία, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν τα κίνητρα να τα χρησιµοποιήσουν, καθώς η διοίκηση δεν τους 
ενθαρρύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόµοιοι όµως χαµηλοί δείκτες 
φαίνεται να µη βοηθούν στην υλοποίηση του οράµατος του οργανισµού και  

 Συµπερασµατικά, όσον αφορά την επαγγελµατική ανάπτυξη, ο 
οργανισµός φαίνεται πως υπολείπεται από τις επιταγές ενός οργανισµού που 
µαθαίνει και εποµένως υπάρχουν πράγµατα που µπορούν να γίνουν προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

 

5. Συνεχής µάθηση 

Πίνακας Νο 42: Συνεχής µάθηση (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

35. αντιµετώπιση λαθών ως ευκαιρίες µάθησης 39 3,10 0,754 

36. διευκόλυνση από τη διοίκηση για πρόσβαση στην 
πληροφόρηση 

39 
3,36 0,668 

37. προσδιορισµός δεξιοτήτων για επίτευξη εργασιακών 
καθηκόντων 

37 
3,19 0,739 

38.αλληλοβοήθεια στη µάθηση 39 3,46 0,756 

39. παροχή χρόνου για µάθηση 37 3,11 0,809 

40. αντιµετώπιση προβληµάτων ως ευκαιρία µάθησης, 39 3,00 0,761 

41. ανταµοιβή για την εφαρµογή της µάθησης 38 2,61 0,887 

 

Όσον αφορά τη συνεχή µάθηση, στο σχολείο της Περιοχής Α τον 
υψηλότερο µέσο όρο συγκεντρώνει η «αλληλοβοήθεια στη µάθηση» (3,46) και 
µε απόκλιση 0,756, που υπογραµµίζει το γεγονός της αλληλεγγύης µεταξύ των 
συναδέλφων. Τον µικρότερο µέσο όρο (2,61) συγκεντρώνει η «ανταµοιβή για 
την εφαρµογή της µάθησης», όπως άλλωστε σηµειώσαµε και στην ενότητα β 
(δείκτης «επιβράβευση πρωτοβουλιών» - πίνακες 33, 34, 35).  
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Πίνακας Νο 43: Συνεχής µάθηση (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

35. αντιµετώπιση λαθών ως ευκαιρίες µάθησης 
20 

3,20 
1,240 

36. διευκόλυνση από τη διοίκηση για πρόσβαση στην 
πληροφόρηση 19 3,53 0,612 

37. προσδιορισµός δεξιοτήτων για επίτευξη εργασιακών 
καθηκόντων 19 3,32 0,671 

38.αλληλοβοήθεια στη µάθηση 
20 3,35 0,587 

39. παροχή χρόνου για µάθηση 
20 3,25 0,716 

40. αντιµετώπιση προβληµάτων ως ευκαιρία µάθησης 
19 3,11 0,937 

41. ανταµοιβή για την εφαρµογή της µάθησης 
20 2,90 1,021 

 

Ως προς τη συνεχή µάθηση στο σχολείο της Περιοχής Β, η ερώτηση που 
αφορά τη «διευκόλυνση από τη διοίκηση για πρόσβαση στην πληροφόρηση» 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο µε τιµή 3,53 µε τυπική απόκλιση 0,612, 
ενώ το χαµηλότερο µέσο όρο (2,90) συγκεντρώνει η «ανταµοιβή για την 
εφαρµογή της µάθησης» µε µεγάλη τυπική απόκλιση της τάξης του 1,021. 
Αξιοσηµείωτη µεγάλη τυπική απόκλιση παρατηρείται και στην ερώτηση που 
αφορά το βαθµό στον οποίο τα λάθη αντιµετωπίζονται ως ευκαιρίες µάθησης 
(τιµή 1,240), ενώ παρόµοια ερώτηση που εξετάζει την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων ως ευκαιρία µάθησης (ερώτηση 40) παρουσιάζει επίσης µεγάλη 
τυπική απόκλιση (τιµή 0,937) και χαµηλό µέσο όρο (3,11). 

 

Πίνακας Νο 44: Συνεχής µάθηση (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

35. αντιµετώπιση λαθών ως ευκαιρίες µάθησης 7 3,57 
0,787 

36. διευκόλυνση από τη διοίκηση για πρόσβαση στην 
πληροφόρηση 

 

7 

 

3,86 0,900 

37. προσδιορισµός δεξιοτήτων για επίτευξη εργασιακών   
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καθηκόντων 7 3,86 0,900 

38.αλληλοβοήθεια στη µάθηση 7 4,29 
0,756 

39. παροχή χρόνου για µάθηση 7 4,14 
0,690 

40. αντιµετώπιση προβληµάτων ως ευκαιρία µάθησης, 7 3,43 
0,787 

41. ανταµοιβή για την εφαρµογή της µάθησης 7 3,00 
1,000 

 

Στην ενότητα αυτή στο σχολείο της Περιοχής Γ, η «αλληλοβοήθεια στη 
µάθηση» παρουσιάζει το µεγαλύτερο µέσο όρο (4,29), ενώ η «ανταµοιβή για την 
εφαρµογή της µάθησης» αγγίζει µόλις το 3,00 µε τυπική απόκλιση 1,00. 
Παρατηρούµε πως οι ίδιες ερωτήσεις αποτελούν το ισχυρό και το αδύναµο 
στοιχείο στο σχολείο της Περιοχής Α. 

 

 Συνολική αποτίµηση ενότητας ε: Συνεχής Μάθηση 

Παρατηρώντας τους πίνακες, διαπιστώνουµε ότι και στα τρία σχολεία η 
ενότητα αυτή συγκεντρώνει πολύ χαµηλές τιµές. Στην Περιοχή Α κυµαίνονται 
µεταξύ 2,61 και 3,46, στην Περιοχή Β µεταξύ 2,90 και 3,53. Στην Περιοχή Γ οι 
τιµές είναι λίγο υψηλότερες και κυµαίνονται από 3,00 µέχρι 4,29. Στις Περιοχές 
Α και Γ η «αλληλοβοήθεια στη µάθηση» αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα 
αλλά η ανταµοιβή για την εφαρµογή της µάθησης είναι το πιο αδύναµο στοιχείο 
και στα τρία σχολεία. Σηµειώνουµε πως και στη β ενότητα των Περιοχών Α και 
Γ το πιο αδύναµο στοιχείο ήταν η «επιβράβευση των πρωτοβουλιών».  

Επιπρόσθετα, οι δείκτες που αφορούν την αντιµετώπιση των λαθών και 
των προβληµάτων ως ευκαιρίες µάθησης, όπως επίσης και τον «προσδιορισµό 
των δεξιοτήτων για την επίτευξη των εργασιακών καθηκόντων», κύρια 
χαρακτηριστικά σε έναν οργανισµό που µαθαίνει, συγκεντρώνουν χαµηλούς 
µέσους όρους. Γενικότερα πάντως αναφορικά µε τη συνεχή µάθηση, 
διαπιστώνουµε ότι η Περιοχή Γ ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις 
απαιτήσεις ενός οργανισµού που µαθαίνει, η Περιοχή Β ακολουθεί, ενώ η 
Περιοχή Α φαίνεται πως θα πρέπει να προσπαθήσει ώστε να βελτιώσει τους 
δείκτες της.  
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6. ∆ιάλογος και στοχαστικότητα 

Πίνακας Νο 45: ∆ιάλογος και στοχαστικότητα (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

42. δυνατότητα ειλικρινούς συζήτησης 
ανταλλαγής εµπειριών 

39 3,41 
0,818 

43. ενθάρρυνση έκφρασης αποριών 39 3,21 
0,894 

44. δυνατότητα έκφρασης προσωπικής γνώµης 39 2,95 
0,605 

45. ύπαρξη σχέσεων σεβασµού 39 3,77 
0,777 

 

Στην ενότητα «διάλογος και στοχαστικότητα», το κυρίαρχο στοιχείο είναι  
η «ύπαρξη σχέσεων σεβασµού» (Μ.Ο. 3,77, τυπική απόκλιση: 0,777) και το πιο 
αδύναµο η «δυνατότητα έκφρασης  της προσωπικής γνώµης» (Μ.Ο. 2,95, 
τυπική απόκλιση: 0,605).  

 

Πίνακας Νο 46: ∆ιάλογος και στοχαστικότητα (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

42. δυνατότητα ειλικρινούς συζήτησης 
ανταλλαγής εµπειριών 

20 3,15 
0,813 

43. ενθάρρυνση έκφρασης αποριών 20 3,25 0,910 

44. δυνατότητα έκφρασης προσωπικής γνώµης 20 3,00 0,858 

45. ύπαρξη σχέσεων σεβασµού 20 3,70 0,801 

 

Στο σχολείο της Περιοχής Β, παρατηρούµε πως ακριβώς οι ίδιες 
ερωτήσεις συγκεντρώνουν τον υψηλότερο και το χαµηλότερο µέσο όρο 
αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, η «ύπαρξη σχέσεων σεβασµού» παρουσιάζει 
µέσο όρο 3,70 και τυπική απόκλιση 0,801, ενώ η «δυνατότητα έκφρασης της 
προσωπικής γνώµης» εµφανίζεται µε µέσο όρο 3,00 και τυπική απόκλιση 0,858. 
Κρίνεται άξιο προσοχής το γεγονός ότι όλες οι τιµές των δεικτών της ενότητας 
κινούνται γύρω στο 3, που σηµαίνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 
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Πίνακας Νο 47 : ∆ιάλογος και στοχαστικότητα (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

42. δυνατότητα ειλικρινούς συζήτησης 
ανταλλαγής εµπειριών 

 

7 

 

4,29 0,951 

43. ενθάρρυνση έκφρασης αποριών 7 4,00 
0,577 

44. δυνατότητα έκφρασης προσωπικής γνώµης 7 3,57 
0,787 

45. ύπαρξη σχέσεων σεβασµού 7 4,43 
0,535 

 

Στο σχολείο της Περιοχής Γ, όπως ακριβώς και στα σχολεία των 
Περιοχών Α και Β, η «ύπαρξη σχέσεων σεβασµού» παρουσιάζεται ως το 
ισχυρότερο στοιχείο (Μ.Ο. 4,43), ενώ «δυνατότητα έκφρασης της προσωπικής 
γνώµης» αποτελεί το πιο αδύναµο στοιχείο της ενότητας (Μ.Ο 3,57).  

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας στ: ∆ιάλογος και Στοχαστικότητα 

Η ύπαρξη σχέσεων σεβασµού είναι ο κυρίαρχος παράγοντας και στα τρία 
σχολεία, γεγονός που συνάδει µε την ύπαρξη καλού οργανωσιακού κλίµατος 
που διαπιστώσαµε προηγουµένως. Το πιο αδύναµο στοιχείο εδώ και στα τρία 
σχολεία είναι η «δυνατότητα έκφρασης προσωπικής γνώµης». Παρόλο λοιπόν 
που το κλίµα είναι καλό, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράζουν τη γνώµη τους. Η διαπίστωση αυτή µπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι, όπως παρατηρήσαµε και στην ενότητα α, η γνώµη των 
εργαζοµένων δεν επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις που λαµβάνονται από τη 
διοίκηση. Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν µάλλον µάταιο να εκφράσουν 
τις απόψεις τους, αν και αισθάνονται ότι έχουν την ελευθερία να το κάνουν. 
Στην Περιοχή Β, µάλιστα, η «δυνατότητα ειλικρινούς συζήτησης και 
ανταλλαγής εµπειριών» συγκεντρώνει αδύναµο µέσο όρο (3,15), όπως επίσης 
και η «ενθάρρυνση έκφρασης αποριών» (Μ.Ο. 3,25). Στην Περιοχή Α οι 
συγκεκριµένοι δείκτες έχουν αντίστοιχα τιµές 3,41 και 3,21. Θα περιµέναµε να 
έχουν υψηλότερες τιµές για έναν οργανισµό που µαθαίνει. Στην Περιοχή Γ η 
ενότητα συγκεντρώνει υψηλότερους µέσους όρους, από 3,57 έως και 4,43. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα δύο παραγόντων: α) 
πρόκειται για σχολική µονάδα µε µικρό αριθµό διδασκόντων (10 άτοµα), άρα 
και πιο ευέλικτη, β) έχει το πλεονέκτηµα οι εργαζόµενοι να παραµένουν στο 
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σχολείο για χρόνια, οπότε δίνεται η ευκαιρία στη διοίκηση να χειριστεί τη 
µάθηση των εργαζοµένων της και να την ελέγξει καλύτερα. Στη διαπίστωση 
αυτή καταλήξαµε και κατά την ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων (βλ. 
κεφάλαιο 3.2.1, σελ. 67). 

 

7. Οµαδική µάθηση 

 
Πίνακας Νο 48: Οµαδική µάθηση (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

46. ελευθερία των οµάδων στην προσαρµογή των 
σκοπών τους στις νέες ανάγκες 

39 3,13 0,732 

47. σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας, 
τις διαφορές κουλτούρας ή άλλες 

39 3,72 0,793 

48. επικέντρωση τόσο στα καθήκοντα όσο και στην 
οµαλή λειτουργία των οµάδων 

39 3,28 0,724 

49. δυνατότητα αναθεώρησης συλλογιστικής κατόπιν 
συζήτησης ή ύπαρξης νέων πληροφοριών 

 

39 

 

3,10 0,680 

50. ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά τους  

39 2,69 0,893 

51. εµπιστοσύνη στη διοίκηση ότι για τη λήψη 
αποφάσεων λαµβάνει υπόψη της τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών 

 

38 

 

2,87 0,665 

 

Αναφορικά µε την οµαδική µάθηση, στο σχολείο της Περιοχής Α οι 
«σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας, τις διαφορές κουλτούρας ή 
άλλες διαφορές» συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέσο όρο (3,72), ενώ τον 
µικρότερο µέσο όρο παρουσιάζει η «ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά 
τους» (2,69). 
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Πίνακας Νο 49: Οµαδική µάθηση (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

46. ελευθερία των οµάδων στην προσαρµογή των 
σκοπών τους στις νέες ανάγκες 20 3,40 0,754 

47. σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας, 
τις διαφορές κουλτούρας ή άλλες 20 3,40 0,883 

48. επικέντρωση τόσο στα καθήκοντα όσο και στην 
οµαλή λειτουργία των οµάδων 20 3,40 0,681 

49. δυνατότητα αναθεώρησης συλλογιστικής κατόπιν 
συζήτησης ή ύπαρξης νέων πληροφοριών 20 3,10 0,718 

50. ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά τους 
20 3,10 0,852 

51. εµπιστοσύνη στη διοίκηση ότι για τη λήψη 
αποφάσεων λαµβάνει υπόψη της τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών 

20 3,30 0,923 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Περιοχής Β στην 
ενότητα «οµαδική µάθηση» καθώς 3 ερωτήσεις ισοβαθµούν µε το µεγαλύτερο 
µέσο όρο 3,40. Πρόκειται για τις ερωτήσεις που εξετάζουν την «ελευθερία των 
οµάδων στην προσαρµογή των σκοπών τους στις νέες ανάγκες», τις  «σχέσεις 
ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας, τις διαφορές κουλτούρας ή άλλες 
διαφορές» και την «επικέντρωση τόσο στα καθήκοντα όσο και στην οµαλή 
λειτουργία των οµάδων». Ο χαµηλότερος µέσος όρος της ενότητας παρατηρείται 
σε 2 ερωτήσεις: η πρώτη αφορά τη «δυνατότητα αναθεώρησης συλλογιστικής 
κατόπιν συζήτησης ή ύπαρξης νέων πληροφοριών» και η δεύτερη την 
«ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά τους».  

