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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού έχει προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον 

θεωρητικών και επαγγελματιών τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, επικρατεί ακόμη διανοητική 

σύγχυση σχετικά με τη φύση και τη σημασία του «μανθάνοντος οργανισμού». Επιπλέον, 

ορισμένοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού έχει 

εφαρμογές στα σχολεία. Ο μετασχηματισμός των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης είναι 

μια δυναμική διαδικασία, η οποία εμπλέκει ενεργά όλους τους εμπλεκόμενους και σχετίζεται 

με τη μαθησιακή ικανότητα τόσο των ατόμων- μελών όσο και του ίδιου του οργανισμού σε 

όλα τα επίπεδα (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, κοινωνικό). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται  τέσσερα στοιχεία- κλειδιά, τα οποία διευκολύνουν 

τον μετασχηματισμό των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς :ο διάλογος, η 

αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία και ο κριτικός αναστοχασμός. Ιδιαίτερα, ο 

κριτικός αναστοχασμός των εκπαιδευτικών, ως συστατικό στοιχείο της μετασχηματίζουσας 

μάθησης των ενηλίκων, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

μετασχηματισμού των σχολείων. Ο κριτικός αναστοχασμός αμφισβητεί όχι μόνο τις 

υπάρχουσες κοινές πρακτικές, αλλά και τις υποκείμενες παραδοχές τους και ωθεί τους 

εκπαιδευτικούς να επαναπροσδιορίσουν νόρμες και αξίες, οικοδομώντας νέους τρόπους 

σκέψης, υιοθετώντας νέες συμπεριφορές και προωθώντας τον μετασχηματισμό των 

σχολείων.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει αν τα ελληνικά δημόσια σχολεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα χαρακτηριστικά 

των μανθανόντων οργανισμών. Επίσης, διερευνά τον ρόλο του κριτικού αναστοχασμού των 

εκπαιδευτικών στον μετασχηματισμό των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης. Η έρευνα 

υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αξιοποιήθηκε το 

ερευνητικό εργαλείο DLOQ, όπως αναπτύχθηκε από τις Yang, Watkins και Marsick (2004), 

(μετά από προσαρμογή) και εμπλουτίστηκε με ερωτήσεις ανοικτού τύπου.  

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα ελληνικά σχολεία έχουν ενσωματώσει στη 

λειτουργία τους τα χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών σε ένα σχετικά σημαντικό 

βαθμό. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει τον 

σημαίνοντα ρόλο του κριτικού αναστοχασμού, οι πρακτικές τους όμως είναι περισσότερο 

λειτουργικές και επικοινωνιακές, παρά κριτικά ανστοχαστικές.  

Λέξεις - κλειδιά: μάθηση ενηλίκων, μανθάνων οργανισμός, κριτικός αναστοχασμός   
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ABSTRACT 

The concept of the learning organization has attracted considerable interest in recent 

years among both scholars and practitioners. Arguably, however, there is (still) conceptual 

confusion about the nature and the meaning of the “learning organization”. Moreover, some 

doubts have been expressed as to whether the concept of learning organization can be applied 

to schools. The schools’ transformation into learning organizations is a dynamic process, 

which actively involves all stakeholders. This transformation relates to the learning capacity 

of the individual members as well as the organization itself and it aims at learning at all levels 

of school organization (individual, team, organizational, social). 

According to the relevant literature  there are four key elements that can enable 

schools’ transformation into learning organizations: substantive dialogue among school 

members (stakeholders); effective communication; collaboration and critical reflection. In 

particular, teachers' critical reflection, as component of transformative adult learning, seems 

to play a crucial role in the process of transforming schools into learning organizations. 

Critical reflection challenges not only dominant common practices but also their underlying 

assumptions, and urges educators to revise norms and values, building new ways of thinking, 

adopting new behaviors and promoting school transformation.  

The purpose of this study is to examine whether Greek public primary schools have 

incorporated in their function the characteristics of the learning organization. Moreover, it 

explores the role of teachers’ critical reflection on the transformation of schools into learning 

organizations. Research was conducted in primary schools in the Ionian Prefecture in Greece. 

The DLOQ instrument developed by Yang, Watkins and Marsick (2004), has been used (after 

adaptation) and it was further enriched with some open-ended questions. 

The findings of the study indicates that Greek primary schools have incorporated in 

their function the characteristics of the learning organization to a significant degree. 

Moreover, the results show that teachers realize the crucial role of reflection, but their 

practices are more instrumental and communicative than critically reflective. 

Key words: adult learning, learning organization, critical reflection
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Το θέμα 

Οι τρέχουσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες σηματοδοτούν την έναρξη 

μιας νέας εποχής, όπου τα άτομα δεν καλούνται απλώς να προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις 

εξελίξεις του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρώπινου, αλλά να έχουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν τον ασταθή χαρακτήρα του και να είναι σε θέση να τον διαχειρίζονται, 

διαμορφώνοντας κατά το βέλτιστο το προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Η 

σταθερότητα και η δυνατότητα πρόβλεψης παύουν να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης πραγματικότητας  και καθιερωμένο (status quo) γίνεται πλέον η αλλαγή που συντελείται 

με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Παραδοσιακοί πυλώνες 

ανάπτυξης, όπως η γη και το οικονομικό κεφάλαιο, έχουν χάσει πια την ισχύ τους και ολοένα  

περισσότερο αναγνωρίζεται η δύναμη της γνώσης.  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, γίνεται λόγος για την «κοινωνία της γνώσης», 

όπως αναφέρουν οι Kalantzis και Cope (2013). Σε αυτή τη νέα μορφή κοινωνίας, η γνώση αποτελεί 

θεμέλιο λίθο και προβάλλεται ως επιτακτική η ανάγκη τα άτομα να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά. Σε αναφορά της, το 2010, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση  των ατόμων  να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες σχετίζεται άμεσα με την εργασία τους, η οποία διαδραματίζει 

εξέχοντα ρόλο στις ζωές των ανθρώπων, τονίζοντας πως η ενσωμάτωση και η ενεργός προώθηση 

της μάθησης στον χώρο εργασίας, θεωρείται πλέον απαραίτητη. (European Commission, 2010). Οι 

σύγχρονοι χώροι εργασίας αποτελούν πολύπλοκα και σύνθετα περιβάλλοντα, μέσα στα οποία 

συνυπάρχουν και συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρίες ζωής, με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και κίνητρα. Η ύπαρξη αυτής της ποικιλομορφίας απαιτεί από τους 

σύγχρονους χώρους εργασίας να δίνουν μεγάλη σημασία στις δεξιότητες των εργαζομένων, στις 

εμπειρίες και τα βιώματά τους, στις ανθρώπινες σχέσεις, που αναπτύσσονται,  την ιδιαίτερη 

κουλτούρα του καθενός, τη γνώση και τη μάθηση τους. Η αναγνώριση και η εποικοδομητική 

αξιοποίηση, από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, της εσωτερικής τους διαφορετικότητας 

αποτελεί ένα εχέγγυο της βιωσιμότητάς τους και τη βάση, πάνω στην οποία οικοδομείται το μέλλον 

τους. Μελέτες και έρευνες έχουν συνδέσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως την 

οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης με την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων (Cedefop, 

2011), τη συνεχή μάθηση και εκπαίδευσή τους (European Commision, 2010) και με τη μάθηση 

στον χώρο εργασίας (Unesco, 2009). Φαίνεται, πως η μάθηση πια λαμβάνει  έναν πιο μόνιμο 
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χαρακτήρα, γίνεται «δια βίου μάθηση», η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στη λειτουργία των 

επαγγελματικών οργανισμών, καθώς αυτοί αποτελούν τους χώρους, στους οποίους 

δραστηριοποιούνται τα άτομα, λειτουργώντας ταυτόχρονα οι ίδιοι οι οργανισμοί ως οργανισμοί 

που μαθαίνουν, ως «μανθάνοντες οργανισμοί» (Cedefop, 2011).  

Ο μανθάνων οργανισμός χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να μαθαίνει, να 

βελτιώνεται και να μετασχηματίζεται συνεχώς (Watkins & Marsick, 1999). Οι οργανισμοί που  

αξιοποιούν τη δέσμευση των μελών τους στη συνεχή μάθηση και βελτίωση,  παρέχοντάς τους τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, να 

συνεργαστούν  και να καινοτομήσουν (Cedefop, 2011) είναι εκείνοι που θα αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον και θα βελτιώσουν την απόδοσή τους σε όλα τα επίπεδα 

(Weldy & Gillis, 2010).  Η δια βίου μάθηση των μελών γίνεται όπλο και ασπίδα των σύγχρονων 

οργανισμών (Watkins & Marsick, 1999) και ταυτόχρονα, αποτελεί το σημαίνον χαρακτηριστικό 

τους. Η εμπλοκή όλων των εργαζομένων στη διαδικασία της συνεχούς μάθησης αποτελεί μια 

πρόκληση για τους οργανισμούς, οι οποίοι οφείλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 

να του παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες μάθησης.  

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες αποτελεί τον πυρήνα του 

επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, που αφορά τον μετασχηματισμό των οργανισμών σε 

μανθάνοντες, κυρίως λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μαθησιακής διαδικασίας κατά την 

ενηλικιότητα. Η μάθηση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής  φαίνεται να είναι περισσότερο μια 

μετασχηματιστική διαδικασία και όχι τόσο  διαμορφωτική, όπως συμβαίνει με την μάθηση που 

συντελείται κατά την παιδική ηλικία. Ο ενήλικας επιζητά να αποδώσει νόημα σε κάθε του βίωμα 

και σε κάθε καθημερινή του εμπειρία, δομώντας ένα κεντρικό νόημα, την κοσμοθεωρία του, η 

οποία  καθοδηγεί τη σκέψη και τη δράση του (Mezirow, 1991).  

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ενήλικας παράγει τα προσωπικά του νοήματα, το πλαίσιο 

δηλαδή μέσα στο οποίο συντελείται η μάθησή του, παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς επηρεάζει τον 

τρόπο που το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει τις κυρίαρχες ιδεολογίες του στις καθημερινές του 

επιλογές και πράξεις, να τις αμφισβητεί και να τις επαναδομεί, ώστε να οδηγηθεί στην προσωπική 

του ευημερία και να συμβάλει στην κοινωνική ανάπτυξη. Αναμφισβήτητα, ο χώρος εργασίας των 

ενηλίκων επιδρά στη διαδικασία παραγωγής νοήματος και, κατά συνέπεια στη μάθηση, καθώς 

αναγνωρίζεται ότι αυτή συντελείται σε ένα συλλογικό συγκείμενο με ισχυρές αλληλεπιδράσεις 

(Yorks & Marsick, 2006). Μέσα στους οργανισμούς, όπου τα άτομα δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά, διερευνούν τις πράξεις και τις συμπεριφορές τους και τις συνδέουν με την 

ανάπτυξη και την πρόοδο του οργανισμού. Η μάθηση των ενηλίκων είναι μια διαδικασία, όπου τα 

βιώματα και οι εμπειρίες των ατόμων, αλλά και ο τρόπος που αυτά έχουν νοηματοδοτηθεί παίζουν 
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κυρίαρχο ρόλο, καθώς είναι αυτά που θα καθορίσουν τις προσωπικές τους επιλογές και θα ορίσουν 

τη συμπεριφορά τους.  

 Ο οργανισμός που έχει πρόθεση να μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα οφείλει να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που σκέφτεται, ενεργεί και συμπεριφέρεται το κάθε άτομο 

ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, όμως το κάθε άτομο- μέλος του οργανισμού οφείλει να αναγνωρίσει τις 

αξίες και τις παραδοχές που υποκινούν τη δράση του, να τις διερευνήσει, να τις αμφισβητήσει και, 

αν χρειαστεί να τις επαναδομήσει.  Απαιτείται δηλαδή, να εμπλακεί σε μια διαδικασία κριτικού 

αναστοχασμού (Mezirow, 1991), η οποία θα αποκαλύψει την ανάγκη τροποποίησης, όχι μόνο των 

ατομικών, αλλά και των οργανωσιακών πρακτικών.  

Χωρίς αμφιβολία, η συζήτηση σχετικά με τους οργανισμούς που θέτουν ως προτεραιότητα 

τη μάθηση των μελών τους, τοποθετεί στο επίκεντρο την εκπαίδευση, ως κρίσιμο παράγοντα 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Η εκπαίδευση, ως μια κοινωνική διαδικασία, δεν καλείται 

απλά να ανταποκριθεί στην πρόκληση για αλλαγή δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και να δώσει 

λύση σε ποικίλα προβλήματα, όπως η ανισότητα και η φτώχεια και να συμβάλει στην κοινωνική 

συνοχή, την προώθηση της γνώσης, μα πρωτίστως στην αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Οι  

παραδοσιακές δομές εκπαίδευσης με τα αυστηρά θεσμικά πλαίσια και τις ιεραρχικές σχέσεις 

αποδεικνύεται πως δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του 21ου 

αιώνα (Kalantzis & Cope, 2013). Εκπαιδευτικοί που απλά μεταδίδουν γνώσεις με βάση τα σχολικά 

εγχειρίδια δεν μπορούν να προετοιμάσουν μαθητές, αυτόνομους και δια βίου μανθάνοντες. Σχολεία 

που απλά προσαρμόζονται στις εξελίξεις, χωρίς να εμπλέκονται ενεργά σε αυτές, δεν αποτελούν 

μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα σχολεία 

απαιτείται να ισχυροποιήσουν τη μαθησιακή τους ικανότητα και να οικοδομήσουν ισχυρή 

κουλτούρα μάθησης, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους στη 

μαθησιακή διαδικασία (Sharrat & Planche, 2018).  

Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία μετασχηματισμού του σχολείου φαίνεται να είναι οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να πάρουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τους 

μαθητές και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ο τρόπος που οργανώνονται τα σχολεία και οι 

όποιες παιδαγωγικές πρακτικές υιοθετούνται εξαρτώνται άμεσα από τις αξίες και τα πιστεύω των 

εκπαιδευτικών. Οι μαθητές φαίνεται να είναι  απολύτως εξαρτημένοι από τη γνώση, την 

εξειδίκευση, την έμπνευση και την ενέργεια των εκπαιδευτικών (European Commission, 2018). Οι  

σημερινές σχολικές αίθουσες έχουν γίνει τόσο σύνθετες, που οι εκπαιδευτικοί  οφείλουν να 

αναγνωρίζουν το εφήμερο των λύσεων, να είναι ευέλικτοι και να αναζητούν συνεχώς νέες οπτικές, 

μέσα από τις οποίες βλέπουν τις πρακτικές του (Larivee, 2000). Η ικανότητά τους να επιλέγουν 

αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές και να παίρνουν αποφάσεις, σύμφωνα με τα πιστεύω τους 
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και τις ανάγκες των μαθητών τους θεωρείται απαραίτητη. Εξίσου, σημαντική είναι όμως, η 

ικανότητά τους να ελέγχουν την εγκυρότητα αυτών των πρακτικών και των αποφάσεων, 

διερευνώντας τις παραδοχές που τις υποκινούν. Όταν οι εκπαιδευτικοί  εμπλέκονται σε κριτικά 

αναστοχαστικές διαδικασίες, αναγνωρίζουν  με ποιους τρόπους οι πράξεις τους και οι αποφάσεις 

τους επιδρούν στους μαθητές τους και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και αξιολογούν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να παραμένουν παγιδευμένοι 

σε αξίες, ερμηνείες, παραδοχές και προσδοκίες, που εκλαμβάνονται ως δεδομένες και σε 

παγιωμένες αλήθειες, που δεν αμφισβητούνται (Mezirow, 1991).  Η εκπαιδευτική διαδικασία τότε 

νοηματοδοτείται, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη και η μάθηση αποκτά τη δύναμη να 

μετασχηματίσει το σχολικό οργανισμό σε μανθάνοντα.  