 

Πίνακας Νο 50: Οµαδική µάθηση (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

46. ελευθερία των οµάδων στην προσαρµογή των 
σκοπών τους στις νέες ανάγκες 

7 3,43 0,535 

47. σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας,    
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τις διαφορές κουλτούρας ή άλλες 7 4,14 0,900 

48. επικέντρωση τόσο στα καθήκοντα όσο και στην 
οµαλή λειτουργία των οµάδων 

7 3,14 0,900 

49. δυνατότητα αναθεώρησης συλλογιστικής κατόπιν 
συζήτησης ή ύπαρξης νέων πληροφοριών 

7 3,71 
0,756 

50. ανταµοιβή οµάδων για τα επιτεύγµατά τους 7 
2,71 0,488 

51. εµπιστοσύνη στη διοίκηση ότι για τη λήψη 
αποφάσεων λαµβάνει υπόψη της τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών 

 

7 

 

3,00 0,816 

 

Οι «σχέσεις ισότητας άσχετα από τη σειρά ιεραρχίας, τις διαφορές 
κουλτούρας ή άλλες διαφορές» αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της ενότητας  
(Μ.Ο. 4,14 και τυπική απόκλιση 0,900), ενώ ως το πιο αδύναµο στοιχείο 
παρουσιάζεται η «ανταµοιβή των οµάδων για τα επιτεύγµατά τους» µε µέσο όρο 
2,71 και τυπική απόκλιση 0,488. Οι ίδιες ακριβώς ερωτήσεις εµφανίζονται ως το 
ισχυρότερο και το πιο αδύναµο στοιχείο τόσο στην Περιοχή Α όσο και στην 
Περιοχή Β, µεταξύ άλλων. 

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας ζ: Οµαδική Μάθηση 

Και σ’ αυτή την ενότητα οι µέσοι όροι και στα τρία σχολεία κινούνται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα. Στην Περιοχή Α οι τιµές κυµαίνονται από το 2,69 έως και 
το 3,72, στη Β από 3,10 έως 3,40 και στη Γ από 2,71 έως 4,14, µε τρεις από τους 
παράγοντες να βρίσκονται γύρω στο 3.  

Η «ύπαρξη σχέσεων ισότητας άσχετα µε τη σειρά ιεραρχίας» κυριαρχεί 
και στα τρία σχολεία – αν και στην Περιοχή Β στη µεγαλύτερη τιµή ισοβαθµούν 
τρεις παράγοντες: η «ελευθερία των οµάδων στην προσαρµογή των σκοπών 
τους στις νέες ανάγκες», οι «σχέσεις ισότητας άσχετα µε τη σειρά ιεραρχίας, τις 
διαφορές κουλτούρας ή άλλες διαφορές» και η «επικέντρωση τόσο στα 
καθήκοντα όσο και στην οµαλή λειτουργία των οµάδων». Κρίνουµε πολύ θετικό 
αυτό το στοιχείο αλλά και αναµενόµενο, καθώς στις ενότητες α και στ η 
εµπιστοσύνη και ο σεβασµός αποτελούν τους κυρίαρχους παράγοντες. 

Αξιοσηµείωτο κρίνεται το γεγονός ότι το πιο αδύναµο στοιχείο της 
ενότητας και στα τρία σχολεία είναι η ανταµοιβή των οµάδων για τα 
επιτεύγµατά τους. ∆ε µας εκπλήσσει αυτό καθώς, όπως παρατηρήσαµε,  όσοι 
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δείκτες αναφέρονται στην ανταµοιβή και την ενθάρρυνση παρουσιάζουν πολύ 
χαµηλούς µέσους όρους. Εξάλλου, χαµηλές τιµές βρίσκουµε στην «εµπιστοσύνη 
στη διοίκηση ότι για τη λήψη αποφάσεων λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών» τόσο στην Περιοχή Α (Μ.Ο. 2,87) όσο και στη Γ (Μ.Ο. 3,00), 
πράγµα που συσχετίζεται µε την τιµή του δείκτη της ενότητας α «βαθµός 
επιρροής στις αποφάσεις» (ερώτηση 4). 

∆εδοµένου της αδυναµίας που παρουσιάζει ο οργανισµός να προσφέρει 
επαρκή ανταµοιβή λογικό είναι να παρατηρούµε την, εκ πρώτης όψεως, 
αντίφαση ο διάλογος και η οµαδική µάθηση να θέλουν άµεση βελτίωση και η 
«αλληλοβοήθεια στη µάθηση» να αποτελεί ισχυρό παράγοντα στην ενότητα της 
συνεχούς µάθησης. Εφόσον η διοίκηση δε βοηθά στην ουσία τους 
εκπαιδευτικούς ως προς τον τρόπο να µαθαίνουν παρόλο που τους προσφέρουν 
τα µέσα γι’ αυτό, καλύπτουν οι ίδιοι αυτό το κενό στρεφόµενοι ο ένας στον 
άλλον.  

 

8. Ενίσχυση 

 
Πίνακας Νο 51: Ενίσχυση (Περιοχή Α) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

52. επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών 39 2,97 0,903 

53. δυνατότητα επιλογής έργου 
39 2,54 0,884 

54. δυνατότητα πρότασης πηγών για 
βελτίωση εργασίας 

 

39 

 

3,15 
 

0,779 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που αφορά την ενίσχυση στο σχολείο 
της Περιοχής Α, οι τιµές κινούνται σε χαµηλά επίπεδα.  Ο µεγαλύτερος µέσος 
όρος (3,15) αφορά τη «δυνατότητα επιλογής έργου» από τους εκπαιδευτικούς, 
ενώ ο µικρότερος µέσος όρος (2,54) αφορά τη «δυνατότητα να προτείνουν πηγές 
για τη βελτίωση της εργασίας τους». Παρατηρούµε όµως ότι ακόµη και ο 
υψηλότερος µέσος όρος παρουσιάζει πολύ χαµηλή τιµή. Συνεπώς, ο 
συγκεκριµένος οργανισµός φαίνεται πως έχει αδυναµία στο ζήτηµα της 
ενίσχυσης των µελών του εκπαιδευτικού έργου. 
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Πίνακας Νο 52: Ενίσχυση (Περιοχή Β) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

52. επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών 20 3,35 0,933 

53. δυνατότητα επιλογής έργου 
20 3,10 0,968 

54. δυνατότητα πρότασης πηγών για 
βελτίωση εργασίας 

 

19 3,68 0,820 

 

Όπως παρατηρούµε, οι τιµές αυτής της ενότητας στο σχολείο της 
Περιοχής Β είναι υψηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες του σχολείου της 
Περιοχής Α. Η ερώτηση που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο στην 
Περιοχή Α, η «δυνατότητα επιλογής έργου», αποτελεί το πιο αδύναµο στοιχείο 
στην Περιοχή Β µε µέσο όρο 3,10 και τυπική απόκλιση 0,968. Το κυρίαρχο 
στοιχείο εδώ είναι  η «δυνατότητα πρότασης πηγών για βελτίωση εργασίας» µε 
µέσο όρο 3,68 και τυπική απόκλιση 0,820. 

 

Πίνακας Νο 53: Ενίσχυση (Περιοχή Γ) 

 Ν Μ.Ο. Standard 
deviation 

52. επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών 7 3,14 
0,690 

53. δυνατότητα επιλογής έργου 7 
3,29 0,488 

54. δυνατότητα πρότασης πηγών για 
βελτίωση εργασίας 

 

7 

 

3,43 0,535 

 

Η ερώτηση που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο στην Περιοχή Γ, 
όπως και στην Περιοχή Β, είναι η «δυνατότητα πρότασης πηγών για βελτίωση 
εργασίας» µε µέσο όρο 3,43, ενώ η «επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών» 
συγκεντρώνει το χαµηλότερο µέσο όρο 3,14. 
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Συνολική αποτίµηση ενότητας θ: Ενίσχυση 

Κατ’ αρχήν παρατηρούµε ότι στη συγκεκριµένη ενότητα οι τιµές είναι 
εξαιρετικά χαµηλές και στα τρία σχολεία. Ακόµη και στο σχολείο της Περιοχής 
Γ, το οποίο στις προηγούµενες ενότητες συγκέντρωνε πιο υψηλές τιµές σε σχέση 
µε τα άλλα δύο, σ’ αυτήν την περίπτωση η µέγιστη τιµή µέσου όρου που 
συγκεντρώνει είναι µόλις 3,43 στο δείκτη «δυνατότητα πρότασης πηγών για 
βελτίωση εργασίας». Ο ίδιος δείκτης αποτελεί τον κυρίαρχο στοιχείο και στα 
σχολεία των Περιοχών Β και Α µε µέσο όρο 3,68 και 3,15 αντίστοιχα. Οι 
εκπαιδευτικοί του οργανισµού θεωρούν πως έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν 
πηγές, να εκφράσουν απορίες και να διαλεχθούν (ενότητα ζ), παρόλο που στην 
ενότητα β δήλωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν την προσωπική 
τους γνώµη (ενότητα στ, ερώτηση 44) και έτσι δεν την εκφράζουν (ενότητα α, 
ερώτηση 4), αφού ούτως ή άλλως δεν επηρεάζει τις αποφάσεις της διοίκησης, 
πράγµα που επιβεβαιώνεται και από τη δήλωσή τους ότι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν το έργο τους (ερώτηση 54), δείκτης που αποτελεί τον 
πιο αδύναµο παράγοντα και στα τρία σχολεία. Τέλος, οι τιµές του δείκτη 
«επιβράβευση για τη λήψη πρωτοβουλιών» είναι χαµηλές (2,97 Περιοχή Α, 3,35 
Περιοχή Β, 3,14 Περιοχή Γ) επιβεβαιώνοντας τη διαπίστωσή µας ότι ο 
οργανισµός αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ως προς την ενθάρρυνση και την 
ανταµοιβή. Συνεπώς, το θέµα της ενίσχυσης χρήζει άµεσης βελτίωσης.  

 

9. Αναθεώρηση – ανάδραση 

 

Πίνακας Νο 54: Αναθεώρηση – ανάδραση (Περιοχή Α) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

55. δηµιουργία συστηµάτων για µέτρηση 
αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικού έργου 38 2,63 

 

0,913 

56. µέτρηση ικανοποίησης γονέων 39 3,95 0,887 

57. µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά 37 3,32 0,580 

58. αύξηση κάθε χρόνο του αριθµού δραστηριοτήτων 
– projects 

 

39 3,46 0,756 
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59. µέτρηση της ανταπόκρισης στα παράπονα των 
γονέων 

 

38 3,39 0,755 

 

Στην ενότητα της αναθεώρησης-ανάδρασης το κυρίαρχο στοιχείο είναι η 
«µέτρηση της ικανοποίησης των γονέων» (Μ.Ο. 3,95) και το πιο αδύναµο 
στοιχείο η «δηµιουργία συστηµάτων για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 
του εκπαιδευτικού έργου» (Μ.Ο. 2,63).  

 

Πίνακας Νο 55: Αναθεώρηση – ανάδραση (Περιοχή Β) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

55. δηµιουργία συστηµάτων για µέτρηση 
αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικού έργου 18 2,89 

 

0,758 

56. µέτρηση ικανοποίησης γονέων 20 3,95 0,945 

57. µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά 

 

20 4,00 0,649 

58. αύξηση κάθε χρόνο του αριθµού δραστηριοτήτων 
– projects 

 

20 3,00 0,858 

59. µέτρηση της ανταπόκρισης στα παράπονα των 
γονέων 

 

20 3,75 0,786 

 

Στο σχολείο της Περιοχής Β η «µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρονιά» συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο όρο µε 
τιµή 4,00 και τυπική απόκλιση 0,649. Ο µικρότερος µέσος όρος σηµειώνεται 
στη «δηµιουργία συστηµάτων για µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του 
εκπαιδευτικού έργου» (Μ.Ο.: 2,89, τυπική απόκλιση: 0,758), όπως και στην 
Περιοχή Α. ∆ύο άτοµα δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, γεγονός που 
µας οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως τα συγκεκριµένα άτοµα δεν κατανόησαν το 
περιεχόµενο της ερώτησης. Παρατηρούµε πως ο δείκτης «µέτρηση 
ικανοποίησης γονέων» παρουσιάζει τον ίδιο ακριβώς µέσο όρο στις Περιοχές Α 
και Β (τιµή 3,95) 
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 Όπως προκύπτει από τους πίνακες, και στα δύο σχολεία στη 
συγκεκριµένη ενότητα δεν απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Υποθέτουµε λοιπόν 
ότι ίσως οι εργαζόµενοι στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό οργανισµό δεν είναι 
τόσο εξοικειωµένοι µε τις έννοιες της αναθεώρησης και της ανάδρασης. 

 
Πίνακας Νο 56: Αναθεώρηση – ανάδραση (Περιοχή Γ) 

 N Μ.Ο. Standard 
deviation 

55. δηµιουργία συστηµάτων για µέτρηση 
αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικού έργου 

 

7 3,29 0,488 

56. µέτρηση ικανοποίησης γονέων 7 4,29 
0,756 

57. µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρονιά 

 

7 4,43 0,535 

58. αύξηση κάθε χρόνο του αριθµού δραστηριοτήτων 
– projects 

 

7 3,43 0,976 

59. µέτρηση της ανταπόκρισης στα παράπονα των 
γονέων 

 

7 4,14 0,690 

 

Στο σχολείο της Περιοχής Γ, όπως και στην Περιοχή Β, η «µέτρηση 
εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά» συγκεντρώνει 
το µεγαλύτερο µέσο όρο µε τιµή 4,43 και τυπική απόκλιση 0,535. Ο µικρότερος 
µέσος όρος σηµειώνεται στη «δηµιουργία συστηµάτων για µέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου» (Μ.Ο.: 2,89, τυπική απόκλιση: 
0,758), όπως στις Περιοχές Α και Β.  