Η δόμηση εκπαιδευτικών μανθανόντων οργανισμών, όπου όλα τα μέλη  δεσμεύονται στην 

προσωπική τους μάθηση, εμπλέκονται στη διατύπωση και την υλοποίηση του οράματος, 

συνεργάζονται, συνδιαλέγονται και επικοινωνούν αποτελούν στρατηγικές, που απαιτούν χρόνο και 

μικρές καθημερινές παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Η επιτυχία των παρεμβάσεων 

αυτών εξασφαλίζεται, όταν η μάθηση δεν εκλαμβάνεται ως καταναλωτικό αγαθό, αλλά ως μια 

διαδικασία που αποσκοπεί να διερευνήσει την καθαυτή αποτελεσματικότητά της, μέσα από την 

αμφισβήτηση και αναθεώρηση των απόψεων και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων και επιλογών.  

2. Το ερευνητικό πρόβλημα, η σημασία της μελέτης του και η συμβολή της 

έρευνας 

Ανατρέχοντας κανείς στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνει ότι η ιδέα του οργανισμού που 

μαθαίνει ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια υιοθέτησης στρατηγικών ενίσχυσης της 

οργανωσιακής τους απόδοσης (DeGeus,1988; Shaw & Perkins, 1991; Slocum, 1994).  

Επιχειρηματικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο αναγνώρισαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

το πλεονέκτημα που τους παρείχε η γνώση και η αποτελεσματική αξιοποίησή της και άρχισαν να 

υιοθετούν στρατηγικές προώθησης και ενδυνάμωσης της μάθησης των εργαζομένων. Πολύ 

σύντομα έγινε εμφανές ότι η ατομική μάθηση των μελών είναι μεν απαραίτητη, αλλά δεν επαρκεί 

ώστε να επέλθει η βελτίωση του οργανισμού. Η ύπαρξη συστημάτων ενσωματωμένων στις 

οργανωσιακές λειτουργίες, ικανών να ενοποιήσουν τη μάθηση των μελών και να τη 

μετασχηματίσουν σε οργανωσιακή θεωρήθηκε αναγκαία (Pedler et al., 1989; Senge, 1990; Garvin, 

1993; Goh, 1998).  

Ποικίλες εμπειρικές μελέτες και έρευνες υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να διεξάγονται, 

προκειμένου να διαφανούν οι διασυνδέσεις της ατομικής  και της οργανωσιακής μάθησης (Kim, 

1993; Mollina & Callahan, 2007; Schechter, 2008; Mirci & Hensley, 2010; Haho, 2014; Kim et al., 
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2017), η επίδρασή τους στα οργανωσιακά αποτελέσματα και η συμβολή τους στον μετασχηματισμό 

του οργανισμού σε μανθάνοντα. Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των οργανισμών, όπως η 

ηγεσία, η οργανωσιακή κουλτούρα και η οργανωσιακή μνήμη έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης και έχουν αναδείξει σημαντικά ευρήματα. Η δόμηση μιας ισχυρής  κουλτούρας μάθησης 

συνδέεται με την αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης (Watkins & Dirani, 2013), με την εργασιακή 

ικανοποίηση των εργαζομένων (Dekoulou & Trivellas, 2015) και με την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Mollina & Callahan, 2007). Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη 

γνώση (Antonacopoulou, 1999), αναπτύσσουν μηχανισμούς οργανωσιακής μάθησης (Schechter, 

2008) και έχουν ηγέτες που διασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και διευκολύνουν τη 

μάθηση των μελών (Σωτηράκη, 2008; Fowlin & Cennamo, 2016) φαίνεται να ενισχύουν την 

ικανότητα ανταπόκρισής τους στις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις και να βελτιώνουν 

προϊόντα και υπηρεσίες.  

Η σημασία των παραπάνω και άλλων παρόμοιων ευρημάτων προκάλεσε το έντονο 

ενδιαφέρον των ερευνητών αν και κατά πόσο η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού βρίσκει 

εφαρμογές στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα σχολεία 

που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών 

χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά και με υψηλή απόδοση (Silins et al., 2002; Tichnor- Wagner 

et al., 2016), ενδυναμώνουν την ατομική και συλλογική μάθηση (Retna & Tee Ng, 2016) και 

διαμορφώνουν ένα θετικό σχολικό κλίμα, προάγοντας τον ανοικτό διάλογο (Higgins et al., 2012) 

και την αποτελεσματική επικοινωνία (Seashore Louis & Lee, 2016). Παράλληλα, τονίζεται ο ρόλος 

του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου (Alzahrani et al., 2016), ως δυναμικός παράγοντας που 

επηρεάζει τον μετασχηματισμό των σχολείων και υπογραμμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

που επιθυμούν τον μετασχηματισμό τους, οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν την κουλτούρα τους 

και τις πρακτικές τους, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και στην αξιολόγηση των παραδοχών που καθοδηγούν την οργανωσιακή δράση 

(Ponnuswammy & Manohar, 2016).  

Η διερεύνηση των ατομικών και οργανωσιακών πρακτικών και των υποκείμενων 

παραδοχών τους αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία, μαζί με τον ουσιαστικό διάλογο, τη συνεργασία 

και την αποτελεσματική επικοινωνία, ως απαραίτητη συνθήκη για την οικοδόμηση μιας 

οργανωσιακής κουλτούρας, σαφώς προσανατολισμένης προς τη μάθηση (Kim et al., 2017). Ο 

κριτικός στοχασμός επιτρέπει ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς να ερμηνεύουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία και να σχεδιάζουν τη δράση τους (Λιακοπούλου, 

2012). Ταυτόχρονα, ο κριτικός στοχασμός αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ένα μέσο να κατανοήσει 

τον εαυτό του, να αναγνωρίσει τις γνώσεις και τις αξίες του και να δεσμευτεί στην προσωπική του 
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ανάπτυξη (Larivee, 2000). Η αναπλαισίωση όσων μαθαίνει, τόσο κατά τη βασική του εκπαίδευση, 

όσο και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, κάνει τον αναστοχασμό μια συνεχή 

διαδικασία, η οποία αποτελεί ή πρέπει τουλάχιστον να αποτελεί πάγιο τρόπο σκέψης και δράσης.  

Παρ’ όλο, λοιπόν, που ο αναστοχασμός αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία ως βασικό 

συστατικό της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και ως απαραίτητη συνθήκη στη δόμηση και 

την ανάπτυξη οργανισμών μάθησης, εντούτοις, καμία εμπειρική μελέτη δεν έχει υλοποιηθεί, η 

οποία να διερευνά τις πρακτικές των εκπαιδευτικών που συμβάλουν στον αναστοχασμό τους και 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ως οργανισμός μάθησης. Η παρούσα μελέτη αισιοδοξεί να 

καλύψει αυτό το βιβλιογραφικό κενό που προκύπτει από την έρευνα και να προσθέσει 

επιστημονική γνώση, αναφορικά με τους οργανισμούς μάθησης, τον αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών και τη μεταξύ τους σχέση.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στον αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως 

μανθανόντων οργανισμών, μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, εξετάζοντας τους 

παράγοντες ηλικία, φύλο, επίπεδο σπουδών, ειδικότητα, έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 

μέγεθος σχολικής μονάδας, θέση στη σχολική μονάδα και περιφερειακή ενότητα εργασίας. 

Πρότερες έρευνες έδειξαν ότι τα ελληνικά σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης σε ένα 

σχετικά σημαντικό βαθμό (Βύσσα, 2009; Βορβή κ.α. 2016; Παπάζογλου, 2016) και έχει ιδιαίτερη 

σημασία να προστεθούν επιπλέον ερευνητικά ευρήματα.  

Επίσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί, αν και σε ποιο βαθμό τα ελληνικά 

δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενσωματώσει στις λειτουργίες τους τα 

χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών και αν αυτό σχετίζεται με τις πρακτικές που 

υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τους καθημερινότητα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και 

ερευνητικά, αν ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών συμβάλει στη διαδικασία μετασχηματισμού και 

τη λειτουργία των σχολείων, ως οργανισμών μάθησης.  

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα μπορεί να υποκινήσει το 

ενδιαφέρον τους και να αποτελέσει εφαλτήριο περαιτέρω μελέτης, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 

ή/και τους τρόπους, με τους οποίους μία σχολική μονάδα μπορεί να μετασχηματιστεί σε 

μανθάνοντα οργανισμό. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για όλα τα μέλη του σχολικού 

οργανισμού, ώστε να υιοθετούν πρακτικές και συμπεριφορές, που διευκολύνουν τον 

μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας και να δώσει έναυσμα σε εκπαιδευτικούς και Διευθυντές 

σχολικών μονάδων να ενσωματώσουν στη λειτουργία του σχολείου τη φιλοσοφία του μανθάνοντος  

οργανισμού. 
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Ως ερευνητικό εργαλείο της μελέτης αξιοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο των Διαστάσεων 

του Μανθάνοντα Οργανισμού (Dimensions of the Learning Organization Questionnaire- DLOQ), 

το οποίο αναπτύχθηκε από τις Watkins και Marsick (1999) και μεταφράστηκε στην ελληνική 

γλώσσα και προσαρμόστηκε στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Παπάζογλου (2016). Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο διάγνωσης της παρούσας κατάστασης, στην 

οποία βρίσκονται τα σχολεία και ο προσδιορισμός των διαστάσεων του οργανισμού μάθησης 

γίνεται η βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών, που θα βοηθήσουν τα σχολεία στον 

μετασχηματισμό τους. Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο έχει 

αξιοποιηθεί σε διαφόρων τύπων οργανισμούς και ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια (Song et al., 2008 ∙ 

Weldy & Gillis, 2010 ∙ Watkins & Dirani, 2013). Θεωρήθηκε σκόπιμο και αναγκαίο το 

ερωτηματολόγιο να εμπλουτιστεί με  ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες 

για τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να διερευνηθεί αν αυτές συμβάλουν στον 

προσωπικό τους αναστοχασμό και στη λειτουργία μανθανόντων σχολικών οργανισμών.  

3. Δομή της εργασίας  

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, καθένα από τα οποία απαρτίζεται 

από τρία κεφάλαια:  

Το πρώτο μέρος αποτελεί το Θεωρητικό/ Εννοιολογικό Πλαίσιο, το οποίο αφιερώνεται 

στην ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Στο Πρώτο Κεφάλαιο επιχειρείται να 

προσεγγιστεί η μάθηση των ενηλίκων μέσα από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και να 

διαφανούν τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης των ενηλίκων, όπως έχει αναπτυχθεί  από τον Jack Mezirow (1991), 

στην έννοια του κριτικού στοχασμού και στη συμβολή του στην ανάπτυξη των αναστοχαζόμενων 

επαγγελματιών (Schӧn, 1983). Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφεται ο οργανισμός και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, όπως η ηγεσία, η οργανωσιακή κουλτούρα και μνήμη. Το ενδιαφέρον στο εν 

λόγω κεφάλαιο είναι στραμμένο στη διαδικασία της μάθησης που συντελείται στα τρία επίπεδα του 

οργανισμού (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό). Το Τρίτο Κεφάλαιο αναλύει την έννοια του 

μανθάνοντα οργανισμού, παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, αλλά και 

τα ερευνητικά ευρήματα από τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί. Επίσης, περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά των σχολείων που λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης και αναδεικνύεται η 

αναγκαιότητα μετασχηματισμού τους.  

Στο Ερευνητικό Μέρος, το Τέταρτο Κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για το αντικείμενο της 

έρευνας, τον σκοπό, τους στόχους και τον σχεδιασμό της. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται η 

παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων. Σκιαγραφείται το προφίλ των συμμετεχόντων στην 
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έρευνα και η λειτουργία της σχολικής μονάδας σε τέσσερα επίπεδα - ατομικό, ομαδικό, 

οργανωσιακό και κοινωνικό - ελέγχεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των κλιμάκων μέτρησης 

του ερωτηματολογίου και αξιοποιούνται συγκεκριμένοι στατιστικοί έλεγχοι, ώστε να διερευνηθεί η 

σχέση των ερευνητικών μεταβλητών με τις μεταβλητές ελέγχου. Τέλος, αναλύονται οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στο Έκτο και τελευταίο 

Κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια κριτικής ανάγνωσης των αποτελεσμάτων, ευθυγραμμίζοντάς τα 

με τον σκοπό και τα επιμέρους ερωτήματα της έρευνας, τον ερευνητικό σχεδιασμό και τη σχετική 

βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας, αλλά και τα νέα ερωτήματα που 

προκύπτουν και χρήζουν μελλοντικής διερεύνησης.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Η έννοια της μάθησης, οι διεργασίες της, αλλά και τα αποτελέσματά της αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης και έρευνας σχεδόν όλων των επιστημών που ασχολούνται με τον άνθρωπο. 

Από την ψυχολογία έως τη βιολογία κι από τη φιλοσοφία έως την κοινωνιολογία, ο τρόπος που 

μαθαίνουν οι άνθρωποι, οι διαδικασίες που ενεργοποιούν τη μαθησιακή διαδικασία, τα πλαίσια 

μέσα στα οποία αυτή συντελείται αλλά και η αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  

προσελκύουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών. Θα έλεγε κανείς, ότι η 

μάθηση, φαίνεται να θωρακίζει άτομα και οργανισμούς στη σύγχρονη ασταθή και ευμετάβλητη 

πραγματικότητα.  

Κατά καιρούς, έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, μερικές από τις οποίες είναι λιγότερο ή 

περισσότερο αλληλοεπικαλυπτόμενες, κι άλλες που επιχειρούν να διερευνήσουν νέους τρόπους 

σκέψης και δυνατότητες για τη διεργασία της μάθησης. Το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών 

αρχικά περιορίστηκε στον τρόπο που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, καθώς η παιδική ηλικία και οι 

αναπτυξιακές διαδικασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια αυτής αποτελούν ισχυρούς 

παράγοντες που μπορούν να υποβοηθήσουν ή να αναστείλουν τη μάθηση.  

Τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, όμως, το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε και 

στις μαθησιακές διαδικασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής των ατόμων, 

συσχετίζοντάς τες αρκετά συχνά και με τα πλαίσια, μέσα στα οποία τα άτομα ζουν και 

δραστηριοποιούνται. Φαίνεται να υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση ανάμεσα στη μάθηση της 

παιδικής ηλικίας και στη μάθηση στην ενηλικιότητα, όσον αφορά την επίγνωση του πλαισίου, των 

στόχων, τον κριτικό στοχασμό και την ευρύτερη ενσωμάτωση των γνωστικών διαστάσεων της 

γνώσης (Mezirow, 1991).  

 Από τη μια μεριά, η μάθηση στην παιδική ηλικία φαίνεται να είναι μια διαμορφωτική 

διαδικασία (formative), η οποία αφορά την αφομοίωση θεμελιωδών πεποιθήσεων που αφορούν το 

άτομο, τον εαυτό του και το ρόλο του στον κόσμο, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Από την άλλη, η μάθηση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 

φαίνεται να είναι μια μετασχηματιστική (transformative) διαδικασία, η οποία αφορά περισσότερο 

την επαναπλαισίωση υφιστάμενων πεποιθήσεων και τη δόμηση νέων παραδοχών, η οποία 

συμβάλει στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου (Κουλαουζίδης, 2008). Πρόκειται για μια 
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προοδευτικά ενδυναμωμένη ικανότητα του ενήλικα να αξιολογεί την πρότερη γνώση του μέσα από 

τον στοχαστικό διάλογο και να ενεργεί με βάση τη νέα γνώση που προκύπτει (Mezirow, 1991).  

Καθώς δεν υπάρχει μια παγιωμένη αλήθεια, το ενήλικο άτομο καταβάλλει μια συνεχή 

προσπάθεια διαπραγμάτευσης αμφισβητούμενων νοημάτων. Ιδιαίτερα, στη σύγχρονη 

πραγματικότητα όπου οι συνθήκες αλλάζουν και μεταβάλλονται διαρκώς και ταχύτατα, η μάθηση 

στην ενηλικιότητα έρχεται αντιμέτωπη με την κατανόηση του πλαισίου, τον κριτικό στοχασμό των 

παραδοχών και την επαλήθευση του νοήματος μέσω της αξιολόγησης των αιτιών (Mezirow, 2006).  

Σήμερα, ολοένα και περισσότερο  γίνεται λόγος για μάθηση στο χώρο εργασίας και δια βίου 

μάθηση ενηλίκων, έννοιες και όροι που τροφοδοτούν συνεχώς τον δημόσιο διάλογο, τόσο από 

πλευράς αμιγώς επιστημονικής, όσο και από πλευράς κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής.  

1.1  Η έννοια της μάθησης 

Η προσπάθεια εύρεσης ενός γενικά αποδεκτού ορισμού για τη μάθηση, στην παλιότερη 

αλλά και στη σύγχρονη βιβλιογραφία αποβαίνει άκαρπη. Η μάθηση αποτελεί ένα σύνθετο και 

πολυδιάστατο φαινόμενο που άλλοτε ορίστηκε  ως δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών  

(Pavlov, 1927  οπ.αν. στο Illeris, 2015), ή ως δοκιμή και πλάνη  (Thorndike, 1931 οπ.αν. στο Illeris, 

2015) και άλλοτε ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από μια θετική ενίσχυση (Skinner, 1948 στο 

Illeris, 2015) ή ως μίμηση προτύπου (Bandura, 1976 οπ.αν.  στο Marsick et al., 2000).  

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Robert Gagné (1971) επιχειρώντας να καθιερώσει μια περιεκτική 

τυπολογία, ορίζει τη μάθηση ως μια διαδικασία που υποβοηθά τους ζωντανούς οργανισμούς, κατά 

συνέπεια και τον άνθρωπο, να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικό σύντομο 

χρονικό διάστημα. Η τροποποίηση αυτή συντελείται με έναν μόνιμο τρόπο, ώστε να μη χρειαστεί 

να επαναλαμβάνεται σε κάθε νέα περίπτωση (Gagné, 1974).  

Η εμφάνιση του εποικοδομητισμού (constructivism) με τον Jean Piaget (1964) έδωσε μια 

νέα διάσταση στην έννοια της μάθησης, τονίζοντας τη σημασία των προϋπαρχουσών εμπειριών, 

των νοητικών κατασκευών και των πεποιθήσεων που χρησιμοποιεί το άτομο, προκειμένου να 

ερμηνεύσει αντικείμενα ή γεγονότα. Έτσι, για τη θεωρία του εποικοδομητισμού η μάθηση ορίζεται 

ως η διαδικασία στην οποία ο μανθάνων οικοδομεί ενεργά τη γνώση, στηριζόμενος στην εμπειρία 

του και στον αναστοχασμό.  

Η κοινωνιοκεντρική θεώρηση της μάθησης, με πρωτοπόρο τον Ρώσο Vygotsky (1978, 

οπ.αν.  στο Illeris, 2015), τονίζει τον σημαίνοντα ρόλο των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

συντελείται η μάθηση, τα κοινωνικά γεγονότα και τα πολιτιστικά εργαλεία, όπως η γλώσσα, αλλά 

και η εσωτερίκευση των σημασιών με τις οποίες είναι φορτισμένα αυτά τα πολιτισμικά μέσα και 
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εργαλεία, διαμεσολαβούν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι γνωστικές διεργασίες και να επιτευχθεί η 

μάθηση.  

Για τη μετασχηματίζουσα θεωρία μάθησης του Jack Mezirow (1991)  η μάθηση ορίζεται ως 

μια διεργασία κατά την οποία αξιοποιούνται πρότερα ερμηνευτικά σχήματα, ώστε να δομηθεί ένα 

νέο ερμηνευτικό σχήμα του νοήματος των εμπειριών ενός ατόμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

ως οδηγός για μελλοντική δράση. Σημαίνουσα θέση κατέχουν, όπως και στη θεωρία του 

εποικοδομητισμού, οι εμπειρίες του ατόμου, τις οποίες όμως το άτομο καλείται να κατανοήσει 

μέσα από τη διαδικασία του κριτικού αναστοχασμού, με σκοπό να ερμηνεύσει όσα ήδη γνωρίζει 

και να αποφευχθεί η απειλή του χάους.  

Η πολυπλοκότητα και η σύνθετη φύση της έννοιας της μάθησης αποτυπώνεται στην ύπαρξη 

των ποικίλων θεωριών και ορισμών που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στη βιβλιογραφία. 

Σημαντική είναι η παραδοχή ότι μάθηση σημαίνει αλλαγή και θα μπορούσε να οριστεί ευρέως ως : 

 «οποιαδήποτε διεργασία που στους ζωντανούς οργανισμούς οδηγεί σε μόνιμη αλλαγή της 

αντίληψης, η οποία δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βιολογική ωρίμανση ή στη γήρανση» (Illeris, 

2015, σελ. 21). 

Ειδικά, «η ανθρώπινη μάθηση είναι ο συνδυασμός των διεργασιών κατά τη διάρκεια της 

ζωής, όπου το όλον άτομο- σώμα (γενετικό, φυσικό και βιολογικό)- βιώνει και αντιλαμβάνεται 

κοινωνικές καταστάσεις, το περιεχόμενο των οποίων μετασχηματίζεται γνωστικά, συναισθηματικά 

ή πρακτικά (ή με κάποιο συνδυασμό των προηγουμένων) και ενσωματώνεται στην ατομική 

βιογραφία του, με αποτέλεσμα ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο (ή πιο έμπειρο) άτομο» (Jarvis, 2009).  

Η προσέγγιση του Jarvis (2009), αλλά κυρίως του Mezirow (1991) αποτελούν το θεωρητικό 

υπόβαθρο της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια του παρόντος 

κεφαλαίου.  

1.2 Διαστάσεις και διεργασίες της μάθησης ενηλίκων 

Η μελέτη και η έρευνα της διαδικασίας της μάθησης άλλοτε αναπτύχθηκε σε βιολογική 

βάση και άλλοτε πήρε  κοινωνικό χαρακτήρα. Η κυρίαρχη σύγχρονη αντίληψη, ωστόσο, 

υποστηρίζει ότι η μάθηση περιλαμβάνει δύο διαφορετικές διεργασίες: τη διεργασία της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του και την εσωτερική, διανοητική διεργασία της 

απόκτησης.  

Αναμφισβήτητα, η μάθηση δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς την ύπαρξη  μαθησιακού 

περιεχομένου. Για πολλά χρόνια, η μελέτη της μάθησης επικεντρωνόταν στην απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων, παραμερίζοντας τις προσωπικές, δυναμικές και κοινωνικές πλευρές της μάθησης. 

Ο Jean Piaget (1964) έκανε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στη δυναμική και δομική πλευρά της 
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μάθησης, ανάμεσα δηλαδή στο τι προκαλεί, στο «γιατί» της μάθησης και στο «πώς» της μάθησης. 

Για να κατανοήσει κανείς πώς και γιατί μαθαίνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή 

του στα πλαίσια αναφοράς (frames of reference) του κάθε μανθάνοντος (Mezirow, 1991). Τα 

πλαίσια αναφοράς, που μπορεί κανείς να τα συναντήσει στη βιβλιογραφία και ως «εναλλακτικές 

πραγματικότητες» ή «γλωσσικές δομές» ή «προβληματικές» ή «χάρτες» (Giddens, 1976, οπ.αν.  

στο Mezirow, 1991, σ. 42) αποτελούν τις παραδοχές μέσα από τις οποίες μια παρελθούσα εμπειρία 

αφομοιώνεται και μετασχηματίζεται σε νέα. Ο τρόπος που γνωρίζει κανείς κάτι και πώς 

χρησιμοποιεί τη γνώση, το γνωστικό και μαθησιακό του στιλ, οι κοινωνικές νόρμες και θεωρίες, η 

αυτοαντίληψή του, οι ψυχολογικοί αμυντικοί μηχανισμοί και άλλα είναι κάποιοι από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα πλαίσια αναφοράς του μανθάνοντος, τα οποία 

με τη σειρά τους ασκούν σημαντική επίδραση στο πώς και το γιατί της γνώσης.  

Πάντοτε, υπάρχει ένα υποκείμενο (κάποιος που μαθαίνει) και ένα αντικείμενο μάθησης 

(κάτι που μαθαίνεται), το οποίο και αποτελεί το περιεχόμενο της μάθησης. Η εσωτερική 

κατάσταση, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία της μάθησης είναι τα κίνητρα (Elliot, et al, 2008).  

Τα κίνητρα επηρεάζουν τη μάθηση είτε αυξάνοντας το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου 

(Pintrich, et al., 1993, οπ.αν.  στο Elliot, et al, 2008), είτε κατευθύνοντας το άτομο προς ορισμένους 

στόχους, επηρεάζοντας τις επιλογές του (Eccles & Wigfield, 1985, οπ.αν.  στο Elliot, et al, 2008), 

είτε προωθώντας την έναρξη ορισμένων δραστηριοτήτων και εμμένοντας στις δραστηριότητες 

αυτές (Stipek, 1988, οπ.αν.  στο Elliot, et al, 2008), είτε επηρεάζοντας τις στρατηγικές μάθησης  

και τις γνωστικές διεργασίες που χρησιμοποιεί το άτομο (Dweck & Elliot, 1983, οπ.αν.  στο Elliot, 

et al, 2008). Η υποκινητική βάση της μάθησης είναι πάντοτε παρούσα και μέρος τόσο της 

διεργασίας της μάθησης όσο και του αποτελέσματός της (Illeris, 2015).  

Κάθε μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται πάντα μέσα στα όρια ενός εξωτερικού 

κοινωνικού πλαισίου, το οποίο επηρεάζει και καθορίζει τις μαθησιακές δυνατότητες. Η 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό πλαίσιο, είτε αυτό είναι στενό, είτε είναι ευρύ 

σχετίζεται και επηρεάζεται από το βαθμό που το άτομο θα αναπτύξει τις ικανότητες της δράσης, 

της επικοινωνίας και της συνεργασίας (Kolb, 1984; Dewey, 1986 ; Mezirow, 1991).  Τα στοιχεία 

αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι θα συμβάλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση 

των ατόμων και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους.   

 1.3  Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων 

Αναμφισβήτητα, μαθησιακές θεωρίες, όπως εκείνη της συμπεριφοριστικής ψυχολογίας, η 

ψυχολογία  Gestalt, του κονστρουκτιβισμού, της πολιτισμικής- ιστορικής προσέγγισης, ή ακόμη 

και η ψυχαναλυτική άποψη, η οποία υπονοεί μια ειδική κατανόηση της μάθησης και συνδυάζεται 
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με την αποκαλούμενη κριτική θεωρία ή «Σχολή της Φρανκφούρτης» (Illeris, 2015)  άσκησαν 

σημαντική επιρροή στην κατανόηση του τρόπου και την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης για το 

πώς μαθαίνουν ενήλικα άτομα. 

Προσεγγίσεις που κατανοούν τη μάθηση ως ερέθισμα- αντίδραση, ή ως κωδικοποίηση, 

αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών έχουν ελάχιστα να προσφέρουν σε μια θεωρία μάθησης 

ενηλίκων, καθώς δεν ασχολούνται με τη δομή και τη διαδικασία δόμησης νοήματος (Mezirow, 

1991; Illeris, 2015). Μια θεωρία μάθησης ενηλίκων θα πρέπει να εξηγεί πώς οι ενήλικες 

νοηματοδοτούν, ερμηνεύουν και αξιοποιούν τις εμπειρίες τους, ώστε να ρυθμίσουν και να 

οργανώσουν τη μελλοντική τους δράση. Η μάθηση αφορά την ικανότητα του ατόμου να 

αναλαμβάνει αποτελεσματική δράση (Kim, 1993), κάτι το οποίο απαιτεί την απόδοση νοήματος σε 

αυτό που βιώνει, καθοδηγούμενο από ό, τι έχει ήδη σκεφτεί ή αισθανθεί. Πρόκειται για μια 

διαλεκτική διαδικασία ερμηνείας, στην οποία το άτομο αλληλεπιδρά με τα γεγονότα ή τα 

αντικείμενα, στηριζόμενο σε ένα πρότερο σύνολο προσδοκιών (Mezirow, 1991).  

Τα άτομα μαθαίνουν πολλούς από τους τρόπους κατανόησης του κόσμου κατά τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας ασυνείδητα, μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Οι πολιτισμικά 

προσδιορισμένες παραδοχές παραμένουν ασυνείδητες κατά την ενήλικη ζωή, ωστόσο είναι πολύ 

σημαντικές για το πώς τα άτομα ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους και αποδίδουν νόημα σε αυτές. Η 

επανερμηνεία μιας παλιάς εμπειρίας μέσα από ένα σύνολο νέων προσδοκιών αποδίδει νέο νόημα 

και μια καινούρια προοπτική στην παλιά εμπειρία και οδηγεί στον μετασχηματισμό της (Mezirow, 

1991).  

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης βασικών θεωριών μάθησης  που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η επιλογή των συγκεκριμένων θεωριών έγινε κυρίως 

λόγω της εξέχουσας σημασίας που προσδίδουν στην εμπειρία και τα προσωπικά βιώματα του 

ατόμου και στον κριτικό στοχασμό. Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δρουν 

τα άτομα είναι κοινό, αλλά ο καθένας το αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο.  Οι πρότερες 

εμπειρίες του καθενός είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ιδιοσυγκρασία του και τόσο βαθιά 

ριζωμένες , ώστε τα άτομα αρκετά συχνά να μην έχουν επίγνωση αυτών. Ο στοχαστικός διάλογος 

που θα αναπτύξει το άτομο αρχικά με τον εαυτό του και στη συνέχεια με τους άλλους θα φέρει 

στην επιφάνεια τις  παραδοχές και τις αξίες, που καθοδηγούν τη σκέψη και τη δράση του και 

τελικά, ορίζουν τη μάθησή του. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται διαπραγματεύονται τη μάθηση των 

ενηλίκων υπό αυτό το πρίσμα.  
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1.3.1 Η θεωρία του John Dewey  

 Ο John Dewey ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τη συζήτηση για τη μάθηση μέσω της 

εμπειρίας, δίνοντας σημασία στην ποιότητα της παρούσης εμπειρίας, στη συνέχειά της και στην 

επίδρασή της στις μελλοντικές εμπειρίες του ατόμου (Dewey, 1986). Οι αρχές, τις οποίες 

διατύπωσε ότι η μάθηση που βασίζεται στην εμπειρία θα μπορούσε να προετοιμάσει τα άτομα να 

ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν σε μια δημοκρατική κοινωνία, η οποία συνεχώς θα ενισχύεται 

(Reynolds, 2011), επηρέασαν και συνεχίζουν να ασκούν επιρροή στις θεωρίες που διατυπώθηκαν 

μετέπειτα. Ο Dewey θεωρεί τη συνήθεια, τις προδιαθέσεις και τις ικανότητες δηλαδή που 

διαμορφώνουν την καθημερινή εμπλοκή του ατόμου σε καταστάσεις που έχουν κάποιο νόημα, ως 

μια δομή εμπειρίας που καθιστά το άτομο ικανό να προσδώσει νόημα σε μια κατάσταση. 

«Φαινομενολογικά, η ερμηνεία της παρούσας εμπειρίας είναι μια δραστηριότητα της συνήθειας, 

μια ‘ένταση’ μεταξύ των συνηθισμένων μονοπατιών ευαισθησίας και του κόσμου, μέσω της οποίας 

ο εαυτός μας και το περιβάλλον μετασχηματίζονται ταυτοχρόνως» (Ostrow, 1987, σ.214).  Ο 

μετασχηματισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης που συμβαίνει ανάμεσα 

στη συνήθεια και το γεγονός που ερμηνεύεται. Μια διεργασία στην οποία συχνά μεσολαβεί ο 

στοχασμός.  

 «Η αναστοχαστική σκέψη» και η «αναστοχαστική δράση» είναι για τον Dewey  ιδιαίτερα 

λογικές και ελεγχόμενες δραστηριότητες (O’ Neil & Marsick, 2007, σ.177).  

«Όταν βιώνουμε κάτι , δρούμε πάνω σε αυτό, κάνουμε κάτι με αυτό κι έπειτα υφιστάμεθα 

τις συνέπειες… Όταν μια δραστηριότητα συνεχίζεται με συνεχιζόμενες συνέπειες, όταν η αλλαγή 

που γίνεται από τη δράση αντανακλάται πίσω σε μια αλλαγή που έγινε σε μας… μαθαίνουμε κάτι.» 

(ό.π.) 

«Αναστοχασμός είναι κοιτάς πίσω, σε ό, τι έχει ήδη γίνει, ώστε να εκμαιεύσεις τα καλύτερα 

νοήματα, τα οποία θα αποτελέσουν το κεφάλαιο για την ευφυή διαχείριση μελλοντικών εμπειριών. 

Είναι η καρδιά μιας  διανοητικής οργάνωσης κι ενός πειθαρχημένου νου» (ο.π.) 

Ο Dewey περιέγραψε τη μάθηση σα να είναι ένα κυκλικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει την 

επίγνωση του προβλήματος, τη σύλληψη μιας ιδέας, τη δοκιμή μιας απόκρισης, το βίωμα των 

αποτελεσμάτων και τον έλεγχο των προηγούμενων πεποιθήσεων, ώστε να επιβεβαιωθούν ή να 

διαψευστούν (Marsick et al., 2000). Η προσέγγιση του Dewey αποκτά σήμερα ιδιαίτερη αξία, σε 

μια πραγματικότητα γρήγορων και συνεχών αλλαγών, καθώς τα περισσότερα από όσα μαθαίνουν 

τα άτομα είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να επιλύσουν προβλήματα. Η διεργασία, κατά 

την οποία το άτομο στοχάζεται τα όσα έχει ήδη μάθει, ώστε να καθορίσει εάν αυτά αιτιολογούνται 

στο πλαίσιο των υπαρχουσών συνθηκών, η διεργασία του αναστοχασμού δηλαδή, αποτελεί πολύ 
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σημαντικό στοιχείο της ενήλικης μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης θεμελιωδών 

διακρίσεων που αφορούν τη μάθηση ενηλίκων.  

 

1.3.2  Η γνωστική θεωρία του Πεδίου : Kurt Lewin 

Ο Kurt Lewin αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής ενασχόλησής του και της 

ζωής του στη σημασία της  επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων,  με τις δημοκρατικές αξίες σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνίας να αποτελούν το μέσο για της επίλυσή τους (Burnes, 2004). Το κλειδί 

για την επίλυση των συγκρούσεων αυτών είναι η μάθηση, η οποία καθιστά τα άτομα ικανά να 

κατανοήσουν και να δομήσουν τις αντιλήψεις τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.  

Ο  Kurt Lewin περιγράφει τη διαδικασία της μάθησης επίσης  ως κύκλο (Illeris, 2015).   

Υποστηρίζει ότι το άτομο διατρέχει συνεχώς αυτό τον κύκλο, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

α)το άτομο έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία, β) παρατηρεί και αναστοχάζεται σε αυτή την εμπειρία, 

γ) διαμορφώνει συγκεκριμένες έννοιες και γενικεύσεις, που βασίζονται στον αναστοχασμό του και 

δ) δοκιμάζει τις νέες έννοιες σε μια καινούρια κατάσταση, κάτι που το οδηγεί σε μια άλλη 

συγκεκριμένη εμπειρία (Γράφημα 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Lewin ανέπτυξε την ιδέα της έρευνας δράσης, επιχειρώντας να προσδιορίσει τις 

δραστηριότητες εκείνες που δύνανται να επιφέρουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου και 

υποστήριξε ότι οι κοινωνικές δυναμικές επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

των ατόμων (Dickens & Watkins, 1999). Για τον Lewin, ο πειραματισμός αποτελεί ένα σημαντικό 

Συγκεκριμένο 
βίωμα

Στοχαστική 
παρατήρηση

Αφηρημένη 
θεωρητικοποίηση

Ενεργός 
πειραματισμός

Γράφημα 1.  Μοντέλο Πειραματικής Μάθησης Lewin  (Kim, 1993) 
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μέρος της συνολικής προσπάθειας για αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας τροφοδοτούν τη 

μελλοντική δράση (Dickens & Watkins, 1999). 

 

1.3.3  Ο κύκλος μάθησης του David Kolb 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος David Kolb (1984;2015) επιχειρεί να δομήσει ένα μαθησιακό 

μοντέλο, γνωστό ως κύκλος μάθησης, ώστε να δώσει μια δημιουργική εικόνα για τη δομή της 

διεργασίας απόκτησης της μάθησης. Επηρεάζεται από τον John Dewey και την εξέχουσα σημασία 

που εκείνος έδωσε στη μάθηση μέσω της εμπειρίας. Σημαντική επίδραση στη σκέψη του ασκεί, 

επίσης ο Piaget και οι διαδικασίες μάθησης στα τέσσερα κύρια στάδια ανάπτυξης, από τη βρεφική 

ηλικία έως την ενηλικιότητα και η ιδέα της μαθησιακής διαδικασίας ως διαλεκτική ανάμεσα στην 

αφομοίωση της εμπειρίας και την προσαρμογή των εννοιών της εμπειρίας. Τέλος,  το μοντέλο 

μάθησης του  Kurt Lewin για τη μάθηση μέσα από την έρευνα-δράση, αποτελεί μια ακόμη επιρροή 

για τον  Kolb, ο οποίος ορίζει τη μάθηση ως «τη διαδικασία όπου η γνώση δομείται μέσα από τον 

μετασχηματισμό της εμπειρίας» (Kolb, 1984;2015).Έτσι, η μάθηση αφορά τόσο το τι μαθαίνουν τα 

άτομα, όσο και το πώς κατανοούν και εφαρμόζουν αυτό που μαθαίνουν.  

Ο κύκλος μάθησης του Kolb (1984;2015) περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) συγκεκριμένο 

βίωμα, β)στοχαστική παρατήρηση, γ) αφηρημένη θεωρητικοποίηση και δ) ενεργός πειραματισμός  

(Γράφημα 2) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Kolb υποστηρίζει ότι οι μανθάνοντες πρέπει να διατρέξουν όλα τα στάδια του 

μαθησιακού κύκλου, ανεξάρτητα από ποιο θα ξεκινήσουν, για να είναι ολοκληρωμένη η μάθησή 
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Γράφημα  2.  Ο κύκλος μάθησης του Kolb (1984) 
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τους (O’ Neil & Marsick, 2007), αρκεί να αναγνωρίσουν το προσωπικό τους στιλ μάθησης, ώστε 

να επιλέξουν τις μαθησιακές δεξιότητες που θα φέρουν στην επιφάνεια σε κάθε μια κατάσταση 

μάθησης (Miettinen, 2000). Στο μαθησιακό μοντέλο του Kolb (1984) επομένως, η μάθηση 

εκλαμβάνεται ως μια συνεχής διαδικασία προσαρμογής στο περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τη 

σκέψη, τα συναισθήματα, την αντίληψη και τη συμπεριφορά και ταυτόχρονα διακρίνεται μια 

συναλλαγή του ατόμου με το περιβάλλον του: η εσωτερική εμπειρία του ατόμου συνδιαλέγεται με 

την αντικειμενική, εξωτερική εμπειρία (O’ Neil & Marsick, 2007).  

1.3.4  Το Μοντέλο της Μαθησιακής διεργασίας του Peter Jarvis  

Ο Jarvis (2009) υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι τόσο εμπειρική όσο και υπαρξιακή, 

τονίζοντας ότι ξεκινά από τις προ-συνειδητές εμπειρίες που έχει το άτομο μέσα στη μήτρα της 

μητέρας του και συνεχίζει να συμβαίνει μέχρι το άτομο να χάσει τη συνείδησή του πριν από τον 

θάνατο.  Για τον Jarvis το άτομο είναι ταυτόχρονα σώμα και νους, ενταγμένο μέσα σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο, που η μάθησή του πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το ίδιο το άτομο όσο και το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτή συντελείται.  

Σημαίνοντα ρόλο στη μάθηση κατά την ενηλικιότητα, φαίνεται να παίζει η αλληλεπίδραση 

από τη μια των πρωτογενών και δευτερογενών εμπειριών και από την άλλη η αντικειμενοποιημένη 

κουλτούρα, ως σύνολο αξιών, αντιλήψεων, νοοτροπιών και πολιτιστικών εκφάνσεων μιας 

κοινωνίας, που ως τέτοιο αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα αλληλεπιδρώντων στοιχείων και άρα, 

δυναμικό και ευμετάβλητο. Οι πρωτογενείς εμπειρίες, που αφορούν τις εμπειρίες που έχουν τα 

άτομα μέσω των αισθήσεων τους, δεν επιτρέπουν στα άτομα να εκλάβουν τον κόσμο ως δεδομένο 

και εγείρουν μια «δυσαρμονία» (Jarvis, 2009, σ. 45), η οποία βρίσκεται στο κέντρο κάθε 

συνειδητής εμπειρίας και που η επίλυσή της απαιτεί νοηματοδότηση της εμπειρίας. Η επίλυση της 

δυσαρμονίας είναι μια κοινωνική κατασκευή, η οποία επηρεάζεται από την κουλτούρα και η 

κατανόησή της ως φαινομένου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της διαδικασίας 

της μάθησης.  

Η μάθηση εμπλέκει τρεις μετασχηματισμούς: της αίσθησης, του ατόμου και της κοινωνικής 

κατάστασης. Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, συναισθήματα, αξίες, πεποιθήσεις, ακόμα και η 

ταυτότητα του ατόμου μετασχηματίζονται μέσω της μάθησης, η οποία ακολουθεί μια κυκλική 

πορεία. Η διαδικασία περιλαμβάνει την πρόσληψη και αξιολόγηση από το άτομο των διαφόρων 

συνιστωσών της κουλτούρας, τις οποίες στη συνέχεια επιλεκτικά ενσωματώνει στο ήδη υπάρχον 

γνωστικό υπόβαθρό του και μέσα από την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση 

εξωτερικεύει με την νεοαποκτηθείσα γνώση (Γράφημα 3):  
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Στη μαθησιακή διεργασία του Jarvis, το άτομο, ο μανθάνων, φαίνεται να παίζει ενεργό ρόλο 

και ταυτόχρονα αναγνωρίζονται τόσο οι εσωτερικές διεργασίες πρόσληψης όσο και οι διεργασίες 

αλληλεπίδρασης (Illeris, 2015). Σημείο εκκίνησης αποτελεί η εμπειρία ως συνδυασμός 

αλληλεπιδράσεων της τρέχουσας συγκυρίας με το σύνολο των προηγούμενων εμπειριών, της 

βιογραφίας δηλαδή του ατόμου (Jarvis, 2009). Η εμπειρία μπορεί να είναι: α) μη μορφωτική (non 

learning), η οποία περιλαμβάνει τη μηχανική αντίδραση, την έλλειψη ενδιαφέροντος και την 

απόρριψη, β) μη αναστοχαστική μάθηση (non- reflective learning), η οποία περιλαμβάνει μορφές 

μάθησης που δεν απαιτούν αναστοχαστικές διεργασίες, όπως η προ- συνειδητή μάθηση, η άσκηση 

δεξιοτήτων και η απομνημόνευση και γ) αναστοχαστική μάθηση (reflective learning), η οποία 

βασίζεται στη στοχαστική ανασκόπηση και ανάλυση της εμπειρίας και περιλαμβάνει τη διαδικασία 

της περισυλλογής (σκέψη αναφορικά με την εμπειρία), την αναστοχαστική πρακτική (στοχασμός 

και έρευνα) και την πειραματική μάθηση (εφαρμογή της νέας γνώσης στην υπάρχουσα 

πραγματικότητα) (Jarvis, 1987).  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η μάθηση στο μοντέλο του Jarvis, δεν είναι απλά μια ατομική 

διεργασία, αλλά συντελείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, 

γεγονός που της προσδίδει δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Αναπτύσσεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μια ισχυρή διαλεκτική ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας παράλληλα 

τη σημαντικότητα της ατομικής υπόστασης και το ρόλο της στη νοηματοδότηση και την 

αξιολόγηση των εμπειριών.  