 

Συνολική αποτίµηση ενότητας ι: Αναθεώρηση - Ανάδραση 

Μελετώντας τους πίνακες, καθίσταται σαφές πως ο οργανισµός δίνει 
έµφαση στη «µέτρηση της ικανοποίησης των γονέων», καθώς αποτελεί τον 
κυρίαρχο παράγοντα στις Περιοχές Α και Β, ενώ ταυτόχρονα η «δηµιουργία 
συστηµάτων για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού 
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έργου» παρουσιάζεται ως ο πιο αδύναµος παράγοντας επίσης και στα τρία 
σχολεία.  

Σ’ αυτό το σηµείο επισηµαίνουµε αντίφαση, καθώς στην ενότητα «κοινή 
αποστολή υπό συνεχή έλεγχο» (ενότητα γ) ο δείκτης «έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος» συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέσο 
όρο της ενότητας στις Περιοχές Α και Γ, ενώ στη Β ο συγκεκριµένος δείκτης 
συγκεντρώνει 3,45. Υποθέτουµε λοιπόν πως η έννοια του «ελέγχου» δεν 
περιλαµβάνει µέτρηση µε βάση συγκεκριµένες επιστηµονικές ποσοτικές 
µεθόδους. Συνεπώς, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι και οι υπόλοιποι δείκτες 
της ενότητας που εµπεριέχουν την έννοια της «µέτρησης» δεν έγιναν απόλυτα 
κατανοητοί. Αναφορικά µε τον τρόπο πρόσληψης νέου προσωπικού, επίσης, ο 
οργανισµός – στην Περιοχή Α τουλάχιστον – δε χρησιµοποιεί ποσοτικές 
µεθόδους µέτρησης213. 

Πρόκειται για ένα στοιχείο που µας εκπλήσσει, καθώς για ένα οργανισµό 
η πρώτιστη µέριµνα θα έπρεπε να είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο και η 
αποτελεσµατικότητά του ως προς τους µαθητές. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι 
πρόκειται για έναν οργανισµό που ανήκει στην ιδιωτική εκπαίδευση και στον 
οποίο φαίνεται πως οι γονείς ασκούν κάποια επιρροή στο εκπαιδευτικό έργο. 
Στην Περιοχή Β, η «µέτρηση εφαρµοσµένων προτάσεων σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά» αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της ενότητας (Μ.Ο. 4,00), 
ενώ ακολουθεί η µέτρηση της ικανοποίησης των γονέων µε ελάχιστη διαφορά 
τιµής (Μ.Ο. 3,95).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213

 Παράρτημα 6: Συνέντευξη Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Περιοχής Α, Απόσπασμα  4 (Θέμα: 

“Mέτρηση - έλεγχος”), σελ. 162 
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4  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.1 Ανάλυση δεδοµένων 

 Εξετάζοντας τα δηµογραφικά στοιχεία, παρατηρούµε ότι στην Περιοχή 
Α (σε ποσοστό 43,6%) και στην Περιοχή Γ (σε ποσοστό 42,9%) η µεγάλη 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι µεταξύ 30 και 40 χρονών. Στη Γ µάλιστα η 
µεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στο επάγγελµα χρονικό διάστηµα µεταξύ 1 και 5 
χρόνων, το οποίο ταυτίζεται µε τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο 
οργανισµό, άρα δεν έχει επαγγελµατική εµπειρία σε καµία άλλη σχολική 
µονάδα. Στην Περιοχή Α, το 28,2% έχει 1-5 χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελµα, 
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό µοιράζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως φαίνεται 
στη γραφική παράσταση - πίνακας 14. Το ίδιο χρονικό διάστηµα εργάζεται στο 
συγκεκριµένο οργανισµό το 46,2% του εκπαιδευτικού δυναµικού της Α. 

Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο οργανισµός επιλέγει 
να στελεχώνεται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιο εύπλαστοι, µε 
λιγότερες επαγγελµατικές εµπειρίες και άρα πιο δεκτικοί στα ερεθίσµατα που θα 
δεχτούν από το συγκεκριµένο οργανισµό. Με άλλα λόγια, το σχολείο έχει την 
ευκαιρία να διαµορφώσει τους εκπαιδευτικούς του σύµφωνα µε την κουλτούρα, 
τις αξίες και τη φιλοσοφία του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 
εκείνο δηλαδή της καθηµερινής πράξης. Βέβαια, η στρατηγική της διοίκησης να 
προσλαµβάνει τους εκπαιδευτικούς λίγα χρόνια µετά την αποφοίτησή τους από 
το πανεπιστήµιο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα στον οργανισµό εξαιτίας 
της απειρίας του προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή κρίνουµε αναγκαίο το 
mentoring (French, 2003)214, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για τη δηµιουργία 
οµάδων µάθησης στα σχολεία (Tsiakkiros, 2005)215. Στο ∆ηµοτικό Σχολείο της 
Περιοχής Α, γνωρίζουµε ότι λαµβάνεται µέριµνα για την εκπαίδευση και 
επιµόρφωση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών από άλλους συναδέλφους 
τους 216.  

Eξάλλου, όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας στην πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών στις Περιοχές Α και Γ, παρατηρούµε ότι παρόλο που θα 
µπορούσαν να ακολουθήσουν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία στο 
δηµόσιο τοµέα – ιδιαίτερα οι δάσκαλοι που τα τελευταία πέντε τουλάχιστον 

                                                           
214

 French, W.L. (2003), “Human Resources Management”, Houghton Mifflin Company, p. 349 

215 Tsiakkiros, A. (2005), “The Application Of The Concept Of Continuous Development To The Cyprus 

Educational System”, International Electronic Journal For Leadership in Learning, October 30, vol. 9, n.7, 

p. 4 

216
 Παράρτημα 6: Συνέντευξη Διευθυντή Δημοτικού, Απόσπασμα 2, Θέμα: “mentoring”, σελ. 159 
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χρόνια απορροφώνται στη δηµόσια Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση – επιλέγουν να 
βρίσκονται στο συγκεκριµένο οργανισµό. Πιθανώς αυτό σηµαίνει πως 
επιθυµούν να κάνουν καριέρα, να αναπτυχθούν επαγγελµατικά στο 
συγκεκριµένο σχολείο και, εποµένως, είναι περισσότερο δεκτικοί στη φιλοσοφία 
ενός οργανισµού που µαθαίνει. To γεγονός αυτό αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία 
για τη διοίκηση του οργανισµού. Καλείται να αξιοποιήσει το κίνητρο που έχουν 
οι εκπαιδευτικοί του για συνεχή µάθηση προς όφελος του οργανισµού για τη 
δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Υπενθυµίζουµε ότι η δέσµευση 
για ανάπτυξη και η επαγγελµατική εξέλιξη αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά 
στους οργανισµούς που µαθαίνουν, όπως άλλωστε επισηµαίνει και ο French 
(2003)217 «όσοι δεν είναι έτοιµοι να µάθουν, δε θα µάθουν». Επισηµαίνουµε, 
εξάλλου, ότι σύµφωνα µε έρευνα σε σχολεία του Hong Kong 218 οι δάσκαλοι µε 
διδακτική εµπειρία µικρότερη των 25 χρόνων φαίνεται πως επηρεάζονται πολύ 
στη δουλειά τους από τους εξωτερικούς περιορισµούς και η υποστηρικτική 
σχολική κουλτούρα και δοµή τους ενισχύει αποφασιστικά.  Αντίθετα, στους 
δασκάλους µε εµπειρία άνω των 25 χρόνων οι περιορισµοί του περιβάλλοντος, 
καθώς και οι εσωτερικοί περιορισµοί δεν έχουν µεγάλη επίδραση. Οι δάσκαλοι 
αυτοί φαίνεται πως ενδιαφέρονται για τους περιορισµούς που αφορούν τους 
οικονοµικούς πόρους. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η 
εµπειρία δεν έχει να κάνει µόνο µε τα χρόνια αλλά και µε τις εσωτερικές 
διεργασίες του ατόµου κατά την καθηµερινή πρακτική.  

 Σε αντίθεση µε τις Περιοχές Α και Γ, στο σχολείο της Περιοχής Β το 
44,4% των ερωτηθέντων είναι µεταξύ 41 και 50 χρονών (βλ. Πίνακα 7 & 
Παράρτηµα 3) και έχουν εµπειρία πάνω από δέκα χρόνια στο επάγγελµα 
(πίνακας 15), ενώ το 25% εργάζεται 16-20 χρόνια στο συγκεκριµένο οργανισµό 
(το υπόλοιπο ποσοστό µοιράζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως φαίνεται στο 
διάγραµµα, πίνακας 19). Σ’ αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί περιµένουµε 
να έχουν περισσότερο παγιωµένες αντιλήψεις σχετικά µε τη µάθηση σε έναν 
οργανισµό, οι οποίες είναι δυσκολότερο να µεταβληθούν. Το γεγονός αυτό 
µπορεί να αποτελέσει θετική πρόκληση από την πλευρά της διοίκησης του 
σχολείου της Περιοχής Β, ώστε να παράσχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς της 
προς την κατεύθυνση µιας παρόµοιας αλλαγής. Για αυτό το σκοπό, µπορεί να 
βασιστεί και στην πολύτιµη εµπειρία των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών. 
∆ιοίκηση και εκπαιδευτικοί µπορούν να συνεργαστούν γόνιµα, ώστε να 
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 French, W.L. (2003), “Human Resources Management”, Houghton Mifflin Company, p. 332 
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καταλήξουν από κοινού σε κατάλληλες στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός 
«οργανισµού που µαθαίνει». Οι ίδιοι έµπειροι εκπαιδευτικοί µπορούν να γίνουν 
αµέριστοι αρωγοί της διοίκησης στην προσπάθειά της να εδραιώσει τη 
φιλοσοφία και την καθηµερινή πρακτική ενός οργανισµού που µαθαίνει. 
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί αυτοί µπορούν να αποτελέσουν έµπνευση για 
τους νεότερους εκπαιδευτικούς και µε το παράδειγµά τους να τους 
παρακινήσουν να εργαστούν για τον ίδιο σκοπό, δεδοµένου µάλιστα ότι το 
οργανωσιακό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας (ενότητα «α») βρίσκεται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο για έναν µαθησιακό οργανισµό. Kρίνουµε το γεγονός 
αυτό ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς δε νοείται οργανισµός που µαθαίνει να µη 
χαρακτηρίζεται από κλίµα σεβασµού και εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών του. 
Όπως άλλωστε επισηµαίνουν ο Cameron και οι συνεργάτες του (2004)219, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις είναι αυτές που ενθαρρύνουν, 
στηρίζουν και ενισχύουν την εσωτερική συνοχή και την αρµονία σε έναν 
οργανισµό. 

Ως προς το οργανωσιακό κλίµα στο συγκεκριµένο οργανισµό, δίνεται 
πράγµατι µεγάλη σηµασία στη δηµιουργία φιλικού κλίµατος µεταξύ των 
εργαζοµένων. Ο οργανισµός τείνει να ακολουθεί στιλ ηγεσίας που 
προσανατολίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις (relationship-oriented style) (Varaki, 
2003)220. Πέρα από τις εκδροµές και λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για 
το προσωπικό, υπάρχει µέριµνα – τουλάχιστον από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης 
του ∆ηµοτικού για την οποία έχω άµεση γνώση – για την ανάπτυξη οικειότητας 
µεταξύ των εργαζοµένων. Άλλωστε στον Εσωτερικό Κανονισµό του Σχολείου 
«η στενή συνεργασία των καθηγητών µεταξύ τους και ιδιαίτερα ανάµεσα στους 
συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και τους διδάσκοντες στο ίδιο τµήµα ή τάξη» 
αναφέρεται ως µέσο επίτευξης των στόχων του Σχολείου. 

Εξάλλου, εξαιρετικά θετικό κρίνουµε το γεγονός ότι η ενότητα α µαζί µε 
την ενότητα «ι» (αναθεώρηση-ανάδραση) βρίσκονται µέσα στις 3 πρώτες 
θέσεις και στα 3 σχολεία, εφόσον «η λειτουργία του ελέγχου είναι απαραίτητη 
και στους οργανισµούς µάθησης (εκπαιδευτικούς οργανισµούς), επειδή 
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πληροφορεί για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της οργάνωσης, ενώ 
επιπρόσθετα βοηθά στον επαναπροσδιορισµό των ενεργειών δράσης» 221. 

Στο σχολείο της Περιοχής Α, εξάλλου, παρατηρούνται πολύ χαµηλά 
ποσοστά στους δείκτες που σχετίζονται µε την ενθάρρυνση για ανάληψη 
ρίσκου και πρωτοβουλιών, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και 
την ανταµοιβή. Το ίδιο συµβαίνει και στα σχολεία των Περιοχών Β και Γ. 
Προκειµένου να ερµηνεύσουµε τα αίτια της διαπίστωσης αυτής, καταφύγαµε 
στον Lee (2006) 222. Στην έρευνά του σχετικά µε τους παράγοντες που κάνουν 
τη διαφορά ανάµεσα σε δύο σχολεία µε παρόµοια δηµογραφικά χαρακτηριστικά, 
κατέληξε ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση του δασκάλου είναι εκείνη που 
επηρεάζει αποφασιστικά τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα στους µαθητές ενός 
σχολείου και εξαρτάται άµεσα από το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί η διοίκηση 
στο προσωπικό της. Παράγοντες όπως η αίσθηση των δασκάλων ότι εκτιµάται η 
δουλειά τους, το αίσθηµα ικανοποίησης όσον αφορά τις οικονοµικές απολαβές 
και η εργασιακή ασφάλεια, καθώς και η αίσθηση ότι συµµετέχουν στην 
πραγµατοποίηση ενός κοινού οράµατος φαίνεται πως διαδραµατίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχηµένη πορεία ενός οργανισµού. ∆εδοµένου ότι οι 
παράγοντες αυτοί θεωρούνται θεµελιώδεις για έναν οργανισµό που µαθαίνει και 
οπωσδήποτε σηµαντικοί για εκπαιδευτικό οργανισµό όπου προωθούνται οι 
καινοτόµες ιδέες βελτίωσης της µαθησιακής διαδικασίας και παραγωγής 
γνώσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τοµέα αυτό και να ληφθούν 
µέτρα, προκειµένου να βελτιωθεί ο συγκεκριµένος δείκτης στο πλαίσιο του 
οργανισµού.  

Στην Περιοχή Α, εξάλλου, όπως και στην Περιοχή Γ, παρόλη την ύπαρξη 
σχέσεων σεβασµού (ενότητα στ) και γενικότερα καλών σχέσεων µεταξύ των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών (ενότητα ζ), σηµειώνεται έλλειψη δυνατότητας για 
την έκφραση της προσωπικής γνώµης (ενότητα στ), πράγµα που εξηγείται 
εύκολα από το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή αδυναµία στον οργανισµό σε θέµατα 
ενίσχυσης και ανταµοιβής (ενότητες β, ζ), αλλά που είναι θεµελιώδες στοιχείο 
ενός οργανισµού που µαθαίνει και θα περίµενε κανείς να είναι κυρίαρχο σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισµό. Αναφορικά µάλιστα µε τη «δυνατότητα έκφρασης της 
προσωπικής γνώµης» (ερώτηση 44), συγκεντρώνει στα σχολεία και των τριών 
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περιοχών το χαµηλότερο µέσο όρο της ενότητας «διάλογος και 
στοχαστικότητα» (ενότητα στ, ερώτηση 44). Κατά συνέπεια, θα πρέπει από 
πλευράς διοίκησης να ληφθεί µέριµνα προκειµένου να βελτιωθεί ο 
συγκεκριµένος δείκτης. Ειδικότερα, στην ερώτηση 44 στην Περιοχή Α ο µέσος 
όρος είναι 2,95 µε τυπική απόκλιση 0,605. Στην Περιοχή Β παρουσιάζει µέσο 
όρο 3,00 και τυπική απόκλιση 0,801, ενώ στην Περιοχή Γ αντίστοιχα 3,57 µε 
τυπική απόκλιση 0,787. Στο σχολείο των Περιοχών Β και Γ, η διαπίστωση αυτή 
εδραιώνεται και στα αποτελέσµατα της ενότητας ε (συνεχής µάθηση), όπου η 
ερώτηση σχετικά µε την ανταµοιβή για την εφαρµογή της µάθησης 
συγκεντρώνει το µικρότερο µέσο όρο της ενότητας (2,90).  

Εξάλλου, αποτελεί κοινό παρονοµαστή στα σχολεία των Περιοχών Α, Β, 
Γ, ο µικρός βαθµός επιρροής των εργαζοµένων στις αποφάσεις (ενότητα α, 
ερώτηση 4). ∆εν ξενίζει όµως δεδοµένης της γενικότερης παρεµφερής 
κουλτούρας στον ελληνικό εργασιακό χώρο. 

 Όσον αφορά το σχολείο της Περιοχής Γ, όπως επισηµάναµε στη 
συνολική αποτίµηση των ενοτήτων, οι τιµές κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 
τόσο σε σχέση µε την Περιοχή Α όσο και µε την Περιοχή Β. Ταυτόχρονα, οι 
αποκλίσεις στους δείκτες είναι µικρότερες σε σχέση µε τα άλλα δύο σχολεία, 
πράγµα που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στην Περιοχή Γ υπάρχει 
µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των εκπαιδευτικών ως οµάδα. Σ’ αυτό βέβαια 
συντελεί και το γεγονός ότι πρόκειται για µικρή σε αριθµό οµάδα, αλλά και η 
στρατηγική της διοίκησης παίζει σίγουρα σηµαντικό ρόλο, καθώς το αίσθηµα 
της οµαδικότητας αποτελεί καρπό της αποτελεσµατικής ηγεσίας.  

Επιπρόσθετα, η «µάθηση από την εµπειρία άλλων οργανισµών» (ενότητα 
«δ» - «επαγγελµατική ανάπτυξη», ερώτηση 25) παρουσιάζει τη χαµηλότερη 
τιµή µέσου όρου της ενότητας και στα 3 σχολεία (Περιοχή Α: 2,77,           
Περιοχή Β: 2,90, Περιοχή Γ: 3,43). Ένας τέτοιος χαµηλός δείκτης όµως φαίνεται 
να µη βοηθά στην υλοποίηση του οράµατος για τη δηµιουργία ενός οργανισµού 
που µαθαίνει, καθώς η µάθηση από την εµπειρία άλλων παρόµοιων οργανισµών 
(vicarious learning: αντιπροσωπευτική µάθηση) αποτελεί συχνό φαινόµενο 
στους οργανισµούς (Ηuber, 1991)223. H ικανότητα µάλιστα ενός οργανισµού να  
αναζητά, να κωδικοποιεί, να µοιράζει και να ερµηνεύει την εξωτερική 

                                                           
223 Huber, G.P. (1991), “Organizational learning: the contributing process of literature”, Organization 

Science, vol. 2, n. 1 , p. 88 – 155 



 115 

πληροφόρηση ονοµάζεται «ικανότητα απορρόφησης» - absorptive capacity 
(Cohen and Levinthal, 1990)224.  

Στην ίδια ενότητα η «δέσµευση για ανάπτυξη» έχει επίσης πολύ χαµηλές 
τιµές, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ενέργειες προς τη 
βελτίωση των συγκεκριµένων δεικτών, καθώς δε φαίνεται να προωθεί τη 
δηµιουργία ενός οργανισµού που µαθαίνει. Γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία και η 
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εργαζοµένων που εµφανίζεται µάλλον 
αδύναµη θα πρέπει να ενταθεί και να προωθηθεί. Αυτό θα βοηθήσει στην 
εδραίωση του αισθήµατος της οµαδικότητας και της κοινής δράσης για την 
επίτευξη των – κοινών – σκοπών. Στην Περιοχή Γ, άλλωστε, η ενότητα «δ» 
(επαγγελµατική ανάπτυξη) κατέχει µόλις την 7η θέση παρουσιάζοντας µεγάλες 
τυπικές αποκλίσεις (1,134 ; 1,215). Η διαπίστωση της διάστασης απόψεων στα 
σχολεία των Περιοχών Α, Β και Γ ως προς την «επαγγελµατική ανάπτυξη» 
αποτυπώνει το γεγονός ότι κάθε εκπαιδευτικός την αντιλαµβάνεται διαφορετικά. 
Σύµφωνα µε τις θεωρίες υποκίνησης και τις θεωρίες αναγκών, άλλωστε, άλλος 
έχει οικονοµικά κίνητρα για να εξελιχθεί επαγγελµατικά και άλλος δουλεύει 
κυρίως για ηθική ικανοποίηση και αυτοολοκλήρωση. 

Όσον αφορά την ενότητα «ε» (συνεχής µάθηση), στο σχολείο της 
Περιοχής Α βρίσκεται στην προτελευταία θέση (Μ.Ο. 3,12), στο σχολείο της 
Περιοχής Β βρίσκεται στην τελευταία θέση µε µέσο όρο 3,23, ενώ στην Περιοχή 
Γ κατέχει την έκτη θέση µε µέσο όρο 3,73. Πρόκειται για διαπίστωση που µας 
ξενίζει δεδοµένου ότι, όπως επισηµάναµε παραπάνω (σελ. 109), οι 
εκπαιδευτικοί έχουν το κίνητρο να προσφέρουν το µέγιστο των δυνατοτήτων 
τους για τη δική τους πρόοδο, εποµένως και για την πρόοδο του οργανισµού. 
Λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις επισηµάνσεις σχετικά µε την ενίσχυση και 
την ανταµοιβή από την πλευρά της διοίκησης, καταλήγουµε στο συµπέρασµα 
ότι η έλλειψη επιβράβευσης και ενίσχυσης της διοίκησης στους εργαζοµένους 
της έχει ως αποτέλεσµα τη µη αξιοποίηση του δυναµικού τους µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την εξέλιξη του οργανισµού. Οι παραπάνω διαπιστώσεις 
φαίνεται να µην απέχουν πολύ από άλλες σχετικές έρευνες, π.χ. στην Tουρκία 
(Agaoglu, 2006)225, όπου οι δάσκαλοι αναφέρουν έλλειψη κινήτρου για 
προσωπική ανάπτυξη, την οποία ο Senge αναφέρει ως  «προσωπική µαεστρία» 
(personal mastery). 

                                                           
224 Cohen, W.M. and Levinthal, D.A. (1990), “Absorptive capacity: A new perspective on learning and 

innovation”, Administrative Science Quarterly, vol. 35, p. 128-152 

225 Αgaoglu, E. (2006), “The Reflection of the Learning Organization Concept to School of Education”, 

Turkish Online Journal of Distance Education – TOJDE, vol. 7, n. 1, art. 12, p. 144 



 116 

Σύµφωνα µάλιστα µε τους Wood, Barrington και Johnson (1994)226, η 
συνεχής ανάπτυξη είναι η ενσωµάτωση της µάθησης στην εργασία. ∆ε νοείται 
λοιπόν για έναν οργανισµό που µαθαίνει η αποσύνδεση της µάθησης από την 
καθηµερινή εργασία, καθώς η βελτίωση των εργαζοµένων και των οργανισµών 
είναι παράλληλη (Tsiakkiros, 2005)227. Συνεπώς, η συνεχής µάθηση αποτελεί 
παράγοντα που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τόσο στα σχολεία των 
Περιοχών Β και Α όσο και της Περιοχής Γ, προκειµένου να βελτιωθεί. Όπως 
παρατηρούµε, µάλιστα, στην Περιοχή Β οι ερωτήσεις που αφορούν το βαθµό 
στον οποίο τα λάθη (ερώτηση 35) και τα προβλήµατα (ερώτηση 40) 
αντιµετωπίζονται ως ευκαιρίες µάθησης συγκεντρώνουν από τους χαµηλότερους 
µέσους όρους της ενότητας (3,20 και 3,11) µε µεγάλες τυπικές αποκλίσεις 1,240 
και 0,937 αντίστοιχα. Η αντιµετώπιση όµως των λαθών ως ευκαιρίες για µάθηση 
και η αποδοχή της µάθησης µέσω της δοκιµής και του λάθους αποτελούν βασικά 
χαρακτηριστικά ενός οργανισµού που µαθαίνει228. «Πρέπει να υπάρχει χώρος 
για να δοκιµάζονται πράγµατα και ανοχή στα λάθη»229. Αξιοσηµείωτο δε 
κρίνεται το γεγονός ότι οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζουν υψηλές τιµές, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ερωτηθέντες έχουν διάσταση απόψεων 
αναφορικά µε τη συγκεκριµένη ενότητα και εποµένως θα ήταν σκόπιµο να 
ληφθεί µέριµνα για τη βελτίωση των δεικτών της ενότητας αυτής. 

 Έχοντας υπόψη τις διαπιστώσεις αυτές, δε µας εκπλήσσει το γεγονός ότι 
η ενότητα «ζ» (οµαδική µάθηση) κινείται επίσης σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 
Στην Περιοχή Β µε µέσο όρο µεταξύ 3,10 και 3,40 και µε αποκλίσεις από 0,718 
έως και 0,923 κατέχει στην 7η  θέση, όπως και στην Περιοχή Α. Στην Περιοχή Γ 
δε βρίσκεται στην 8η θέση της γενικής κατάταξης των ενοτήτων µε βάση το 
µέσο όρο τους. Θεωρούµε ότι τα χαµηλά ποσοστά στις ενότητες της οµαδικής 
και της συνεχούς µάθησης σχετίζονται άµεσα µε την έλλειψη επαρκούς 
ενίσχυσης και ανταµοιβής που επισηµάναµε παραπάνω.  Όπως δηλώνουν και οι 
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Bissaker – Heath (2005)230, «χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη για µάθηση και 
την ανάδραση όσον αφορά τον αν οι ακολουθούµενες πρακτικές δηµιούργησαν 
πλούσιες µαθησιακές εµπειρίες στους µαθητές, τα επιθυµητά αποτελέσµατα δε 
θα επιτευχθούν. Η ενίσχυση της µάθησης των δασκάλων παραµένει 
προτεραιότητα πάντα για έναν οργανισµό που µαθαίνει». Άλλωστε, σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισµό που µαθαίνει δεν υπάρχει χώρος για διάκριση της 
µάθησης των µαθητών και εκείνης των δασκάλων. Μόνο όποιος είναι ικανός να 
µάθει (και άρα να αλλάξει) ο ίδιος για τον εαυτό του είναι σε θέση να βοηθήσει 
τους άλλους να µάθουν – τους µαθητές στην προκειµένη περίπτωση. Αν και 
στην πραγµατικότητα κανένας δεν µπορεί να µάθει τίποτα σε κάποιον άλλον, 
µπορεί µόνο να διδάξει τους ανθρώπους να µαθαίνουν για τον εαυτό τους231. 

 

 

4.2 Προτάσεις 

 

Τόσο στις Περιοχές Α και Β όσο και στη Γ επισηµάναµε έλλειψη 
υποκίνησης και άµεση ανάγκη βελτίωσης των ζητηµάτων ενίσχυσης και 
ανταµοιβής. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι αποφασιστικός στο σηµείο αυτό, καθώς 
εκείνη είναι που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την απαραίτητη ενθάρρυνση 
και υποστήριξη, ώστε να βγάλει στην επιφάνεια όλο το δυναµικό των µελών των 
οµάδων στον οργανισµό, να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και να 
δράσει ως διευκολυντής προωθώντας την καθιέρωση ευέλικτου 
προγραµµατισµού, την ενίσχυση οµαδικής εργασίας και τη λήψη αποφάσεων µε 
συλλογικό τρόπο232. Στην έρευνα της Ηοdgkinson (2000) 233 όπου εξετάζονται οι 
αντιλήψεις των στελεχών (managers) που ανήκουν σε µεγάλη πολυεθνική 
εταιρία όσον αφορά τα εµπόδια στη δηµιουργία ενός «οργανισµού που 
µαθαίνει», προκύπτει η ανάγκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
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για την ικανότητα των µάνατζερ να δρουν ως «ικανοί» (enablers) για την 
ανάπτυξη των διαδικασιών προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε, σύµφωνα µε 
τον Senge και τους συνεργάτες του (1999)234 οι µάνατζερ θα πρέπει να πάψουν 
να βλέπουν τον εαυτό τους σας ένα µηχανικό που οφείλει να διορθώσει κάτι, 
αλλά σαν κηπουρό που έχει σαν αποστολή να βοηθήσει κάτι να µεγαλώσει. 
∆εδοµένου µάλιστα ότι τα σχολεία διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που ευνοούν 
τη δηµιουργία ενός οργανισµού που µαθαίνει, όπως την οργανωσιακή 
κουλτούρα και δοµή που είναι απαραίτητες για τη µετατροπή σε έναν οργανισµό 
που µαθαίνει (έρευνα σε σχολεία της Τουρκίας)235, ο ρόλος της ηγεσίας κρίνεται 
καθοριστικής σηµασίας για την υιοθέτηση όλων εκείνων των στρατηγικών που 
θα τα αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά. 