 

  

Εσωτερίκευση

ΕπεξεργασίαΕξωτερίκευση

Γράφημα.  3 Μοντέλο Μαθησιακής Διεργασίας Jarvis   
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1.3.5  Η  θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης  του Jack Mezirow 

Η μη ύπαρξη μιας παγιωμένης αλήθειας, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και η 

επιτακτική ανθρώπινη ανάγκη κατανόησης και ταξινόμησης του νοήματος των εμπειριών και η 

ενσωμάτωσή τους σε αυτά που είναι ήδη γνωστά προσδίδουν στην ενήλικη μάθηση ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπως διαμόρφωση αξιόπιστων πεποιθήσεων για τις εμπειρίες του ατόμου, 

αξιολόγηση των εμπειριών αυτών, αναζήτηση συναινέσεων μέσω πληροφόρησης και αιτιολόγησης 

και λήψη αποφάσεων με βάση τις νέες αντιλήψεις (Mezirow, 1991;2006).  

Με σαφείς επιρροές από το έργο του John Dewey, τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού και 

την Κριτική Θεωρία του Habermas, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης  ξεκινά με την 

παραδοχή ότι κάθε ενήλικο άτομο ερμηνεύει την πραγματικότητα με βάση ένα σύστημα 

αντιλήψεων, το οποίο έχει οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του. Τα προσωπικά 

νοήματα του καθενός, τα οποία συνεισφέρουν στην εμπειρία του, αποκτώνται και αξιολογούνται 

μέσω της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συντελούνται οι αλληλεπιδράσεις έχουν εγχαραχθεί στην προσωπικότητα κάθε ενήλικα και 

επηρεάζουν ένα σύστημα προδιαθέσεων, το οποίο είναι αποτέλεσμα των διαφόρων 

κοινωνικοποιήσεων του ατόμου στην πορεία προς την ενηλικίωση του.  

Η μάθηση είναι για τον Mezirow μια διαδικασία κατασκευής νοήματος, η οποία διακρίνεται 

στα νοητικά σχήματα (meaning schemes), «συγκεκριμένες αντιλήψεις, αισθήματα, στάσεις και 

αξιολογικές κρίσεις» και τις νοηματικές οπτικές (meaning perspectives), «ευρείες και γενικευμένες 

προδιαθέσεις προσανατολισμού». Κι ενώ τα νοητικά σχήματα λειτουργούν συνήθως ασυνείδητα, 

προτείνοντας τρόπους δράσης που το άτομο ακολουθεί αυτόματα, οι νοηματικές απόψεις αφορούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν τα πράγματα και τα γεγονότα, νοηματοδοτούν την 

εμπειρία τους και διαμορφώνουν τις αξιολογήσεις και τις πεποιθήσεις τους. Νοητικά σχήματα και 

νοηματικές οπτικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και διαμορφώνουν τα πλαίσια αναφοράς του 

ατόμου, τα οποία του παρέχουν μια αίσθηση σταθερότητας, ασφάλειας, ανήκειν σε κοινότητα και 

ταυτότητας (Mezirow, 2006).  

Το άτομο μαθαίνει είτε με την επεξεργασία των υπαρχόντων πλαισίων αναφοράς, είτε με τη 

μάθηση νέων πλαισίων αναφοράς, είτε με τον μετασχηματισμό απόψεων ή τον μετασχηματισμό 

νοητικών συνηθειών (Mezirow, 1991; 2006). Προκειμένου να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός, 

απαιτείται ο κριτικός στοχασμός πάνω στις πεποιθήσεις και στις παραδοχές είτε του ίδιου του 

ατόμου είτε και των άλλων. Ο μανθάνων ενήλικας  καλείται να μετασχηματίσει τα νοητικά του 

σχήματα, τις νοηματικές του απόψεις και τα πλαίσια αναφοράς του, να μετασχηματίσει δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει, νοηματοδοτεί και αναδομεί τις εμπειρίες της ζωής του. Η 
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μετασχηματίζουσα μάθηση δεν αφορά μόνο τον κριτικό στοχασμό και τον μετασχηματισμό 

παραδοχών και πεποιθήσεων που μέχρι πρότινος εκλαμβάνονταν ως δεδομένες, αλλά τον 

μετασχηματισμό ενός προβληματικού πλαισίου αναφοράς , ώστε αυτό να αποκτήσει αξιοπιστία για 

την ενήλικη ζωή και να αποτελέσει για το άτομο εφαλτήριο αιτιολογημένων απόψεων και 

ερμηνειών. Η μετασχηματίζουσα μάθηση αποτελεί έναν τρόπο επίλυσης προβλημάτων, όπου το 

πρόβλημα πρέπει αρχικά να οριστεί και στη συνέχεια να επαναδιατυπωθεί και να επαναπλαισιωθεί 

(Mezirow, 1991; 2006).  

Η κατανόηση της  θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης απαιτεί την εξέταση των τριών 

τύπων μάθησης που προτείνει ο Mezirow (1991, σ.σ. 72-89) : της εργαλειακής μάθησης 

(instrumental learning), της επικοινωνιακής μάθησης (communicative learning) και της 

χειραφετητικής ή απελευθερωτικής μάθησης (emanicipatory learning).  

Κεντρική ιδέα της εργαλειακής μάθησης είναι η μάθηση μέσα από την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων και ο μετασχηματισμός των απόψεων μέσω του κριτικού στοχασμού 

πάνω στις παραδοχές που υποστηρίζουν το περιεχόμενο ή/και τη διεργασία επίλυσης προβλήματος. 

Ο καθορισμός αιτίας- αιτιατού, οι προβλέψεις αναφορικά με παρατηρήσιμα γεγονότα, οι οποίες 

μπορούν να αποδειχθούν σωστές ή λανθασμένες, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

διαχειρίζεται το περιβάλλον του και αξιολογεί τις εναλλακτικές στρατηγικές δράσεις, ως 

κατάλληλες ή μη.  

Η επικοινωνιακή μάθηση αποτελεί την κυριότερη μορφή μάθησης κατά την ενηλικιότητα, 

καθώς αποσκοπεί στο να γίνει κάποιος κατανοητός και να κατανοήσει τους άλλους, 

ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις μέσω της προφορικής και της γραπτής επικοινωνίας, αλλά και 

όλων των μορφών τέχνης. Μέσω της απαγωγικής σκέψης, της φαντασίας, της διαίσθησης, αλλά και 

του διαλόγου, στον οποίο εμπλέκεται, το άτομο καθοδηγείται να αναγνωρίσει άμεσα το νόημα ή τη 

σπουδαιότητα μιας εμπειρίας, να επιλύσει προβληματικά πλαίσια αναφοράς ή  νοητικά σχήματα 

και να αντιμετωπίσει το άγνωστο κατά την επικοινωνία του με τους άλλους. Πολύ συχνά τα 

χαρακτηριστικά μιας εμπειρίας που βιώνει το άτομο δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες του ή 

απαιτούν διαφοροποίηση, προκειμένου η εμπειρία να νοηματοδοτηθεί και να ερμηνευτεί. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο αναστοχασμός βοηθάει το άτομο να οικοδομήσει νέα ερμηνευτικά σχήματα, ώστε 

να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας. Έτσι, η διαδικασία της μάθησης  συντελείται 

μέσω της οικοδόμησης νέων νοητικών σχημάτων ή μέσω του μετασχηματισμού των παλιών.  

Η ανθρωποκεντρική θεώρηση της μάθησης του Paulo Freire (1973), με τις έννοιες της 

προσωπικής ενδυνάμωσης και του κοινωνικού μετασχηματισμού να αλληλοσυνδέονται,  φαίνεται 

να έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στην τρίτη διάσταση της μάθησης, την οποία ο Mezirow 

(1991; 2006) ονομάζει απελευθερωτική. Συστατικό στοιχείο τη μάθησης αυτής είναι η αναγνώριση 
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και η αμφισβήτηση απόψεων και νοημάτων μέσα από μια διαδικασία κριτικού στοχασμού. Όπως ο 

Freire (1973) και ο Habermas (1971 οπ. αν. στο Κουλαουζίδης, 2008), έτσι και ο Mezirow (1991) 

πρεσβεύει ότι η πραγματικότητα, και κυρίως η κοινωνική, αποτελεί ένα κατασκεύασμα, το οποίο 

δομείται μέσω της γλώσσας και ότι ο κριτικός στοχασμός και η επικοινωνία που βασίζεται στον 

ορθολογικό διάλογο (rational discourse) μπορούν να καθοδηγήσουν το άτομο, ώστε προσεκτικά, με 

οξυδέρκεια και εις βάθος να διερευνήσει την κοσμοθεωρία του και να αμφισβητήσει την 

εγκυρότητα των πρότερων παραδοχών του.  

Αν και ο Freire (1973) δίνει μια πολιτική χροιά στην έννοια της μάθησης, ως το μέσο εκείνο 

που βοηθάει τα άτομα να κατανοήσουν, να νοηματοδοτήσουν και τελικά να αποδομήσουν τις 

καταπιεστικές δομές εξουσίας, ώστε να επιτύχουν τον μετασχηματισμό της κοινωνικής 

πραγματικότητας, η θεωρία του- κι αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημείο σύγκλισης με τη θεωρία 

μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow (1991)- υποστηρίζει ότι η ικανότητα των ατόμων να 

επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτές, μπορούν τελικά να 

οδηγήσουν σε μετασχηματισμό της συνείδησης του ατόμου, άρα και της ταυτότητάς του. Πρόκειται 

για αυτό που ο Mezirow (1991) ονομάζει μετασχηματισμό οπτικής (perspective transformation), 

όπου ο ενήλικας καλείται να  συνειδητοποιήσει κριτικά το γιατί και το πώς οι πρότερες υποθέσεις 

του επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεται, αντιλαμβάνεται και συναισθάνεται τον κόσμο. Η 

διεργασία αυτή θα τον οδηγήσει να επαναδιατυπώσει αυτές τις υποθέσεις και να δράσει με βάση τη 

νεαποκτηθείσα γνώση. Η αέναη αυτή διαδικασία αποτελεί και την πεμπτουσία της αναστοχαστικής 

μάθησης, παρέχει στο άτομο αυτοδυναμία σκέψης, την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει τις 

δυνατότητές του, να γίνει κοινωνικά υπεύθυνο, πιο χειραφετημένο και τελικά, ένας αυτοδύναμος 

μανθάνων (Mezirow, 2006).  

Αναμφισβήτητα, όπως υποστηρίζει και ο Mezirow (1991), η μάθηση δεν έχει πάντα 

μετασχηματιστικό χαρακτήρα και ο στόχος της δεν είναι πάντα η ανάπτυξη του κριτικού 

στοχασμού του ατόμου. Ωστόσο πρότεινε μια διαδικασία δέκα σταδίων, από τα οποία διέρχεται η 

διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης ( Mezirow, 1991, σ.σ. 168-169): 1) ένα 

αποπροσανατολιστικό δίλημμα, μια συγκυρία ή μια εμπειρία στη ζωή του ατόμου, θέτει σε 

λειτουργία την όλη διαδικασία, 2) μια διαδικασία αυτοελέγχου, όπου το άτομο μπορεί να 

αισθάνεται ενοχές ή ντροπή και η οποία το ωθεί στον 3) κριτικό έλεγχο των αυταπόδεικτων 

προϋποθέσεων και αυτός με  τη σειρά του στην 4) αναγνώριση της πραγματικότητας ότι το άτομο 

δεν είναι το μοναδικό που βιώνει την εμπειρία, αλλά αυτή η δυσάρεστη εμπειρία αποτελεί κοινό 

τόπο και για άλλα άτομα. Στη συνέχεια το άτομο καλείται να 5) διερευνήσει τις επιλογές του και να 

6) διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει 7) την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, ώστε το άτομο να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του, 8) τη δοκιμαστική εφαρμογή των 
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νέων ρόλων και 9) τη δόμηση αίσθησης ικανότητας και αυτοπεποίθησης. Αποτέλεσμα όλης αυτής 

της διαδικασίας είναι το άτομο να 10) ενσωματώσει την εμπειρία, μετασχηματισμένη πλέον στη 

βιογραφία του.  

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως αναπτύχθηκε από τον Jack Mezirow, έχει 

τροφοδοτήσει τα τελευταία χρόνια ποικίλες έρευνες και μελέτες και έχει ενισχύσει τον διάλογο 

σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της μάθησης αυτής σε χώρους, όπου δραστηριοποιούνται οι ενήλικες, όπως ο χώρος εργασίας. Οι 

ερευνητές, ασκώντας κριτική στην παραπάνω θεωρία, υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση του 

Mezirow δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άτομο και στον ατομικό μετασχηματισμό (Taylor, 1998) και 

ότι τα συναισθήματα φαίνεται να μην αποτελούν σημαντική πτυχή της μετασχηματιστικής 

μαθησιακής διαδικασίας (Taylor, 1997). Ωστόσο, τα νοητικά σχήματα και οι νοηματικές απόψεις 

κάθε ατόμου, σύμφωνα με τον Mezirow (1991), αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση και 

την επικοινωνία του ατόμου με την κουλτούρα και τις κοινωνικές νόρμες, αξίες και ιδέες του 

ιδιαίτερου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο ο μανθάνων ζει, ενεργεί και 

αισθάνεται. Τα άτομα δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους πλαίσιο 

(Hoggan et al., 2017). Η φύση και ο ρόλος των συναισθημάτων δεν αγνοούνται (Mӓlkki, 2010), 

καθώς για τον Mezirow τα συναισθήματα που εγείρονται από ένα προβληματικό πλαίσιο αναφοράς 

είναι εκείνα που ωθούν το άτομο στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών δράσης.  

Η  θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow έχει αποτελέσει εδώ και δεκαετίες 

ίσως την πιο ολοκληρωμένη θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων  και αποτελεί τη βάση, στην 

οποία στηρίζονται πολλοί ερευνητές (Watkins & Marsick, 1992a; 1992b; Taylor, 1997; 1998) 

μελετητές και επαγγελματίες (Κόκκος, 2005; Βεργίδης & Κόκκος, 2009; Kokkos, 2009) που 

επιθυμούν να κατανοήσουν το πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο της  μάθησης των ενηλίκων.   

Η απαίτηση της σύγχρονης εποχής για συνεχιζόμενη και δια βίου μάθηση έχει δώσει στο 

άτομο πρωτεύοντα ρόλο και το καλεί να δημιουργήσει και να εμπλακεί σε μαθησιακές 

καταστάσεις, όχι μόνο για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά για να οδηγηθεί το 

ίδιο τελικά στην αυτοπραγμάτωση. Μια τέτοια απαίτηση υπονοεί απελευθέρωση του πνεύματος 

από διαστρεβλωμένες εκτιμήσεις εξαιτίας της άγνοιας, της παράδοσης ή της συνήθειας, ώστε το 

άτομο να επαναπροσδιορίσει τον κόσμο που το περιβάλλει μέσα από μια ορθολογική προσέγγιση 

(Ζαρίφης, 2008). Ο Brookfield (2005) αναφέρεται σε ένα «ταξίδι αυτογνωσίας», το οποίο θα 

οδηγήσει το άτομο στην αναθεώρηση των βαθιά ριζωμένων πεποιθήσεών του, στον 

επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς του και στη χειραφέτησή του. Όταν ο αναστοχασμός συνδέεται 

με την ιδέα της ανάπτυξης και διερευνά τον τρόπο ή τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να 
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αλλάξει ο κόσμος, τότε αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την 

κοινωνία (Brookfield,  2005). 

Ο Schön (1983) διακρίνει δύο επίπεδα αναστοχασμού: α) εκείνος που συντελείται σε 

λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να διακοπεί η δράση (reflection – in – action), το  περιεχόμενο του 

οποίου σχετίζεται άμεσα με τη δράση του ατόμου και του παρέχει  εναλλακτικές πρακτικές και β) 

εκείνος που λειτουργεί σε αναστοχαστικό επίπεδο(reflection – on - action), ο οποίος έπεται της 

δράσης των ατόμων και αφορά την κριτική διερεύνηση και αμφισβήτηση των γενικών αρχών που 

υποκινούν τη δράση. Η Greenwood (1998) αναφέρει ότι το μοντέλο του Schön (1983) αγνοεί τη 

σημασία του αναστοχασμού πριν από τη δράση, ο οποίος αφορά τη σκέψη και την πρόθεση του 

ατόμου να προβεί σε δράση και μπορεί να το απομακρύνει από τυχόν λάθη. Οι Boud & Walker 

(1998) υποστηρίζουν ότι ο αναστοχασμός απαιτεί από το άτομο να επιστρέψει στην εμπειρία του, 

να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να την επαναξιολογήσει.   Όπως και να’ χει, η 

ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού και η εφαρμογή του στην πράξη φέρνει στην επιφάνεια τις 

απαιτούμενες  δυναμικές για μάθηση και αλλαγή, προσφέροντας ταυτόχρονα μια εικόνα των 

εμποδίων και των αντιστάσεων στη μάθηση και την αλλαγή (Vince et al., 2018). 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις τόσο της ενήλικης μάθησης όσο και του κριτικού στοχασμού 

αποτελούν σημείο αναφοράς, καθώς επιχειρούν να ερμηνεύσουν πώς οι ενήλικες μανθάνοντες 

νοηματοδοτούν, δομούν, αποδομούν και ανακατασκευάζουν την εμπειρία τους, μέσω του κριτικού 

στοχασμού και της αλληλεπίδρασης με το ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Οι 

προσεγγίσεις  αυτές  (Πιν. 1)  αποκτούν ιδιαίτερη αξία, όταν επιχειρείται να διερευνηθεί η μάθηση 

σε επίπεδο οργανωσιακό. Όπως θα συζητηθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η μαθησιακή ικανότητα των 

οργανισμών εξαρτάται σημαντικά από τη μαθησιακή ικανότητα των μελών τους (Marsick & 

Neaman, 1996), δημιουργώντας ισχυρές αλληλεπιδράσεις και συσχετίσεις.  

Η διερεύνηση των οργανισμών μάθησης απαιτεί προηγουμένως την εξέταση των 

συνιστωσών εκείνων,   που χαρακτηρίζουν τους οργανισμούς  καθώς  και τη διερεύνηση της 

μάθησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό, κάτι που 

επιχειρείται στο επόμενο κεφάλαιο.   
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 John Dewey Kurt Lewin David Kolb Peter Jarvis Jack Mezirow 
Μάθηση Η διαδικασία οικειοποίησης 

της γνώσης μέσω της 
εμπειρίας και της αναζήτησης 
προσωπικού νοήματος σ’ 
αυτήν 

Η διαδικασία  η οποία 
καθιστά τα άτομα ικανά να 
κατανοήσουν και να 
δομήσουν τις αντιλήψεις 
τους για τον κόσμο που τα 
περιβάλλει. 
 

H διαδικασία κατά την 
οποία  η γνώση 
δομείται μέσα από τον 
μετασχηματισμό της 
εμπειρίας 

Ο συνδυασμός των 
διεργασιών κατά τη 
διάρκεια της ζωής, 
όπου το όλον άτομο 
βιώνει και 
αντιλαμβάνεται 
κοινωνικές 
καταστάσεις, τις οποίες   
μετασχηματίζει και 
ενσωματώνει στην 
ατομική βιογραφία του 

Η διαδικασία κατά την 
οποία το άτομο 
αξιοποιεί  πρότερα 
ερμηνευτικά σχήματα, 
προκειμένου να 
δομήσει ένα νέο 
ερμηνευτικό σχήμα του 
νοήματος  μιας νέας 
εμπειρίας και να 
καθοδηγήσει τη 
μελλοντική του δράση.  

Εμπειρία Η γνώση με βάση την πράξη, 
η οποία θέτει στο άτομο μια 
προβληματική κατάσταση 
που πρέπει να επιλυθεί 

Το «εδώ και τώρα» βίωμα 
του ατόμου 

Η πηγή κάθε 
μαθησιακής 
διαδικασίας 

Ο συνδυασμός 
αλληλεπιδράσεων της 
τρέχουσας συγκυρίας 
με το σύνολο των 
προηγούμενων 
εμπειριών, της 
βιογραφίας  του 
ατόμου 

Μία ατομική  
κοινωνική κατασκευή , 
ως σημείο εκκίνησης 
της μάθησης  

Αναστοχασμός Ο διανοητικός τρόπος 
αντιμετώπισης ενός θέματος, 
ή μιας ιδέας, με στόχο την 
κατανόηση ή την αποδοχή 
του, ή την τοποθέτησή του σε 
νέο πλαίσιο 

Το μέσο για την αξιολόγηση 
μιας εμπειρίας και τη 
διαμόρφωση νέων ιδεών 

Η εμβάθυνση στην 
εμπειρία και ο 
συσχετισμός της με 
προηγούμενες 
εμπειρίες 

Η στοχαστική 
ανασκόπηση και 
ανάλυση της εμπειρίας 

Η αμφισβήτηση των 
παραδοχών που 
νοηματοδοτούν την 
εμπειρία ενός ατόμου 

Ρόλος πλαισίου Το άτομο αλληλεπιδρά, 
συναλλάσσεται με αυτό που 
αποτελεί το περιβάλλον του  

Οι κοινωνικές δυναμικές 
επηρεάζουν σημαντικά τις 
αντιλήψεις των ατόμων 

Η εσωτερική εμπειρία 
του ατόμου 
συνδιαλέγεται με την 
αντικειμενική, 
εξωτερική εμπειρία 

Εξαντικειμενοποίηση 
της κουλτούρας και 
ενσωμάτωση των 
εσωτερικών 
διεργασιών μέσα στην 
προοπτική των 
κοινωνικών διεργασιών  

Σημαντική επιρροή στα 
νοητικά σχήματα και τα 
πλαίσια αναφοράς του 
ατόμου 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά θεωριών μάθησης ενηλίκων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ  

Μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των οργανισμών απαιτεί τη μελέτη των τριών 

επιπέδων ανάλυσης: ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να 

μελετηθεί ολόπλευρα η ανθρώπινη συμπεριφορά και να περιγραφούν οι δυναμικές που 

προκύπτουν και διαμορφώνουν έναν οργανισμό. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια 

προσέγγιση των οργανισμών και των χαρακτηριστικών τους, με έμφαση στη διαδικασία της 

μάθησης  του οργανισμού , καθώς αυτή αποτελεί απαραίτητη συνθήκη στη δόμηση ενός 

οργανισμού μάθησης.  

2.1  Η έννοια του οργανισμού  

«Οργανισμός (organization) είναι ένα δομημένο κοινωνικό σύστημα, το οποίο 

αποτελείται από ομάδες και άτομα που εργάζονται μαζί για να ανταποκριθούν σε ορισμένους 

συμφωνημένους στόχους» (Greenberg & Baron, 2013, σ.σ. 47-48). Στον ορισμό αυτό, γίνεται 

φανερό ότι οι οργανισμοί απαρτίζονται από άτομα, τα οποία είτε χωριστά είτε ομαδικά 

επιδιώκουν να επιτύχουν κοινούς στόχους, τους οποίους έχουν θέσει σε πρότερο χρόνο. Δεν 

πρόκειται για μια τυχαία συλλογή ανθρώπων, αλλά για έναν συνδυασμό ατόμων και ομάδων 

με νόημα, που εργάζονται μαζί σκόπιμα, ώστε να ανταποκριθούν σε στόχους.  

Η επίσημη διάταξη μεταξύ ατόμων και ομάδων, με βάση την ανάθεση καθηκόντων, 

ευθυνών και δικαιοδοσιών μέσα στον οργανισμό αποτελεί την οργανωσιακή δομή του, η 

οποία απαρτίζεται από έξι βασικά στοιχεία (Robbins & Judge, 2011, σ.σ. 464-471): α) τον 

καταμερισμό εργασίας, που περιγράφει τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες σε έναν 

οργανισμό υποδιαιρούνται σε ξεχωριστές εργασίες, β) τη τμηματοποίηση, που αποτελεί τη 

βάση πάνω στην οποία ομαδοποιούνται οι εργασίες, ώστε να συντονιστούν τα αντικείμενα, 

γ) την ιεραρχική κλίμακα, η οποία αποτελεί μια άρρηκτη γραμμή εξουσίας, που εκτείνεται 

από την κορυφή του οργανισμού έως το τελευταίο κλιμάκιο και ορίζει ποιος αναφέρεται σε 

ποιον, δ) το φάσμα ελέγχου, που καθορίζει τον αριθμό των επιπέδων διοίκησης που διαθέτει 

ένας οργανισμός, ε)την τυποποίηση, που αφορά το βαθμό  στον οποίο είναι τυποποιημένες οι 

εργασίες μέσα στον οργανισμό και τέλος στ) η συγκέντρωση και αποκέντρωση της εξουσίας, 

που ορίζει το κέντρο λήψης αποφάσεων.  
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Κάθε οργανισμός έχει τη δική του δομή και συντονίζει με τον πλέον κατάλληλο 

τρόπο τα δομικά του στοιχεία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στο 

ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι. Το ενδιαφέρον για την 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα οδήγησε από πολύ νωρίς στη διατύπωση θεωριών, οι 

οποίες σαφώς επηρεάστηκαν από φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, στην οποία 

αναπτύχθηκαν και από τις γενικότερες επικρατούσες συνθήκες. Έτσι, στις αρχές του 20ου 

αιώνα αναπτύχθηκε η κλασική οργανωσιακή θεωρία, με κύριους εκφραστές τον Max Weber, 

τον Frederick Taylor και τον Henri Fayol ( Πασιαρδής, 2004 ;Σαΐτη & Σαΐτης, 2012 ; 

Greenberg & Baron, 2013), μια προσέγγιση που υποθέτει ότι υπάρχει ένας και μοναδικός 

καλύτερος τρόπος σχεδιασμού των οργανισμών. Αναμφισβήτητα, η κλασική προσέγγιση, 

γνωστή και ως επιστημονική διοίκηση (scientific management) (Πασιαρδής, 2004), 

επηρεάστηκε από το νεωτερικό πνεύμα της εποχής, το οποίο απαιτούσε από τους 

οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο 

και το κόστος.  

Οι εξελίξεις στον χώρο της Ψυχολογίας, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι 

επιρροές από τις μελέτες του Hawthorne, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη μιας οργανωσιακής 

θεωρίας, βάση της οποίας αποτέλεσε ο άνθρωπος, οι ανάγκες του και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μέσα στον οργανισμό. Οργανωσιακοί μελετητές, όπως ο McGregor, ο 

Argyris και ο Likert ( Πασιαρδής, 2004 ; Greenberg & Baron, 2013) υποστήριξαν ότι η 

παραγωγικότητα ενός οργανισμού μπορεί να αυξηθεί, εάν μέσα σε αυτόν το άτομο έχει την 

ευκαιρία να ικανοποιήσει τις κοινωνικές του ανάγκες, τυγχάνει ίσης και δίκαιης μεταχείρισης 

και συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο Chris Argyris (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012), 

με τη θεωρία της «ωριμότητας και ανωριμότητας», τονίζει ότι κάθε εργαζόμενος μέσα στον 

οργανισμό πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να ωριμάσει, ώστε να είναι 

δημιουργικός και να αναπτύξει πλούσια δράση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μόνο αν μέσα 

στον οργανισμό υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, το οποίο δεν εμποδίζει την έκφραση των βασικών 

ανθρώπινων αναγκών.  

Πάνω στην ίδια βάση, αυτή των ανθρώπινων αναγκών, στηρίχτηκε και ο Maslow 

(1943 όπ. αν. στα Σαΐτη & Σαΐτης, 2012 ; Greenberg & Baron, 2013), θέλοντας να 

ερμηνεύσει το ρόλο της παρακίνησης και της παροχής κινήτρων στα μέλη ενός οργανισμού. 

Ο Maslow ιεράρχησε τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε κατηγορίες (σωματικές, ασφάλειας, 

κοινωνικές, εκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης) και υποστήριξε ότι οι ανάγκες αυτές 

διευθετούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε εκείνες που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο να 

πρέπει να ικανοποιηθούν πρώτες, για να ενεργοποιηθούν οι ανάγκες υψηλότερου επιπέδου.  
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Οι εκπρόσωποι της νεοκλασικής προσέγγισης του οργανωσιακού σχεδιασμού 

επιχείρησαν να συμπληρώσουν τα συμπεράσματα των κλασικών, δίνοντας έμφαση στον 

ανθρώπινο παράγοντα και υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός, αν υπάρχει οριζόντια ιεραρχία και χαλαρός έλεγχος στους εργαζομένους 

(Greenberg & Baron, 2013). Σαφώς και επηρεάστηκε από το γενικότερο κλίμα της εποχής, 

ωστόσο, όπως και η κλασική προσέγγιση, αναζητούσε τον ιδανικό οργανωσιακό σχεδιασμό 

για τους οργανισμούς.  