Σύµφωνα µε τον French (2003)236, η ενίσχυση συνιστά σηµαντική 
προϋπόθεση για τη µάθηση και περιλαµβάνει την παροχή οικονοµικών 
ανταµοιβών, τον έπαινο και την αναγνώριση. Επισηµαίνει µάλιστα ως 
αποτελεσµατικό µέσο ενίσχυσης την «αµοιβή µε βάση τις δεξιότητες» (skills-
based pay), τις οποίες αποκτά ο εργαζόµενος ως αποτέλεσµα συµµετοχής και 
προσπάθειάς του στο πλαίσιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης (training). Βέβαια, 
στην περίπτωση του εκπαιδευτικού οργανισµού που εξετάζουµε, θεωρούµε ότι  
παρόµοια πολιτική ενίσχυσης θα έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 
ανταγωνιστικών τάσεων µεταξύ των εργαζοµένων, γεγονός που θα επηρεάσει 
αρνητικά το οµαδικό κλίµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας που ένας οργανισµός 
που µαθαίνει θέλει να εδραιώσει. Φυσικά αυτό δε σηµαίνει ότι δεν κρίνεται 
σηµαντική η ύπαρξη αισθήµατος ικανοποίησης στους εργαζοµένους όσον αφορά 
τις οικονοµικές τους απολαβές, ιδιαίτερα όταν αυτοί βελτιώνουν γνώσεις και 
δεξιότητες που εφήρµοσαν και επηρέασαν θετικά την απόδοσή τους. 

Σύµφωνα µε τις θεωρίες της προσδοκίας, της στοχοθέτησης και της 
ισότητας των L.W. Porter και Lawler (που βασίζεται στη θεωρία προσδοκιών 
του Vroom), του McClelland και του Lewin, όπως αναφέρονται στην Ξηροτύρη-
Κουφίδου (2001)237, επισηµαίνεται ότι για την ενίσχυση των κινήτρων θα πρέπει 
να επιτευχθεί άµεση σύνδεση ανάµεσα στην απόδοση στην εργασία και τα 
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επιθυµητά αποτελέσµατα, να δίνονται ευκαιρίες για την ικανοποίηση των 
εσωτερικών κινήτρων εργασίας και τέλος, το περιβάλλον εργασίας να παρέχει 
τις προϋποθέσεις εκείνες που βοηθούν και δεν παρεµποδίζουν το έργο του 
εργαζοµένου. Τα ευρήµατα, άλλωστε, σε έρευνα στα σχολεία του Hong Kong238 
µαρτυρούν ότι οι εσωτερικές συνθήκες ενός σχολείου, δηλαδή η 
µετασχηµατιστική ηγεσία, η θετική σχολική κουλτούρα και η υποστηρικτική 
δοµή, συµβάλλουν αποφασιστικά στην οργανωσιακή αλλαγή, καθώς και στη 
µαθησιακή διαδικασία µέσα στον οργανισµό και τα αποτελέσµατά της. Το 
ενδιαφέρον µάλιστα είναι ότι οι συνέπειες του θετικών σχολικών συνθηκών 
είναι ανεξάρτητες από τον τύπο των σχολείων (δηµόσια ή όχι) ή από προσωπικά 
χαρακτηριστικά των εργαζοµένων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Berry και Houston (1993)239 
παραθέτουµε τις ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωση των ζητηµάτων της 
ενίσχυσης και της ανταµοιβής στον οργανισµό που εξετάζουµε: 

1) επανασχεδιασµός εργασίας, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες που 
έχει ο εργαζόµενος για την ικανοποίηση των εσωτερικών 
κινήτρων του, µέσα από την αύξηση της αξίας που έχουν για το 
άτοµο ορισµένες δραστηριότητες εργασίας. Κάτι τέτοιο µπορεί 
να επιτευχθεί αν εισάγει κανείς αλλαγές που στοχεύουν στον 
εµπλουτισµό της εργασίας και ο οποίος πραγµατοποιείται µε δύο 
τρόπους: α) οριζόντιος εµπλουτισµός, όπου ο εργαζόµενος 
αναλαµβάνει νέες αρµοδιότητες που αντικαθιστούν ή 
προστίθενται στις υποχρεώσεις που ήδη έχει, ώστε να µειωθεί η 
πλήξη και η αίσθηση ρουτίνας, λόγω της επανάληψης της 
εκτέλεσης των ίδιων καθηκόντων, β) κάθετος εµπλουτισµός, 
όπου ο εργαζόµενος αποκτά τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να 
εκτελεί ένα έργο, καθώς και να συµµετέχει στη λήψη των 
σχετικών µε την εργασία αποφάσεων. Η εργασία, συνεπώς, 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και πιο ικανοποιητική, ενώ, 
παράλληλα, ενισχύεται στον εργαζόµενο το αίσθηµα της 
προσωπικής δέσµευσης µε τους στόχους του οργανισµού. 

2) τροποποίηση της συµπεριφοράς, όπου στόχος είναι η 
εκµάθηση και υιοθέτηση νέων διαδικασιών εργασίας. ∆ιάφορα 
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προγράµµατα αύξησης της παραγωγικότητας, τα οποία είναι 
βασισµένα στην αρχή της ενίσχυσης, µπορούν να συµβάλλουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγµα, όταν οι εργαζόµενοι 
επιδεικνύουν την επιθυµητή συµπεριφορά, ανταµείβονται µε µια 
σειρά από bonus. Το αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι η µεθοδική, 
σταθερή, αν και πιθανώς κάπως αργή, εκµάθηση συγκεκριµένων 
επιθυµητών συµπεριφορών που συντελούν στη βελτίωση της 
απόδοσης και την καλύτερη διεξαγωγή της εργασίας. 

Με την υιοθέτηση των παραπάνω στρατηγικών, πιστεύουµε πως θα 
σηµειωθεί βελτίωση και σε ό,τι αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου. 

Ως θετικές, άλλωστε, συνέπειες των παραπάνω προτάσεων στην απόδοση 
του εκπαιδευτικού έργου επισηµαίνουµε ακόµα τα εξής: α) παροχή 
περισσότερων ευκαιριών που συµβάλλουν στην ικανοποίηση αναγκών 
υψηλότερου επιπέδου, µε κορυφαία εκείνη της αυτοπραγµάτωσης (σύµφωνα µε 
τη θεωρία του Maslow), β) αύξηση εσωτερικής ικανοποίησης από την ίδια τη 
δουλειά (αύξηση εσωτερικών κινήτρων), γ) αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
του έργου – µε την «αποτελεσµατικότητα» εννοούµε την επίτευξη των στόχων 
µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, και όχι µόνο οικονοµικό. 

Θεωρούµε, επίσης, ότι η υιοθέτηση από την πλευρά της ηγεσίας ενός 
περισσότερου συµµετοχικού συστήµατος διοίκησης και η αντιµετώπιση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού ως µετόχου του οργανισµού 240 θα συµβάλουν στην 
ανάπτυξη του σχολείου ως οργανισµού που µαθαίνει. Τα σχολεία που 
αναπτύσσουν αποτελεσµατικά µια κουλτούρα µάθησης µαθαίνουν να 
χειρίζονται κάθε ζήτηµα µε ευελιξία και να λαµβάνουν αποφάσεις µε τρόπο 
αποκεντρωτικό. Θα ήταν χρήσιµο προς αυτή την κατεύθυνση οι διευθυντές να 
δείχνουν προθυµία στην αποδοχή προκλήσεων, όπως για παράδειγµα την 
υιοθέτηση προτάσεων που προέρχονται από τους δασκάλους ή το προσωπικό 
του σχολείου241 µε την ταυτόχρονη ανοχή στα ενδεχόµενα λάθη, καθώς µέσα 
από τον «καταιγισµό ιδεών» (“brainstorming”) και τα λάθη καλλιεργείται η 
δηµιουργικότητα και προκύπτουν οι «καλές ιδέες» (Chang & Lee, 2007)242. 
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Εξάλλου, δεν έχουµε να κάνουµε, µε εργοστάσιο παραγωγής, για παράδειγµα, 
όπου τεχνοκρατικά συστήµατα διοίκησης µπορούν να εφαρµοστούν αφού οι 
εργασίες που εκτελούνται είναι κυρίως αυτόµατες διαδικασίες. Πρόκειται, 
αντίθετα, για εκπαιδευτικό οργανισµό, ο οποίος έχει ως αποδέκτη τον άνθρωπο 
και όπου ούτως ή άλλως η µάθηση αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης. Σε έναν 
τέτοιο οργανισµό λοιπόν η έµπνευση, η δηµιουργικότητα και η γενικότερη 
παιδεία του εργαζοµένου επηρεάζουν αποφασιστικά τη λειτουργία του.  

Εξάλλου, όπως έχει αποδείξει η έρευνα, οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται 
την εργασία τους ως στρεσογόνα όταν έχουν λίγη ή καθόλου επιρροή στις 
αποφάσεις που τους αφορούν (Savery & Luks, 2001)243. Γι’ αυτό το λόγο, 
σηµαντική κρίνεται η παροχή επαρκούς χρόνου στους εκπαιδευτικούς για 
γόνιµη συζήτηση και η µεγαλύτερη επιρροή της γνώµης τους, αναφορικά µε 
αποφάσεις που τους αφορούν άµεσα, δίνοντας έτσι έµφαση στην οµαδικότητα 
και τη συνεργασία. Για παράδειγµα, θα ήταν καλό οι εκπαιδευτικοί να 
συµφωνούν στον τρόπο µε τον οποίο τους κοινοποιούνται οι σκοποί και οι 
στόχοι του οργανισµού όπως και οι µέθοδοι επιβράβευσης και επίδοσης ή, 
επίσης, να έχουν γνώµη που να εισακούεται όσον αφορά τους απαραίτητους 
πόρους για συνεχή εκπαίδευση. Ο ∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού Σχολείου της 
Θεσσαλονίκης, άλλωστε, θεωρεί ότι ακριβώς αυτή η διάθεση να µάθει και να 
συνεργαστεί ο εκπαιδευτικός µε τους συναδέλφους του είναι το βασικότερο 
προσόν ενός εκπαιδευτικού244.  

Ως προς τη βελτίωση των δεικτών της οµαδικής µάθησης, η διοίκηση του 
οργανισµού κρίνεται αναγκαίο να παράσχει ευκαιρίες οµαδικής εργασίας, 
προκειµένου να αναπτυχθεί το οµαδικό πνεύµα στο πλαίσιο του οργανισµού. Ως 
προς την οµαδικότητα, οι Critchley και Casey (in Starkey, 1996)245 θεωρούν πως 
το χτίσιµο οµάδων και η οµαδική µάθηση είναι απαραίτητα στοιχεία σε έναν 
οργανισµό σε όλα τα κλιµάκια, από τα πιο χαµηλόβαθµα µέχρι τα υψηλόβαθµα 
στελέχη. H οµαδική µάθηση αποτελεί µηχανισµό που δύναται να βοηθήσει να 
µορφοποιηθεί το µοίρασµα των αξιών, των σκοπών και των γνώσεων ανάµεσα 
στους δασκάλους και καθηγητές, στο προσωπικό και στους διοικούντες, καθώς 
και µεταξύ άλλων µετόχων, όπως οι γονείς, τα µέλη της ευρύτερης κοινότητας 
όπου ανήκει το σχολείο και οι µαθητές. Τα σχολεία, εξάλλου, που αναπτύσσουν 
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µε επιτυχία µια κουλτούρα οργανωσιακής µάθησης επικεντρώνονται 
γρηγορότερα στην επίλυση των νέων προβληµάτων που προκύπτουν µέσω της 
οµαδικής µάθησης, προσδιορίζοντας τα προβλήµατα και προτείνοντας λύσεις εκ 
των έσω (Bowen, 2006)246. 

 Συνεπώς, η εργασία σε δίκτυο (networking) και η συνεργασία 
αποτελούν στρατηγικές-κλειδιά στην οργανωσιακή µάθηση. Στο ∆ηµοτικό, για 
παράδειγµα, η συνεργασία τάξεων για την πραγµατοποίηση κοινών εκδηλώσεων 
είναι εφικτή. ∆ιαθεµατικά projects, εξάλλου, µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, τα οποία θα συµβάλουν στη διεύρυνση της 
σκέψης µαθητών και καθηγητών, καθώς καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων 
καλούνται να συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα που αποφασίζεται 
από κοινού και ο καθένας πρέπει να το επεξεργαστεί από την πλευρά της 
επιστήµης του. Βασισµένο στις επιταγές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις Γλώσσες247, τo ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών248 
αναφέρεται στα σχέδια εργασίας (projects) ως µια βιωµατική επικοινωνιακή 
προσέγγιση που παρέχει τα κίνητρα και τα ερεθίσµατα στους µαθητές να 
ανακαλύψουν τις ικανότητές του, να πειραµατιστούν, να αυτενεργήσουν, να 
δηµιουργήσουν και να αυτονοµηθούν, «να µάθουν πώς να µαθαίνουν», «να 
µάθουν µέσα από την πράξη», «να µάθουν σε συνεργασία µε τους άλλους και 
από τους άλλους» - τα σχέδια εργασίας διαθέτουν δηλαδή όλα τα 
χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας ενός οργανισµού που µαθαίνει.  

Εξάλλου, ο διάλογος και η στοχαστικότητα πάνω σε εκπαιδευτικά 
θέµατα καθηµερινής πράξης κρίνονται αναπόσπαστο στοιχείο σε έναν 
οργανισµό που µαθαίνει. Όπως επισηµαίνει ο Gandolfi (2006)249, σε έναν 
οργανισµό που µαθαίνει οι άνθρωποι χρειάζεται να αποµάθουν παλιές πρακτικές 
που δεν έχουν πλέον χρησιµότητα και να υιοθετήσουν νέους τρόπους δράσης 
βασισµένοι στη λειτουργικότητά τους στο παρελθόν. Τα µέλη ενός 
εκπαιδευτικού οργανισµού θα πρέπει να είναι έτοιµα να διαλεχθούν µεταξύ τους 
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που σηµαίνει να συνειδητοποιήσουν τις άµυνες τους, να εντοπίσουν τις αιτίες 
που τις προκαλούν και να τις αντιµετωπίσουν. Ο διάλογος συµβαίνει όταν οι 
οργανισµοί προχωρούν σε ένα επίπεδο γνήσιας συνεργασίας και έχει την 
ιδιότητα να διευκολύνει την εδραίωση αµοιβαίας εµπιστοσύνης από τη στιγµή 
που κάθε µέλος είναι έτοιµο να αποκαλύψει το τι σκέφτεται πραγµατικά. Ο 
διάλογος, άλλωστε, ορίζεται από τον Isaacs (1993)250 ως µια συλλογική 
στοχαστικότητα σχετικά µε τις διαδικασίες, τις υποθέσεις και τις βεβαιότητες 
που συνθέτουν την καθηµερινή εµπειρία, πράγµα που επιβεβαιώνεται σε έρευνα 
για τα σχολεία στο Hong Kong251, όπου η αποκέντρωση της εξουσίας λήψης 
αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας στη διεύθυνση κάθε σχολείου έδωσε 
την εξουσία στο προσωπικό του σχολείου να χειρίζεται καταστάσεις µε 
αποτέλεσµα να ενισχυθεί η δηµιουργικότητα του διδακτικού προσωπικού και 
της διοίκησης του σχολείου. 