Από το 1950 και μετά, η επιστημονική σκέψη έχει κατακλυστεί από πληθώρα 

θεωριών και προσεγγίσεων αναφορικά με τον οργανωσιακό σχεδιασμό. Εκείνο που 

διαφαίνεται είναι ότι, ο καλύτερος σχεδιασμός για έναν οργανισμό είναι εκείνος που 

ταιριάζει στη φύση του οργανισμού και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτός λειτουργεί. Η 

κατανόηση του οργανισμού ως ανοιχτό κοινωνικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει τη βάση 

πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο οργανωσιακός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο τις δυναμικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του οργανισμού, όσο και τις 

αλληλεπιδράσεις του με το εξωτερικό περιβάλλον.  

Το μοντέλο των J. Getzels   και   E.  Cuba   (1957, οπ.αν. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) 

κατανοεί τον οργανισμό ως κοινωνικό σύστημα και θεωρεί ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου 

μέσα σε έναν οργανισμό είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγκών, των 

προδιαθέσεων και των προσδοκιών του ατόμου και του οργανωσιακού  πλαισίου. 

Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο 

εντάσσεται ο οργανισμός επηρεάζουν όχι μόνο την οργάνωση και τη λειτουργία του, αλλά 

και τους ρόλους που θα αναλάβουν τα άτομα μέσα σε αυτόν.  

Κατά συνέπεια, κάθε οργανισμός αποτελεί ένα υποσύστημα του ευρύτερου 

κοινωνικού συστήματος, ένα δομικό κατασκεύασμα, μέσα στο οποίο άτομα ή/και ομάδες 

ατόμων εργάζονται για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Τα κοινωνικά αυτά συστήματα 

δέχονται εισροές από το εξωτερικό τους περιβάλλον, τις οποίες με τις κατάλληλες διεργασίες 

μετατρέπουν σε εκροές. Εύκολα κατανοεί κανείς ότι το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, μέσα 

στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός, το εξωτερικό του περιβάλλον δηλαδή, διαδραματίζει 

σημαίνοντα ρόλο στις λειτουργίες του, καθώς επηρεάζει τόσο την ποσότητα, αλλά 

περισσότερο την ποιότητα των εισροών με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των εκροών. Η 

δυναμική αλληλεπίδραση του οργανισμού με το περιβάλλον του στηρίζεται στη συνεχή 

ανατροφοδότηση, μια διαδικασία κατά την οποία οι δραστηριότητες μεταβάλλονται ή 

αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ή τους 

επιδιωκόμενους στόχους (Πασιαρδής, 2004). Μέσα σε αυτό το πλέγμα των 
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αλληλεπιδράσεων, των αλληλοσυσχετίσεων και των δυναμικών, η ηγεσία των οργανισμών 

φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως προς την επίτευξη των στόχων ή την 

υλοποίηση του οράματος των οργανισμών.  

2.2  Η ηγεσία στους οργανισμούς  

Η έννοια της ηγεσίας στους οργανισμούς έχει απασχολήσει από πολύ νωρίς τους 

ερευνητές, οδηγώντας τους στη διατύπωση ποικίλων θεωριών που ακολούθησαν κι αυτές την 

εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης και επηρεάστηκαν από τις γενικότερες τάσεις, 

φιλοσοφικές και κοινωνικές της εκάστοτε εποχής. Αν και αρχικά η έννοια της ηγεσίας 

(leadership) ταυτίστηκε με εκείνη της διεύθυνσης/διοίκησης (management/ administration) 

ενός οργανισμού, πολλοί ερευνητές έχουν διαχωρίσει τις δύο έννοιες, υποστηρίζοντας 

μάλιστα ότι οι δύο αυτοί όροι δρουν συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλο ( Leithwood et 

al., 2006 ; Pashiardis & Brauckmann, 2009).  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η ηγεσία ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα 

άτομο – ο ηγέτης- επηρεάζει με τη συμπεριφορά του τις πράξεις των μελών ενός οργανισμού 

προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων (Κουτούζης, 1999 ; Πασιαρδής, 2004 ; Hoy & 

Miskel, 2008). Η πολυδιάστατη φύση της ηγεσίας και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

ενός ηγέτη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών κι αυτό αντανακλάται στην 

ύπαρξη αρκετών θεωρητικών προσεγγίσεων.  

Ο «χαρισματικός ηγέτης», μια έννοια που εισήχθη από τον Weber (Πασιαρδής, 

2004), περιγράφει τον εξαιρετικά προικισμένο ηγέτη, ο οποίος διαθέτει ικανότητες που οι 

άλλοι άνθρωποι δεν διαθέτουν και ασκεί σημαντική επιρροή στα μέλη του οργανισμού, 

κυρίως λόγω της αφοσίωσης και της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν προς το πρόσωπό του. 

Όπως αναφέρουν οι  Robbins & Judge (2011), ο πρώτος ερευνητής που εξέτασε τη θεωρία 

της χαρισματικής εξουσίας σε επίπεδο οργανωσιακής συμπεριφοράς ήταν ο Robert House 

(1992), ο οποίος υποστήριξε ότι τα μέλη ενός οργανισμού μπορούν να αναγνωρίσουν 

εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες σε κάποιον, παρατηρώντας ορισμένες συμπεριφορές. 

Τέτοιες μπορεί να είναι η διατύπωση ενός οράματος για τον οργανισμό και η ανάληψη 

προσωπικών ρίσκων, προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα αυτό, η ευαισθησία στις ανάγκες 

των ατόμων και η επίδειξη πρωτοποριακής συμπεριφοράς, που συνήθως αντιβαίνει τις 

κοινωνικές νόρμες και τους κανόνες.  

Το 1978 ο Burns (Πασιαρδής, 2004) εισήγαγε την έννοια του «συναλλακτικού ηγέτη» 

(transactional leader), αναφερόμενος σε εκείνους τους ηγέτες που παρωθούν τα μέλη ενός 

οργανισμού, παρέχοντάς τους ανταμοιβές. Ο συναλλακτικός ηγέτης είναι σε θέση να 
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προβλέπει τις ανάγκες των ατόμων και υπόσχεται αμοιβές για την καλή επίδοση, 

αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματά τους. Ενίοτε, μπορεί να ασκεί ενεργητική διοίκηση, να 

παρακολουθεί και να αναζητά τις παρεκκλίσεις από κανόνες και πρότυπα και να προβαίνει 

στις σωστές ενέργειες και άλλοτε να παρεμβαίνει μόνο, όταν δεν τηρούνται τα πρότυπα. 

Άλλες πάλι,  αποποιείται  των ευθυνών του και αποφεύγει να λαμβάνει αποφάσεις (Robbins 

& Judge, 2011). Ο Burns συμπλήρωσε την  έννοια του συναλλακτικού ηγέτη με την έννοια 

του μετασχηματιστικού ηγέτη (transformational leader), θεωρώντας τον αρχικά ως το 

αντίθετο άκρο. Η διαφορά του από τον συναλλακτικό ηγέτη είναι ότι επιχειρεί να παράγει  

υψηλότερα επίπεδα προσπάθειας και επίδοσης των εργαζομένων (Robbins & Judge, 2011). 

Στηριζόμενος στις ιδέες του Burns, ο Bass (1985) (Πασιαρδής, 2004 ; Robbins & 

Judge, 2011) ανέπτυξε μια διαφορετική θεωρία ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι η συναλλακτική 

και η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελούν δύο ανεξάρτητες και αντίθετες έννοιες μεταξύ 

τους. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης μιλά για αλλαγή, δημιουργεί όραμα, εμπνέει 

αυτοσεβασμό, μεταδίδει υψηλές προσδοκίες, συγκεντρώνεται στην επίτευξη 

μακροπρόθεσμων στόχων, ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε μέλος του οργανισμού, 

κατευθύνει, συμβουλεύει, καθοδηγεί (Πασιαρδής, 2004 ; Robbins & Judge, 2011). Τα 

χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη ο Bass  και οι συνεργάτες του (Πασιαρδής, 

2004), τα συνόψισαν στα 4I: Idealized influence (εξιδανικευμένη επιρροή), που αφορά την 

ικανότητα του ηγέτη να εμπνέει σεβασμό, συμπεριφερόμενος με βάση ηθικούς κανόνες και 

αφουγκραζόμενος τις ατομικές ανάγκες των μελών του οργανισμού, Inspirational motivation 

(παρακίνηση που εμπνέει), σύμφωνα με την οποία, ο ηγέτης επιδεικνύει συμπεριφορές που 

νοηματοδοτούν τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και καθορίζει με σαφήνεια τους 

επιδιωκόμενους στόχους, Intellectual stimulation (πνευματική διέγερση), μέσω της οποίας ο 

ηγέτης ενθαρρύνει τους εργαζομένους να καινοτομήσουν, να είναι δημιουργικοί και να 

επιλύσουν προβλήματα με ευφάνταστους τρόπους και τέλος Indvidualized consideration 

(εξατομικευμένη μέριμνα), που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις συμπεριφορές του ηγέτη που 

φανερώνουν ενσυναίσθηση και την προαγωγή ενός οργανωσιακού κλίματος, όπου ο 

εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εναρμονίσει τους προσωπικούς του στόχους με 

εκείνους του οργανισμού.   

Τα τελευταία χρόνια μια νέα μορφή ηγεσίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, αυτή της κατανεμημένης ηγεσίας (distributed leadership). Η έννοια της 

κατανεμημένης ηγεσίας στους οργανισμούς έχει ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως (Harris & 

DeFlaminis, 2016), εγείροντας πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις (Leithwood et al., 

2006). Ο Gronn (2000) κατανοεί την κατανεμημένη ηγεσία ως μια ιδιότητα που αναδύεται 
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μέσα σε μια ομάδα ή σε ένα σύνολο ατόμων που αλληλεπιδρούν. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, η ηγεσία εμφανίζεται ως μια συντονισμένη δράση, η οποία αφορά τη δυναμική 

που προκύπτει, όταν τα άτομα εργάζονται μαζί (Leithwood et al., 2006), μια δυναμική το 

προϊόν της οποίας είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ατομικών ενεργειών (Bennett, 

2003). Οι  Leithwood et al. (2006) ορίζουν την κατανεμημένη ηγεσία ως τη διαδικασία κατά 

την οποία δύο ή περισσότερα άτομα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ή χρησιμοποιούν πρακτικές 

με σκοπό να επηρεάσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στις  μελέτες του Spillane και των 

συνεργατών του (2004) η κατανεμημένη ηγεσία αναγνωρίζεται ως πρακτική που 

κατανέμεται μεταξύ των ηγετών, των οπαδών και της κατάστασης τους και ενσωματώνει τις 

δραστηριότητες πολλών ομάδων.   

Η αναζήτηση της σχετικής με τη συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας, βιβλιογραφίας οδηγεί 

σε έρευνες και μελέτες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, ώστε να διαφανεί η επίδρασή της στη σχολική ανάπτυξη και βελτίωση (Day, 

2000 ∙ Gronn, 2000 ∙ Spillane et al., 2006 ∙ Harris, 2005 ∙ Leithwood et al., 2006 ∙ Harris, 

2009 ∙  Hallinger & Heck, 2010 ∙ Bolden, 2011). Τα ευρήματα των ερευνών αυτών έδειξαν 

ότι η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας αποτελεί ένα μέσο βελτίωσης και αλλαγής, αυξάνοντας 

τις ευκαιρίες για τον οργανισμό να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τις ικανότητες που 

θα επιδείξουν τα μέλη του. Επίσης, τα άτομα μέσα στον οργανισμό μπορούν να κατανοήσουν 

τη σημασία και τον τρόπο που η συμπεριφορά τους και οι ενέργειές τους επηρεάζουν την 

ολότητα του οργανισμού.  

Αναμφισβήτητα, η ηγεσία ενός οργανισμού επηρεάζεται σημαντικά από το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο του οργανισμού. Οι ηγέτες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τη 

δυναμική αλληλεπίδραση του οργανισμού με το εξωτερικό του περιβάλλον, αλλά και τις 

σχέσεις που υπάρχουν και αναπτύσσονται εντός του. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μία 

και μοναδική  μορφή ηγεσίας είναι η πλέον κατάλληλη για κάθε οργανισμό. Ένας ηγέτης 

οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών του οργανισμού, να δείχνει γνήσιο 

ενδιαφέρον, να παρακινεί και να συμβουλεύει, να προωθεί μια κουλτούρα συνεχούς 

ανάπτυξης και καινοτομίας, στοιχεία απαραίτητα στη σύγχρονη ευμετάβλητη 

πραγματικότητα.  

2.3  Οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture) 

Η κουλτούρα είναι για τον οργανισμό ό, τι είναι  για τον άνθρωπο τα σχετικά  μόνιμα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ο Schein (1988) ορίζει την κουλτούρα  ως ένα 

σύστημα παραδοχών που αναπτύσσεται από μια ομάδα ατόμων, καθώς αυτή μαθαίνει να 
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διαχειρίζεται προβλήματα που αφορούν την προσαρμογή της στο εξωτερικό περιβάλλον ή 

την εσωτερική της ολοκλήρωση, το οποίο έχει λειτουργήσει αρκετά καλά, ώστε να θεωρηθεί 

έγκυρο και να διδάσκεται στα νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος να αντιληφθούν, να σκεφτούν 

και να αισθανθούν σε σχέση με αυτά τα προβλήματα.  Οι Greenberg & Baron (2013) ορίζουν 

την οργανωσιακή κουλτούρα ως «ένα γνωστικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από στάσεις, 

αξίες, κανόνες συμπεριφοράς και προσδοκίες που συμμερίζονται τα μέλη ενός οργανισμού» 

(σ. 842). Αφορά, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα μέσα σε έναν οργανισμό, τις 

αποδεκτές ή μη συμπεριφορές και τις συνήθειες, οι οποίες γίνονται μέρος των αρχών και της 

φιλοσοφίας του οργανισμού (Schein, 2010 οπ.αν. στο Winkler & Fyffe, 2016).  

Η κουλτούρα αποτελεί «ιδιοκτησία» μιας ομάδας. Ένας οργανισμός, σύμφωνα με τον 

Schein (1988), μπορεί να έχει μια κουλτούρα αν αποτελεί μια σταθερή, μόνιμη ομάδα για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία βιώνει σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες. Ο Schein 

(1988) διακρίνει τρία επίπεδα κουλτούρας. Το πρώτο αφορά οτιδήποτε κάποιος αισθάνεται 

και παρατηρεί με όλες τις αισθήσεις του, όταν εισέρχεται σε μια νέα κουλτούρα. Το δεύτερο 

αφορά τις αξίες, τις νόρμες, τα πρότυπα και τις ηθικές αρχές και το τρίτο τις βαθύτερες 

παραδοχές, που υπάρχουν πίσω από τις αξίες και οι οποίες συνήθως θεωρούνται δεδομένες.  