Επιπρόσθετα, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η συνεχής ανάπτυξη των 
εργαζοµένων σχετίζεται άµεσα µε την πρόοδο και την ανάπτυξη ενός 
οργανισµού. Παράλληλα θεωρείται επιβεβληµένη η ανάπτυξη της µαθησιακής 
ικανότητας στην εποχή µας, έτσι ώστε να «εξασφαλιστεί» το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα ενός οργανισµού (DeGeus, 1998252, Kiernan, 1993253). 
Προκειµένου ο οργανισµός που εξετάζουµε να λάβει µέριµνα για τη συνεχή 
ανάπτυξη του προσωπικού θα µπορούσε να εισάγει στους κόλπους του ένα 
πρόγραµµα «ηµερών ανάπτυξης προσωπικού». Πρόκειται για συγκεκριµένες 
µέρες που ορίζονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τη Γενική 
∆ιεύθυνση ή προκύπτουν ως ανάγκη κατά τη διάρκεια της χρονιάς και είναι 
αφιερωµένες στην ανάπτυξη προσωπικού. Τα σχολεία µπορεί να οργανώσουν 
παρόµοιες µέρες στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση να 
υιοθετηθεί κάποια καινοτοµία και οι δάσκαλοι χρειάζεται να ανταλλάξουν ιδέες 
σχετικά µε αυτή την εφαρµογή ή στην περίπτωση που εξετάζεται ένα σχέδιο 
δράσης (project) και κάποια µέλη του προσωπικού θέλουν να συζητήσουν για 
την πρόοδό του ή πάλι στην περίπτωση που µέλη του προσωπικού 
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παρακολούθησαν κάποιο ενδιαφέρον σεµινάριο και επιθυµούν να µοιραστούν τη 
νέα γνώση που απέκτησαν µε τους συναδέλφους τους. 

Βέβαια, για την εδραίωση της φιλοσοφίας της συνεχούς ανάπτυξης και 
προόδου σε έναν οργανισµό κρίνεται απαραίτητη η ανάλογη εκπαίδευση των 
ανώτερων στελεχών ενός οργανισµού. Όπως επισηµαίνει ο Τsiakkiros (2005)254 
µε βάση την έρευνα του στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα, η πλειοψηφία των 
διευθυντών δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες του προσωπικού όχι 
επειδή δεν το θέλουν, αλλά κυρίως επειδή δεν τους έχουν δοθεί τα απαραίτητα 
εργαλεία για να το κάνουν, όπως κατάλληλη εκπαίδευση και πόροι. Στην 
προκειµένη περίπτωση, θεωρούµε απαραίτητο να θεσµοθετηθούν προγράµµατα 
εκπαίδευσης για τους διευθυντές, προτού αυτοί αναλάβουν υπηρεσία, ώστε να 
µάθουν πώς να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικές στρατηγικές 
διδασκαλίας, πώς να συντονίζουν το προσωπικό τους στη χρήση µιας ευρείας 
ποικιλίας τεχνικών διδασκαλίας και πώς να οργανώνουν τη συνεχή ανάπτυξη 
του προσωπικού τους. Οι διευθυντές, άλλωστε, είναι υπεύθυνοι τόσο για την 
εφαρµογή των πολιτικών και των αποφάσεων που ορίζονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων όσο και για την ανάπτυξη και πρόοδο του 
προσωπικού.  

Θεωρούµε απαραίτητο να επισηµάνουµε ότι για τη βελτίωση της 
ικανότητας για µάθηση ενός οργανισµού (learning capability) χρειάζονται 
τουλάχιστον δύο µε τρία χρόνια προσχεδιασµένης και επίµονης προσπάθειας µε 
τη βοήθεια των κατάλληλων πόρων και τη δέσµευση των υψηλόβαθµων 
στελεχών (top management) στη διαδικασία. Εξάλλου, από την εµπειρία 
διαφόρων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, οι παράγοντες 
που επηρεάζουν αποφασιστικά την ικανότητα ενός οργανισµού να µαθαίνει δεν 
είναι ούτε οι εργαζόµενοι ούτε η φύση της επιχείρησης αλλά οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται για την ενθάρρυνση της µάθησης (Goh, 2003)255. Στην Ολλανδία 
(Karsten et al., 2000)256 σχεδόν όλα τα σχολεία που συµµετείχαν στην έρευνα 
για τα σχολεία ως οργανισµούς που µαθαίνουν κατέληξαν πως η διαδικασία της 
ανάπτυξής του αναλίσκει πολύ χρόνο, καθώς είναι αναγκαία µια περίοδος 
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συνειδητοποίησης της αλλαγής και προσαρµογής, πριν αρχίσει η κάθε αυτού 
διαδικασία ανάπτυξης. 

Προκειµένου, εξάλλου, η επιχείρηση που µελετάµε να αναπτύξει τη 
φιλοσοφία ενός οργανισµού που µαθαίνει, µπορεί να προωθήσει τη συµµετοχή 
σε προγράµµατα επιµόρφωσης που φέρνουν σε επαφή εκπαιδευτικούς διαφόρων 
σχολείων, καθώς και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων πολιτιστικού ή 
επιµορφωτικού χαρακτήρα µε άλλα σχολεία. Παρόµοιες δραστηριότητες, για 
παράδειγµα, µπορεί να είναι θεατρικές ή µουσικές παραστάσεις, δηµιουργία 
σχεδίου εργασίας (project) πάνω σε ένα κοινό θέµα, µε την ταυτόχρονη 
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και την επιβράβευση της προσπάθειας 
µαθητών και εκπαιδευτικών. Η δηµιουργία µάλιστα ενός θετικού σχολικού 
κλίµατος – απαραίτητο στοιχείο σε έναν οργανισµό που µαθαίνει – απορρέει 
από την ύπαρξη κλίµατος συνεχούς ανάπτυξης (Pashiardis, 2000)257.  

Επισηµαίνουµε δε την έλλειψη διαδικασιών µε τις οποίες µεταβιβάζεται η 
εµπειρία άλλων οργανισµών, καθώς ο δείκτης που αφορά τη «µάθηση από 
εµπειρία άλλων οργανισµών» είναι πολύ χαµηλός. Το σηµαντικότερο κεφάλαιο 
όµως µιας επιχείρησης είναι το διανοητικό κεφάλαιο - οι γνώσεις των µελών της 
και η ικανότητά της να τις αναπτύσσουν και να τις θέτουν σε εφαρµογή (Nonaka 
& Takeuchi, 2003) 258. Στην κοινωνία της γνώσης, η επιχείρηση, προκειµένου να 
είναι ανταγωνιστική, πρέπει να µετατραπεί σε επιχείρηση της γνώσης. Η 
«αµνησία» αυτού του είδους δεν προάγει τη µάθηση και την αξιοποίηση της 
γνώσης. Οι «καλές πρακτικές» που εφάρµοσαν άλλοι και πέτυχαν, η εµπειρία 
παλαιότερων στελεχών που µεταφέρεται µέσω διηγήσεων και ιστοριών 
(storytelling) από τους πιο έµπειρους στους καινούργιους µπορεί να 
αποτελέσουν πολύτιµους αρωγούς στην προσπάθεια ενός οργανισµού να γίνει 
ένας οργανισµός που µαθαίνει. H «διήγηση ιστοριών» είναι ένας τρόπος να 
αδράξουµε ό,τι είναι µοναδικό και αυτό που είναι µοναδικό για το άτοµο είναι η 
απτή γνώση (Post, 2002)259. Πάντως υπάρχει η τάση στις επιχειρήσεις να 
δηµοσιεύουν σχεδόν αποκλειστικά τις αποτελεσµατικές πρακτικές, ενώ οι 
αποτυχηµένες στρατηγικές αποσιωπούνται και έτσι ξεχνιούνται, παρόλο που θα 
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µπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιµο υλικό µάθησης τόσο για τις ίδιες όσο και 
για άλλες επιχειρήσεις 260. 

Όσον αφορά την ενίσχυση της οργανωσιακής µνήµης και την 
παράλληλη καταπολέµηση της «οργανωσιακής αµνησίας», χρήσιµη κρίνεται η 
καταγραφή σε βάση δεδοµένων των προβληµάτων και της επιτυχηµένης 
αντιµετώπισής τους. Η καταγραφή, για παράδειγµα, του ιστορικού µιας 
ιδιαίτερα απαιτητικής περίπτωσης µαθητή είτε λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς, 
είτε εξαιτίας µαθησιακών δυσκολιών µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή 
αναποτελεσµατικών πρακτικών από την πλευρά των δασκάλων και στην 
εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου για τη «θεραπεία» προς όφελος του µαθητή. 
Ταυτόχρονα, θα συµβάλει θετικά τόσο στην επαγγελµατική ικανοποίηση των 
εµπλεκοµένων, οι οποίοι είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά 
δύσκολες καταστάσεις, όσο και στην τόνωση της εµπιστοσύνης των γονέων 
προς το σχολείο ότι είναι ικανό να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά κάθε 
περίπτωση. ∆εδοµένου ότι ο συγκεκριµένος οργανισµός που εξετάζουµε 
αποτελεί δίκτυο µεταξύ τριών σχολείων (στην Ελλάδα), θα µπορούσε να 
δηµιουργηθεί πληροφοριακό σύστηµα διεπιχειρησιακής βάσης δεδοµένων 
µεταξύ τους, γεγονός που πέρα από τη διευκόλυνση σε τεχνικό επίπεδο είναι 
δυνατό να συµβάλει και στη σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσα στους 
εργαζοµένους των τριών σχολείων. 

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η µέριµνα από την πλευρά της 
διοίκησης για την υιοθέτηση συγκεκριµένου συστήµατος µέτρησης που θα 
µετατρέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε µετρήσιµες µεταβλητές, ώστε να 
µελετά τους δείκτες που κάθε φορά θα θεωρεί αναγκαίο. Έχοντας ξεκάθαρη 
εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο οργανισµός, θα είναι σε θέση 
ανά πάσα στιγµή να διαγνώσει έγκαιρα την όποια δυσλειτουργία και να την 
αντιµετωπίζει άµεσα και αποτελεσµατικά. Βέβαια, για να γίνει αυτό είναι 
απαραίτητη η εξοικείωση κατ’ αρχήν της διοίκησης µε παρόµοιες µεθόδους 
µέτρησης και η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων στους εκπαιδευτικούς, ώστε 
να τους κάνουν συµµέτοχους και προσωπικά υπεύθυνους για την πρόοδο του 
οργανισµού. Η προσωπική δέσµευση, άλλωστε, αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για τη δηµιουργία ενός οργανισµού µάθησης. 

Επισηµαίνουµε, εξάλλου, ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του δείκτη 
«µέτρηση ικανοποίησης γονέων» η γνώµη των γονέων φαίνεται πως 
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διαδραµατίζει αρκετά σηµαντικό ρόλο τόσο στα σχολεία της Περιοχής Α 
(Μ.Ο.3,95) και της Περιοχής Β (Μ.Ο. 3,95) όσο και σε εκείνο της Περιοχής Γ 
(Μ.Ο. 4,29). Βέβαια ένας οργανισµός που µαθαίνει οφείλει να είναι ανοιχτός 
στην κριτική και να είναι σε θέση να τη διαχειριστεί, ακόµα και στις 
περιπτώσεις που αυτό φαίνεται δύσκολο261. Σε ένα ιδιωτικό σχολείο όµως θα 
περίµενε κανείς η επιρροή των γονέων να µην είναι τόσο αποφασιστικής 
σηµασίας. Οι γονείς έχουν διαφορετικές προσδοκίες, τις οποίες χρειάζονται να 
γνωστοποιήσουν στο σχολείο. Το σχολείο όµως απ’ την πλευρά του κρίνεται 
αναγκαίο να αναπτύξει µια αµυντική στάση µε τις ανάλογες πολιτικές, ώστε να 
διατηρήσει την ταυτότητά του και να µείνει πιστό στην τήρηση της στρατηγικής 
που χάραξε προκειµένου να εκπληρώσει τους σκοπούς και τους στόχους του. 
Φυσικά η διοίκηση, εφαρµόζοντας πρώτα η ίδια τη φιλοσοφία ενός οργανισµού 
που µαθαίνει, οφείλει να ακούει προσεκτικά τις όποιες παρατηρήσεις όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών για το έργο της, και εποµένως και των γονέων. Η ίδια 
όµως η διοίκηση παραµένει υπεύθυνη για τη χάραξη της πολιτικής και την 
εφαρµογή της, όσον αφορά την ειδίκευση της, το εκπαιδευτικό έργο. Τον 
τελευταίο λόγο, µε άλλα λόγια, ως προς τις αποφάσεις τον έχει η διοίκηση από 
κοινού µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, ως η πλέον αρµόδια να ασκήσει αυτό το 
ρόλο στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, όπως το σχολείο που 
εξετάζουµε. 

Συνοψίζοντας, επισηµαίνουµε τα πιο σηµαντικά σηµεία για τα σχολεία 
που θέλουν να µετατραπούν σε οργανισµούς που µαθαίνουν: 

- συστηµατοποίηση των µηχανισµών για την απόκτηση πληροφόρησης 
από το τοπικό περιβάλλον και την επιλογή, τη διαδικασία και τη 
διανοµή  µέσα στον οργανισµό 

- γνώση των επιθυµιών των πελατών και όλων των ενδιαφερόµενων 
µερών και συσχέτισή τους µε τα δυνατά σηµεία του σχολείου 

- βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και των ευκαιριών για 
ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών 

- καλλιέργεια του ενδιαφέροντος σε νέες ιδέες και ενθάρρυνση της 
συνεργασίας και της καινοτοµίας 
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- τακτικό έλεγχο των εµποδίων για τη µάθηση σε κάθε επίπεδο, µε την 
παράλληλη εξέταση στις νόρµες και τις αξίες που στηρίζουν τον 
οργανισµό 

- τακτική αναθεώρηση των µαθησιακών εµπειριών και αναστοχασµό 
τους πριν από τη λήψη κάποιας απόφασης 

Όπως διαπιστώσαµε µετά τη µελέτη ερευνών σε σχολεία ανά τον κόσµο 
µε βάση το θέµα του “learning organization”, τα κύρια χαρακτηριστικά του 
οργανισµού που µαθαίνει ταυτίζονται ανεξάρτητα από το πολιτισµικό υπόβαθρο 
της κάθε χώρας, όπως επίσης και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
οργανισµοί στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν τη φιλοσοφία του “learning 
organization”. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η φιλοσοφία του 
“learning organization” βασίζεται σε θέσεις που προέκυψαν µέσα από την 
καθηµερινή εµπειρία και είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την ανθρώπινη φύση. 
Εποµένως, η επιτυχία του οργανισµού που µαθαίνει είναι µάλλον αναπόφευκτη 
σε βάθος χρόνου. Ό,τι αντιβαίνει στην ανθρώπινη φύση δεν έχει µέλλον. 
Αντίθετα, ό,τι αποδέχεται την ανθρώπινη φύση είναι «καταδικασµένο» να 
ευδοκιµήσει µακροπρόθεσµα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Όπως προκύπτει, µόνο οι οργανισµοί που είναι ικανοί να 
ανταποκρίνονται γρήγορα και να αλλάζουν αποτελεσµατικά πετυχαίνουν. Η ίδια 
η ύπαρξη των οργανισµών και των ατόµων εξαρτάται από την ικανότητά τους 
να προσαρµόζονται και να εφευρίσκουν ευέλικτους τρόπους, προκειµένου να 
διαχειρίζονται τις νέες προκλήσεις που καλούνται διαρκώς να αντιµετωπίζουν. 
Η διάθεση λοιπόν πόρων προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται αναγκαία προς 
επιβίωση του εκάστοτε οργανισµού επένδυση και όχι προαιρετική, που 
επιδέχεται καθυστέρησης.  

Στον οργανισµό που µελετήσαµε, διαπιστώσαµε θετικά δείγµατα προς τη 
δηµιουργία ενός µαθησιακού οργανισµού, ο δρόµος όµως είναι ακόµα µακρύς 
για την εδραίωσή του ως οργανισµό που µαθαίνει σε όλες τις εκφάνσεις του. Το 
σχολείο της Περιοχής Γ ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις απαιτήσεις ενός 
οργανισµού που µαθαίνει, το σχολείο της Περιοχής Β ακολουθεί, ενώ στο 
σχολείο της Περιοχής Α φαίνεται πως θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες, ώστε να 
βελτιωθούν οι δείκτες της. Εντοπίζουµε πάντως ότι επιχειρείται µια αλλαγή στη 
στρατηγική της διοίκησης προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ενός σχολείου που 
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Η ισχυρή βούληση και η δέσµευση από την πλευρά της διοίκησης 
κρίνονται εκ των ων ουκ άνευ, ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή της νοοτροπίας 
προς τη φιλοσοφία της µάθησης, δεδοµένου ότι η διαδικασία ανάπτυξης 
µαθησιακού οργανισµού είναι αδιαµφισβήτητα άµεσα εξαρτηµένη από το 
διευθυντή. Η µετασχηµατιστική ηγεσία (transformational leadership), «δηλαδή η 
ηγεσία µε όραµα, ισχυρή θέληση, “τσαγανό” και ικανότητες που να εµπνεύσουν 
και να πραγµατοποιήσουν αλλαγές µεγάλης κλίµακας» και κυρίως την ανάληψη 
του ρίσκου που κάτι τέτοιο συνεπάγεται (Μπουραντάς, 2008)262 κρίνεται 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή. Η µεθοδική µάθηση διευκολύνει την 
αλλαγή και η ολιστική προσέγγιση της µάθησης θεωρείται αναγκαία για τη 
δηµιουργία ενός µαθησιακού οργανισµού, που σηµαίνει ότι λαµβάνει χώρα σε 
κάθε επίπεδο και σε συνεχή βάση. Οι οργανισµοί που µαθαίνουν προωθούν µια 
κουλτούρα µάθησης και εξασφαλίζουν ότι η ατοµική µάθηση εµπλουτίζει και 
ενισχύει τον οργανισµό στην ολότητά του. Ας µην ξεχνούµε, άλλωστε, ότι «το 
ταξίδι προς την τελειότητα είναι η συνεχής µάθηση» και ότι «το θεµέλιο της 
µάθησης είναι η αυτογνωσία» (Μπουραντάς, 2008)263. 

                                                           
262

 Μπουραντάς, Δ. (2008), «Όλα σου τα ’μαθα, μα ξέχασα μια λέξη», Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 297 
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Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, εξάλλου, και κυρίως τα σχολεία, ως 
κατεξοχήν οργανισµοί που σχετίζονται µε τη µάθηση σε κάθε επίπεδο, οφείλουν 
πρώτοι από όλους τους υπόλοιπους κλάδους να µετατραπούν σε πρότυπα 
οργανισµών που µαθαίνουν οδηγώντας και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση. Απαραίτητη γι’ αυτό κρίνεται η µέγιστη επίγνωση τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, αφού έγινε παρουσίαση της 
βιβλιογραφίας σχετικά µε τους οργανισµούς που µαθαίνουν, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσµατα της έρευνας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισµό, όπου εξετάστηκε 
κατά πόσο συνιστά οργανισµό που µαθαίνει. Μελλοντικές έρευνες σε σχολικούς 
οργανισµούς θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιµασία των 
διοικήσεων των σχολικών µονάδων στην απόπειρά τους να µετατραπούν σε 
παρόµοιο µαθησιακό οργανισµό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Ερωτηµατολόγιο  

 

∆ιευκρινίσεις στην κωδικοποίηση 

Τα δηµογραφικά στοιχεία κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 

-    Φύλο: άντρας (1), γυναίκα (0) 

- Ηλικία 20-30 (1) 

31-40 (2)  

   41-50 (3) 

   51-60 (4)      

- Σπουδές Πτυχίο Α.Ε.Ι.  (1) 
 

Μεταπτυχιακό δίπλωµα (2)   

∆ιδακτορικό δίπλωµα (3) 

   Άλλο (4)      

- Περιοχή εργασίας   Περιοχή Α (1) 
 

Περιοχή Β (2) 

Περιοχή Γ (3)    

- Βαθµίδα εκπαιδεύσεως που δουλεύετε Πρωτοβάθµια (1) 
   

 ∆ευτεροβάθµια(2)   

- Χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελµα   1-5 (1) 
        6-10 (2) 

        11 -15 (3)  
        16-20 (4)  
        Άλλο (5)      
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- Χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριµένο σχολείο  1-5 (1) 
        6-10 (2) 

        11 -15 (3)  
        16-20 (4)  
        Άλλο (5)     
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 – ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Frequencies 
 
 

Statistics 

SEX   

Valid 39 N 

Missing 0 

 

 

 

                                                      
 

AGE 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 9 23,1 23,1 23,1 

2 17 43,6 43,6 66,7 

3 8 20,5 20,5 87,2 

4 5 12,8 12,8 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  
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STUDIES 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 24 61,5 61,5 61,5 

2 14 35,9 35,9 97,4 

4 1 2,6 2,6 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 

LEVEL 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 20 51,3 51,3 51,3 

2 14 35,9 35,9 87,2 

3 5 12,8 12,8 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  

 

Statistics 

SEX 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 26 66,7 66,7 66,7 

1 12 30,8 30,8 97,4 

2 1 2,6 2,6 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  

Statistics 

 

STUDIES  

Valid 39,000 

Missing ,000 

Mean 1,436 

Std. Deviation ,641 

N 

Variance ,410 
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JOBYRS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 11 28,2 28,2 28,2 

2 9 23,1 23,1 51,3 

3 6 15,4 15,4 66,7 

4 6 15,4 15,4 82,1 

5 7 17,9 17,9 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 

JOBORG 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 18 46,2 46,2 46,2 

2 12 30,8 30,8 76,9 

3 1 2,6 2,6 79,5 

4 3 7,7 7,7 87,2 

5 5 12,8 12,8 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  
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COMPUTE Difexp=JOBYRS - JOBORG. 

 

Difexp 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 25 64,1 64,1 64,1 

1 7 17,9 17,9 82,1 

2 4 10,3 10,3 92,3 

3 3 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 39 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
 

Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής  Α  

 

Περιοχή Α 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MEANα 39 2,50 1,88 4,38 3,3846 ,56733 ,322 

MEANβ 39 3,00 1,67 4,67 3,2436 ,68275 ,466 

MEANγ 39 2,89 1,56 4,44 3,4042 ,60962 ,372 

ΜΕΑΝδ 39 2,45 2,00 4,45 3,3359 ,51759 ,268 

MEANε 39 2,43 1,86 4,29 3,1231 ,58279 ,340 

MEANστ 39 3,00 1,50 4,50 3,3333 ,59420 ,353 

MEANζ 39 2,33 1,83 4,17 3,1350 ,53486 ,286 

MEANθ 39 4,00 1,00 5,00 2,8889 ,73879 ,546 

MEANι 39 2,65 1,75 4,40 3,3466 ,54125 ,293 

Valid N (listwise) 39       
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MEANγ 39 2,89 1,56 4,44 3,4042 ,60962 ,372 

MEANα 39 2,50 1,88 4,38 3,3846 ,56733 ,322 

MEANι 39 2,65 1,75 4,40 3,3466 ,54125 ,293 

ΜΕΑΝδ 39 2,45 2,00 4,45 3,3359 ,51759 ,268 

MEANστ 39 3,00 1,50 4,50 3,3333 ,59420 ,353 

MEANβ 39 3,00 1,67 4,67 3,2436 ,68275 ,466 

MEANζ 39 2,33 1,83 4,17 3,1350 ,53486 ,286 

MEANε 39 2,43 1,86 4,29 3,1231 ,58279 ,340 

MEANθ 39 4,00 1,00 5,00 2,8889 ,73879 ,546 

Valid N (listwise) 39       

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 – ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Frequencies 

 
 

Statistics 

SEX   

Valid 17,00 N 

Missing 3,00 

25 ,00 

50 1,00 

Percentiles 

75 1,00 
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SEX 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 6 30,0 35,3 35,3 

1 11 55,0 64,7 100,0 

Valid 

Total 17 85,0 100,0  

Missing System 3 15,0   

Total 20 100,0   

 

 
Frequencies 

 
 

Statistics 

AGE   

Valid 18,00 N 

Missing 2,00 

25 2,00 

50 3,00 

Percentiles 

75 3,00 

 
  

 
 
 

AGE 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 1 5,0 5,6 5,6 

2 7 35,0 38,9 44,4 

3 8 40,0 44,4 88,9 

4 2 10,0 11,1 100,0 

Valid 

Total 18 90,0 100,0  

Missing System 2 10,0   

Total 20 100,0   
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Frequencies 

 
 

Statistics 

STUDIES   

Valid 18,00 N 

Missing 2,00 

25 1,00 

50 1,00 

Percentiles 

75 1,00 

 
 

STUDIES 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 15 75,0 83,3 83,3 

2 3 15,0 16,7 100,0 

Valid 

Total 18 90,0 100,0  

Missing System 2 10,0   

Total 20 100,0   

 
 
 
Frequencies 

 
 

Statistics 

JOBYRS   

Valid 18,00 N 

Missing 2,00 

25 2,75 

50 4,00 

Percentiles 

75 5,00 
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JOBYRS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 10,0 11,1 11,1 

2 2 10,0 11,1 22,2 

3 4 20,0 22,2 44,4 

4 5 25,0 27,8 72,2 

5 5 25,0 27,8 100,0 

Valid 

Total 18 90,0 100,0  

Missing System 2 10,0   

Total 20 100,0   

 
 

Statistics 

JOBORG   

Valid 18,00 N 

Missing 2,00 

25 2,00 

50 3,50 

Percentiles 

75 4,25 

 
 
 

JOBORG 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 10,0 11,1 11,1 

2 3 15,0 16,7 27,8 

3 4 20,0 22,2 50,0 

4 5 25,0 27,8 77,8 

5 4 20,0 22,2 100,0 

Valid 

Total 18 90,0 100,0  

Missing System 2 10,0   

Total 20 100,0   
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Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής  Β 

 

Περιοχή Β 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MEANα 20 2,38 2,00 4,38 3,4330 ,57368 ,329 

MEANβ 20 2,50 2,00 4,50 3,2833 ,71553 ,512 

MEANγ 20 1,78 2,56 4,33 3,4056 ,44776 ,200 

ΜΕΑΝδ 20 1,82 2,45 4,27 3,4909 ,50349 ,254 

MEANε 20 1,86 2,14 4,00 3,2310 ,59817 ,358 

MEANστ 20 2,50 2,25 4,75 3,2750 ,61719 ,381 

MEANζ 20 2,17 2,33 4,50 3,2833 ,57760 ,334 

MEANθ 20 3,33 1,67 5,00 3,3667 ,71655 ,513 

MEANι 20 2,00 2,40 4,40 3,5350 ,55086 ,303 

Valid N (listwise) 20       

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MEANι 20 2,00 2,40 4,40 3,5350 ,55086 ,303 

ΜΕΑΝδ 20 1,82 2,45 4,27 3,4909 ,50349 ,254 

MEANα 20 2,38 2,00 4,38 3,4330 ,57368 ,329 

MEANγ 20 1,78 2,56 4,33 3,4056 ,44776 ,200 

MEANθ 20 3,33 1,67 5,00 3,3667 ,71655 ,513 

MEANβ 20 2,50 2,00 4,50 3,2833 ,71553 ,512 

MEANζ 20 2,17 2,33 4,50 3,2833 ,57760 ,334 

MEANστ 20 2,50 2,25 4,75 3,2750 ,61719 ,381 

MEANε 20 1,86 2,14 4,00 3,2310 ,59817 ,358 

Valid N (listwise) 20       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 – ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Γ 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

SEX 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 4 57,1 57,1 57,1 

1 3 42,9 42,9 100,0 

Valid 

Total 7 100,0 100,0  

 

 
 

AGE 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 28,6 28,6 28,6 

2 3 42,9 42,9 71,4 

3 1 14,3 14,3 85,7 

4 1 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 7 100,0 100,0  

 

 
 
 

STUDIES 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 5 71,4 71,4 71,4 

2 1 14,3 14,3 85,7 

4 1 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 7 100,0 100,0  
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JOBYRS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 3 42,9 42,9 42,9 

2 1 14,3 14,3 57,1 

3 1 14,3 14,3 71,4 

4 1 14,3 14,3 85,7 

5 1 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 7 100,0 100,0  

 

 

 

 

JOBORG 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 3 42,9 42,9 42,9 

2 1 14,3 14,3 57,1 

3 1 14,3 14,3 71,4 

4 1 14,3 14,3 85,7 

5 1 14,3 14,3 100,0 

Valid 

Total 7 100,0 100,0  
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Περιγραφικά στατιστικά στο σχολείο της Περιοχής  Γ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MeanA 7 1,38 3,62 5,00 4,3393 ,53383 ,285 

MeanΒ 7 1,50 3,33 4,83 3,8333 ,49065 ,241 

MeanΓ 7 1,33 3,22 4,56 3,8175 ,51191 ,262 

Mean∆ 7 1,55 2,91 4,45 3,5974 ,55262 ,305 

MeanΕ 7 1,86 3,14 5,00 3,7347 ,67727 ,459 

MeanΣτ 7 1,25 3,25 4,50 4,0714 ,47246 ,223 

MeanΖ 7 1,33 2,83 4,17 3,3571 ,45571 ,208 

MeanΘ 7 1,33 2,67 4,00 3,2857 ,48795 ,238 

MeanΙ 7 1,80 3,00 4,80 3,9143 ,58716 ,345 

Valid N (listwise) 7       

 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

MeanA 7 1,38 3,62 5,00 4,3393 ,53383 ,285 

MeanΣτ 7 1,25 3,25 4,50 4,0714 ,47246 ,223 

MeanΙ 7 1,80 3,00 4,80 3,9143 ,58716 ,345 

MeanΒ 7 1,50 3,33 4,83 3,8333 ,49065 ,241 

MeanΓ 7 1,33 3,22 4,56 3,8175 ,51191 ,262 

MeanΕ 7 1,86 3,14 5,00 3,7347 ,67727 ,459 

Mean∆ 7 1,55 2,91 4,45 3,5974 ,55262 ,305 

MeanΖ 7 1,33 2,83 4,17 3,3571 ,45571 ,208 

MeanΘ 7 1,33 2,67 4,00 3,2857 ,48795 ,238 

Valid N (listwise) 7       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  6 –  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α 

(βλ. Βύσσα Ε.Κ. (2006), «Το ζήτηµα της στελέχωσης και της εκπαίδευσης προσωπικού», Εργασία στο 
πλαίσιο του µαθήµατος «∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», Μεταπτυχιακό Προγράµµατος MBA 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 

 

Θέµα: Πρόσληψη προσωπικού 

 

- Μπορείτε να µας πείτε πιο συγκεκριµένα κάποια κριτήρια και κάποιες 

δεξιότητες που θεωρείτε απαραίτητες να έχει το προσωπικό; 

Όσον αφορά τους δασκάλους σίγουρα πρέπει να νιώθει κάποιος δάσκαλος, να το’ χει 

µέσα του κι αν δεν το’ χει και έχει τη διάθεση να µάθει είναι αρκετό. Κανένας δεν ξεκίνησε 

γνωρίζοντάς τα όλα. Όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό το ίδιο ισχύει κι εκεί, αρκεί 

να υπάρχει διάθεση. Σίγουρα βοηθάει η εµπειρία η προηγούµενη, σίγουρα ένα βιογραφικό 

και οι συστάσεις είναι καλές   και καλοδεχούµενες. 

Όσον αφορά τους δασκάλους, το πτυχίο φυσικά της ειδικότητας και ενδεχοµένως 

κάποιο µεταπτυχιακό χωρίς να είναι αυτό απαραίτητο αλλά κάποια εµπειρία εκτιµάται. 

Αλλά το βασικότερο είναι η διάθεση για δουλειά και η συνεργασία και µε τους 

συναδέλφους και µε το σχολείο. Όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό η διάθεση και η 

εµπειρία είναι νοµίζω τα καλύτερα προσόντα.  

 

- Πώς βοηθά το σχολείο τους νεοπροσλαµβανόµενους να προσαρµοστούν στη 

νέα τους εργασία; 

Τους βοηθάει πάρα πολύ, τους στηρίζει όσο µπορεί, είναι κοντά τους, τους δασκάλους 

µπαίνει µέσα στις τάξεις, προσπαθεί να κάνει υποδειγµατικές διδασκαλίες προκειµένου να 

δουν και να µοιραστούν µε τους παλιότερους κάποιες εµπειρίες διδακτικής. 
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Όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό, υπάρχουν πάλι οι παλαιότεροι που πάντα θα 

βοηθούν τους νεότερους. Σηµασία, είπαµε, έχει η συνεργασία και η διάθεση προσέγγισης 

του συνανθρώπου προκειµένου να έχουµε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα στον 

εργασιακό χώρο. 

 

Θέµα: Περιγραφή εργασίας (job description) 

- Γίνεται περιγραφή καθηκόντων στους νεοπροσλαµβανόµενους; Και πώς 

γίνεται; Προφορικά; Υπάρχει κάποιο γραπτό κείµενο; Μπορείτε να µας το 

αναλύσετε; 

Και γραπτά και προφορικά, κυρίως προφορικά. Γίνονται σεµινάρια επί των σεµιναρίων 

και ενηµέρωση επί της ενηµέρωσης. Είµαστε συνεχώς κοντά, τουλάχιστον των πρώτο 

καιρό, για τους δασκάλους αλλά και στο υπαλληλικό προσωπικό. Η τόνωση γενικότερα 

της ψυχολογίας είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για µας εδώ, σ’ αυτό το σχολείο, 

δηλαδή πρέπει και επιδιώκουµε να κάνουµε το νέο συνάδελφο αµέσως δικό µας άνθρωπο, 

αυτό είναι επιδίωξη και είναι καλό να υπάρχει γιατί έτσι θα υπάρχει και καλύτερη 

συνεργασία και το αποτέλεσµα της δουλειάς θα είναι καλύτερο προς τα έξω και για µας 

τους ίδιους. 

- Ως προς το γραπτό που είπατε υπάρχει κάτι… 

Όσον αφορά τους δασκάλους, υπάρχει ένας εκπαιδευτικός σχεδιασµός, υπάρχει το 

αρχείο το οποίο συµβουλεύονται. Εποµένως, δεν έρχονται να διδάξουνε µε βάρκα το 

άγνωστο, έχουνε κάτι στο οποίο µπορούν να βασιστούν όσον αφορά τη διδασκαλία.  

Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό, όχι, απλά θα τους δείξουνε µερικά πράγµατα οι 

συνάδελφοι των παλιότερων ετών. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 

 

Θέµα:  Mentoring 

- Είπατε πως οι παλιότεροι δάσκαλοι βοηθούν τους νεότερους. Πώς ακριβώς 

γίνεται αυτό; 

Κατ’ αρχήν, σε κάθε τάξη, ανάλογα µε τα τµήµατα που υπάρχουν, υπάρχει ένας 

συντονιστής. Αυτός ο συνάδελφος θα οργανώσει την ύλη, τη διδακτέα ύλη που θα 

ασχοληθούν όλη τη χρονιά ανά τάξη. Κανένας συνάδελφος δεν είναι αυτόνοµος µε την 

έννοια ότι κάνει ό,τι θέλει, είναι αυτόνοµος µέσα στην τάξη του, δεν ελέγχεται από 

κανέναν αλλά πρέπει να υπάρχει κοινή γραµµή και στα τρία, τέσσερα τµήµατα, ανάλογα 

πόσα είναι σε κάθε τάξη. Με αυτήν τη λογική, ο συντονιστής οργανώνει την ύλη και 

βοηθάει τους συναδέλφους είτε είναι παλιοί είτε είναι καινούριοι. Τους προσανατολίζει 

όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, το τι θα διδαχθεί, πώς θα διδαχθεί. Αν δεν είναι κάτι 

που είναι παγιωµένο από τα προηγούµενα χρόνια και θέλουµε να εφαρµόσουµε κάποια νέα 

µέθοδο γίνεται συζήτηση και οργανώνουν από κοινού τη δράση τους µέσα στην τάξη και 

βέβαια πριν το κάνουν αυτό έρχονται, συµβουλεύονται και τη διεύθυνση και από κει και 

πέρα παίρνεται µία κοινή γραµµή, έτσι ώστε και η διεύθυνση πάντα να γνωρίζει τι γίνεται 

σε κάθε τάξη, σε κάθε τµήµα. 

- Στην προηγούµενη συνέντευξή σας είχατε πει ότι υπάρχει κάποια βοήθεια και 

µέσα στην τάξη ως προς τη διδασκαλία. 

Παραδείγµατος χάρη φέτος, και κάθε χρόνο στους νέους συναδέλφους µπαίνει κυρίως 

ο διευθυντής, η διευθύντρια στη συγκεκριµένη περίπτωση, δείχνει κάποιους 

υποδειγµατικούς τρόπους διδασκαλίας αν ο συνάδελφος είναι άπειρος εντελώς: πώς 

δηλαδή στέκεται ο συνάδελφος µέσα στην τάξη, πώς πρέπει να δραστηριοποιείται , ποια 

είναι η στάση του απέναντι στους µαθητές και η στάση του µέσα στην τάξη – εννοώ στάση 

σώµατος, που είναι πολύ σηµαντική –, πώς πρέπει να ρυθµίζει τον τόνο της φωνής του. Το 
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διδακτικό βέβαια αντικείµενο, αυτό δε θα διδαχθεί µες την τάξη, απλά ο διευθυντής ή 

αυτός που θα βοηθήσει στην προκειµένη περίπτωση – µπορεί να είναι κάποιος παλιότερος 

συνάδελφος-, να δει και να εντοπίσει κάποια λάθη τα οποία µετά µπορεί να τα επισηµάνει 

στον συνάδελφο. Σ’ αυτή τη φάση βέβαια καλό είναι να είµαστε ανοιχτόµυαλοι γιατί δε 

γίνεται για να ελέγξουµε το συνάδελφο ούτε για να του πούµε ότι εµείς κάνουµε καλύτερο 

το µάθηµα. Ο κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός και έχει την προσωπικότητά του. ∆εν 

επιβάλλεται τίποτα. Απλά, µπορούµε να βοηθήσουµε σε περίπτωση που επισηµάνουµε 

κάποια λάθη στη διαδικασία τη διδακτική προκειµένου και τα παιδιά να εξοικειωθούν 

ευκολότερα µαζί µας, µε το νέο συνάδελφο αλλά και το δικό µας το έργο να γίνει πιο 

αποτελεσµατικό και πιο γρήγορα εφαρµόσιµο. 

- Όταν λέτε να επισηµανθούν κάποια λάθη, αυτά τα λάθη πώς , ας πούµε,…  

Παραδείγµατος χάρη, υπάρχουν συνάδελφο που είναι η πρώτη τους φορά µες την τάξη 

και όταν γράφουν στον πίνακα, ξεχνιούνται και είναι µόνο στον πίνακα, ενώ πρέπει να 

είµαστε στραµµένοι προς τα παιδιά, να έχουµε και στο πίσω µέρος του κεφαλιού µας 

µάτια. Όταν επισηµαίνουµε τα λάθη, θα κάτσουµε να το συζητήσουµε χωρίς φόβο και 

πάθος µε το συνάδελφο: «Ξέρεις, συνάδελφε, παρατήρησα αυτό κι αυτό. Καλό είναι να µη 

γίνεται έτσι, να γίνεται µε το συγκεκριµένο τρόπο, δοκίµασέ το.». Έτσι, πολύ παραινετικά, 

πολύ συµβουλευτικά. 

- Είστε και εσείς µέσα στην τάξη, στην αρχή.. 

Όχι, όχι µέσα στην τάξη. Όταν θα είµαι εγώ µέσα στην τάξη, παραδείγµατος χάρη, θα 

κάνω µία υποδειγµατική διδασκαλία και θα βλέπει ο συνάδελφος. Αν µπω µέσα στην τάξη 

για να παρακολουθήσω το δικό του µάθηµα, δε θα του κάνω εκείνη την ώρα τις 

επισηµάνσεις µου προκειµένου να µην τον «ρίξω» στα µάτια των παιδιών, γιατί είναι δική 

του τάξη, σέβοµαι την παρουσία του µέσα. Απλά βρίσκω µια δικαιολογία στα παιδιά και 

λέω «Παιδιά, ας κάνουµε σήµερα παρέα», τελοσπάντων, αλλά εγώ εκείνη την ώρα 
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προσέχω τη διαδικασία µες την τάξη. Οπότε όταν επισηµάνω κάποια λαθάκια, κάποιες 

αδυναµίες του συναδέλφου, µετά θα βρω κάποιο χρόνο να του τις πω, να το συζητήσουµε. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 

 

Θέµα:  Επιµόρφωση προσωπικού 

- Υπάρχει µέριµνα για συνεχή επιµόρφωση και ανάπτυξη των εργαζοµένων στο 

σχολείο εντός και εκτός του σχολείου; 

Ναι, γίνονται συνεχώς επιµορφωτικές ηµερίδες και εντός του σχολείου και εκτός από 

αυτό. Εκτός αυτού, κάθε εγκύκλιος που έρχεται από την Πρωτοβάθµια όσον αφορά τους 

δασκάλους για οποιαδήποτε επιµορφωτικά σεµινάρια προσπαθούµε να τα 

παρακολουθούµε κατά ειδικότητες και όσον αφορά το υπαλληλικό προσωπικό πάλι ό,τι 

σεµινάρια πέσει στην αντίληψη µας που βοηθάει το υπαλληλικό προσωπικό, βεβαίως και 

το ενισχύουµε. Και βέβαια είναι αρχή του Σχολείου να βοηθάει στην επιµόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

- Αναφέρατε προηγουµένως ότι δίνετε µεγάλη βαρύτητα στη συνεχή 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να µας πείτε πώς ακριβώς 

διαµορφώνονται αυτά τα προγράµµατα για την εκπαίδευσή τους; Γίνεται 

ανάλυση κάποιων συγκεκριµένων αναγκών; 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η ∆ιεύθυνση του ∆ηµοτικού, για παράδειγµα, 

ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση του Κολεγίου ότι, παραδείγµατος χάρη υπάρχει έλλειψη στον 

τάδε τοµέα. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, αυτήν την παρατήρηση, εντός εισαγωγικών, η 

Γενική ∆ιεύθυνση µπορεί να πάρει την απόφαση, να κρίνει ότι χρειάζεται να γίνει µια 

επιµορφωτική ηµερίδα πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα, προκειµένου οι νέοι 

συνάδελφοι ή όσοι συνάδελφοι το χρειάζονται να επιµορφωθούν και να βελτιώσουν κατά 

πολύ την επίδοσή τους στο συγκεκριµένο τοµέα. 
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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 

Θέµα : Μέτρηση – Έλεγχος 

1) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράµµατος 

 

- Μετά από την εκάστοτε εκπαίδευση έτσι όπως την περιγράψατε γίνεται 

κάποια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος; 

Πάντα και στο τέλος του σχολικού έτους, δηλαδή µε το πέρας των µαθηµάτων τέλη 

Ιουνίου αλλά και στην αρχή του επόµενου, αρχές Σεπτεµβρίου, 1η µε 15 Σεπτεµβρίου που 

αρχίζουν τα σχολεία, πάντα γίνεται ο απαραίτητος απολογισµός και προγραµµατισµός για 

την επόµενη χρονιά. 

2) Πρόσληψη προσωπικού 

 

- Ως Σχολείο ποια προσόντα θεωρείτε ότι πρέπει να έχει κάποιος για να 

προσληφθεί;  Τι δεξιότητες, δηλαδή, θεωρούνται απαραίτητες;  

Κατ’ αρχήν παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο η προσωπικότητα του ατόµου. ∆ηλαδή κατά 

πόσο είναι ανεξάρτητος, αυτόβουλος, έχει ικανότητες άµεσης προσαρµογής, διάθεσης για 

δουλειά, είναι ευπροσάρµοστος γενικότερα και διαθέσιµος να συνεργαστεί. Από κει και 

πέρα, σηµαντικό ρόλο παίζει η εµπειρία. Ακόµα κι αν δεν έχει εµπειρία όµως, αν έχει τη 

διάθεση να µάθει για µας δεν είναι ενοχλητικό. 

 

- Πώς µετράτε αυτές τις δεξιότητες; 

∆εν υπάρχει δυστυχώς κάποια µέθοδος µέτρησης, ∆εν υπάρχει κάποιο τεστ 