Κεντρικές οργανωσιακές αξίες που αντανακλώνται στην κουλτούρα είναι (Schein, 1988 ; 

Greenberg & Baron, 2013): α) η ευαισθησία προς τους άλλους, είτε πρόκειται για τα μέλη 

του οργανισμού, είτε για τους πελάτες, β) η αξία που αποδίδεται στην ανθρώπινη φύση, γ) η 

αξία που αποδίδεται στις ανθρώπινες σχέσεις, δ) το ενδιαφέρον για τις νέες ιδέες, ε) η 

διαθεσιμότητα των επιλογών επικοινωνίας και στ) η προθυμία ανάληψης ρίσκων. Ο 

συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών και ο βαθμός στον οποίο ενυπάρχουν στην 

κουλτούρα του οργανισμού, μπορούν να την ορίσουν ως υγιή οργανωσιακή κουλτούρα, στην 

οποία τα άτομα αισθάνονται να εμπνέονται, ή ως τοξική οργανωσιακή κουλτούρα, όταν 

αισθάνονται ότι δεν τα εκτιμούν. 

Αναφερόμενοι οι οργανωσιακοί μελετητές στην κουλτούρα ενός οργανισμού 

συνήθως εννοούν την κυρίαρχη κουλτούρα του, η οποία εκφράζει τις θεμελιώδεις αξίες που 

αποδέχεται η πλειονότητα των μελών του οργανισμού(Robbins & Judge, 2011).  Η κυρίαρχη 

κουλτούρα αποτελεί την επικρατέστερη προσωπικότητα του οργανισμού (Greenberg & 

Baron, 2013). Ωστόσο, ιδιαίτερα σε μεγάλους οργανισμούς, μπορεί να συναντήσει κανείς μία 

ή περισσότερες υποκουλτούρες, οι οποίες αναπτύσσονται από ομάδες ατόμων εντός του 

οργανισμού, για να αποτυπώσουν κοινά ζητήματα ή θέματα που αντιμετωπίζουν τα 

συγκεκριμένα άτομα (Robbins & Judge, 2011).   
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Οργανισμοί στους οποίους τα περισσότερα μέλη συμφωνούν και αποδέχονται τις 

θεμελιώδεις αξίες, τους στόχους και την αποστολή έχουν αυτό που στη βιβλιογραφία 

καλείται ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα, σε αντιδιαστολή με την ασθενή κουλτούρα, όπου 

υπάρχει περιορισμένη συμφωνία των μελών ως προς τα θεμελιώδη ζητήματα του οργανισμού 

(Robbins & Judge, 2011 ; Greenberg & Baron, 2013).  

Η μελέτη της κουλτούρας ενός οργανισμού παρέχει πληροφορίες, οι οποίες μπορούν  

να προβλέψουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων μέσα σε αυτόν. Η κουλτούρα 

παρέχει στα άτομα μια αίσθηση ταυτότητας, η οποία διακρίνει τον οργανισμό από άλλους, 

μπορεί να παράγει και να κινητοποιήσει τη δέσμευση των μελών και διασαφηνίζει τα 

πρότυπα συμπεριφοράς (Schein, 1988 ; Robbins & Judge, 2011 ; Greenberg & Baron, 2013). 

Είναι το στοιχείο εκείνο που διαμορφώνει τη συμπεριφορά των μελών του οργανισμού 

(Zheng et al., 2010). Ταυτόχρονα, καθώς ο οργανισμός αποτελεί ένα δυναμικό και 

εξελισσόμενο κοινωνικό σύστημα, η κουλτούρα μπορεί να ενισχύσει την ενότητά του, να 

διαμορφώσει τις σχέσεις του με το ευρύτερο περιβάλλον και τελικά να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη και ευημερία του.  

Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι οι οργανισμοί που οικοδομούν μια “κουλτούρα 

μάθησης”  έχουν μέλη τα οποία ενδιαφέρονται όχι μόνο για την προσωπική τους μάθηση, 

αλλά και για την εφαρμογή των όσων μαθαίνουν με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα και 

την απόδοση των οργανισμών τους (Winkler & Fyffe, 2016). Μια οργανωσιακή κουλτούρα, 

η οποία χαρακτηρίζεται από διανοητική περιέργεια των μελών της, όπου ο ένας μαθαίνει από 

τον άλλο, όπου υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και όπου οι αποτυχίες εκλαμβάνονται ως 

ευκαιρίες μάθησης είναι για τους σύγχρονους οργανισμούς ένα στοίχημα, το οποίο απαιτεί 

χρόνο, υιοθέτηση νέων στρατηγικών (Winkler & Fyffe, 2016)  και ενσωμάτωση συστημάτων 

μάθησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Marsick & Watkins, 1994).  

Η οργανωσιακή κουλτούρα περιλαμβάνει τη διάσταση του οργανωσιακού κλίματος  

(Schein, 1988), το οποίο  αναφέρεται στις κοινές αντιλήψεις που έχουν τα μέλη για τον 

οργανισμό τους, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις διαδικασίες, καθώς και τις συμπεριφορές 

που θεωρούνται αποδεκτές (Schneider et al., 2013) και καθορίζεται από το περιβάλλον και 

τις συνθήκες που επικρατούν στον οργανισμό, αλλά και από ορισμένα ατομικά 

χαρακτηριστικά των μελών του (Πασιαρδής, 2004).  

Ποικίλες διαστάσεις του οργανωσιακού κλίματος έχουν κατά καιρούς ερευνηθεί, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ηθικής και της 

εξυπηρέτησης πελατών (Schneider et al., 2013). Επίσης, έχει διερευνηθεί η σχέση του 

οργανωσιακού κλίματος με την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων ( Fu & 
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Deshpande, 2013 ; Sotiriou & Iordanidis, 2015 ) σε διαφόρων τύπων οργανισμούς, την 

επικοινωνία και τον διαμοιρασμό πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Mallah, 

2016), καθώς και την οργανωσιακή απόδοση (Patterson et al., 2004). Ένα θετικό εργασιακό 

κλίμα φαίνεται να σχετίζεται στενά με την εργασιακή ικανοποίηση των ατόμων, τη δέσμευσή 

τους στον οργανισμό και την παρακίνησή τους ( Fu & Deshpande, 2013 ).  Οι μελέτες 

δείχνουν ότι τα μέλη των οργανισμών που βιώνουν ένα θετικό κλίμα θα συνεργαστούν πιο 

εύκολα με τους συναδέλφους τους (Πασιαρδής, 2014),θα επιδείξουν συχνότερα 

ενσυναίσθηση και ευαισθησία προς τους άλλους μέσα στον οργανισμό (Fu & Deshpande, 

2013 ),  θα διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τη γνώση (Klein & Shapira- Lishchinsky, 

2016) και τελικά, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού (Πασιαρδής, 2014).  

2.4  Οργανωσιακή μνήμη (organizational memory) 

Ο οργανισμός που θέτει ως στόχο του τη βιώσιμη ανάπτυξή του οφείλει να σέβεται, 

να αποδέχεται και να προστατεύει το παρελθόν του (Hargreaves, 2007), να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά τη γνώση και τις πληροφορίες (Cheng, 2012), να δημιουργεί και να 

αξιοποιεί μαθησιακές ευκαιρίες (Kim et al., 2017). Η πρόσκτηση, ο διαμοιρασμός και η 

ενσωμάτωση της γνώσης, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο 

φέρνουν στην επιφάνεια την έννοια της οργανωσιακής μνήμης (Walsh & Ungson, 1991 ; 

Kim, 1993 ; Fischer, 2000 ; Olivera, 2000 ; Kim et al., 2017). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

παρέχει διάφορες απόψεις για την έννοια της οργανωσιακής μνήμης. Οι Lehner & Maier 

(2000 οπ.αν. στο Zadayannaya, 2012) μιλούν για την οργανωσιακή μνήμη ως «μηχανή», 

στην οποία αποθηκεύονται δεδομένα και ως «οντότητα», που όχι μόνο διατηρεί τη γνώση 

στη μνήμη, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναστοχαστεί πάνω σε αυτή ή ακόμη και να την 

ξεχάσει. Οι Walsh & Ungson (1991) κάνουν λόγο για «αποθηκευτικούς χώρους» (storage 

bins), στους οποίους αποθηκεύεται η γνώση και ανακτάται στο μέλλον, ένα μοντέλο, το 

οποίο προσδιορίζει την οργανωσιακή μνήμη ως το μέσο με το οποίο οι οργανισμοί 

αποθηκεύουν τη γνώση για μελλοντική χρήση (Fischer, 2000 ; Olivera, 2000). Στα πλαίσια 

της μελέτης της οργανωσιακής συμπεριφοράς, ο όρος «οργανωσιακή μνήμη» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει «πληροφορίες από την ιστορία ενός οργανισμού {…} οι 

οποίες αποθηκεύονται μέσω των αναμνήσεων των γεγονότων και των κοινών ερμηνειών 

τους από άτομα- κλειδιά στον οργανισμό, τα οποία τα μεταβιβάζουν σε άλλους, σύμφωνα με 

τις ανάγκες» (Greenberg & Baron, 2013, σ. 854).  
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Αναμφισβήτητα, κάθε διαφορετική θεωρητική προσέγγιση των οργανωσιακών δομών 

και λειτουργιών διαμορφώνει συγκεκριμένες παραδοχές για την έννοια, τη φύση και τη 

λειτουργία της οργανωσιακής μνήμης. Αν και ο οργανισμός θα μπορούσε να υπάρξει 

ανεξάρτητα από τα άτομα, η αναγνώριση του ρόλου των ατόμων στην πρόσκτηση και τη 

διαχείριση της γνώσης και των γνωστικών τους δραστηριοτήτων που συντελούνται κατά τις 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, δημιουργούν ένα πλαίσιο στο 

οποίο η οργανωσιακή μνήμη είναι ταυτόχρονα μια ατομική και μια οργανωσιακή κατασκευή 

(Walsh & Ungson, 1991). Το περιεχόμενο της οργανωσιακής μνήμης συνίσταται σε 

πληροφορίες που αφορούν  παρελθούσες προβληματικές καταστάσεις που έχουν επιλυθεί ή 

αποφάσεις που έχουν παρθεί (Walsh & Ungson, 1991), μια γνώση από το παρελθόν, την 

οποία ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει με τρέχουσες καταστάσεις με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αυξήσει την οργανωσιακή του αποτελεσματικότητα ( Stein & Zwass, 1995).  

Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή μνήμη είναι το περιεχόμενο των 

συστημάτων μνήμης, το οποίο αναφέρεται στον τύπο της γνώσης που προσλαμβάνει ο 

οργανισμός, η δομή, η οποία αφορά  το πού θα τοποθετηθεί η γνώση και πώς αυτή θα 

υποδηλωθεί και οι λειτουργικές διαδικασίες του οργανισμού, οι οποίες θα φιλτράρουν και θα 

διατηρήσουν τη γνώση στο σύστημα μνήμης του οργανισμού και επηρεάζουν τη μελλοντική 

ανάκτησή της (Olivera, 2000).  

Καθώς ο οργανισμός αποτελεί ένα δίκτυο αλληλεπιδρώντων κοινών νοημάτων, τα 

άτομα φαίνεται να παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην κατασκευή της οργανωσιακής 

μνήμης(Walsh & Ungson, 1991). Η ατομική μνήμη είναι μια δυναμική διαδικασία 

αναγνώρισης και ερμηνείας πρότερων εμπειριών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

αναδόμηση νοητικών σχημάτων (Mezirow, 1991). Τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να 

θυμούνται παλιές ερμηνείες των εμπειριών τους, ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν σε 

μεταγενέστερες αναλύσεις, κρίσεις και αξιολογήσεις (Mezirow, 1991). Από την άλλη μεριά, 

τα άτομα- μέλη του οργανισμού λειτουργούv ως «αποθετήρια γνώσης» (knowledge -

repositories)  (Walsh & Ungson, 1991) και είναι εκείνα που θα  προσθέσουν νέα γνώση στην 

οργανωσιακή μνήμη, μέσω της καθημερινής τους πρακτικής και της αλληλεπίδρασης 

(Fischer, 2000), θα την ενισχύσουν με τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις ερμηνείες που 

αποδίδουν σε προγενέστερα γεγονότα (Margeson & Hofmann, 1999) και θα την μεταφέρουν 

στο μέλλον, μέσω της προσωπικής τους επικοινωνίας (Huber, 2001). 

Πέρα από τα άτομα, ωστόσο, υπάρχουν τεχνητές δομές, οι οποίες μπορούν να 

διευκολύνουν την αποθήκευση πληροφοριών από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

του οργανισμού, όπως οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες εκτός του ότι παρέχουν 
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πληθώρα πληροφοριών στον οργανισμό, δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα 

συστηματοποίησης της γνώσης και της επικοινωνίας (Olivera, 2000).   

Η οργανωσιακή μνήμη αποτελεί μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία μπορούν να 

στηριχτούν τα μέλη του οργανισμού (van der Bent et al., 1999), προσδιορίζει το είδος των 

πληροφοριών που θα προσλάβει ο οργανισμός από το εξωτερικό και εσωτερικό του 

περιβάλλον (Moorman & Miner, 1998) και παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να 

οργανώσουν τις ενέργειες τους, ώστε αυτές να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του 

οργανισμού, τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και τις προσωπικές τους ανάγκες (Markus, 

2001). Ταυτόχρονα, πληροφορίες που ανακτώνται από την οργανωσιακή μνήμη μπορούν να 

διευκολύνουν τον προσδιορισμό προβληματικών καταστάσεων μέσα στο ιστορικό πλαίσιο 

του οργανισμού και να οδηγήσουν σε περισσότερο αποτελεσματικές αποφάσεις (Walsh & 

Ungson, 1991).  

Η οργανωσιακή μνήμη δεν είναι μια παθητική εναπόθεση πληροφοριών, αλλά ένα 

διαδραστικό μέσο (Fischer, 2000), που συσχετίζει το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον. Ο 

οργανισμός οφείλει να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να θυμάται και να είναι 

σε θέση να διακρίνει πότε πρέπει να ξεχνά (Hargreaves, 2007). Η οργανωσιακή μνήμη πρέπει 

συνεχώς να ανανεώνεται, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις εργασιακές πρακτικές, να 

αναδιοργανώνεται, ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες και να συσχετίζει τις αποθηκευμένες 

πληροφορίες με τις καταστάσεις και τα ζητήματα που βιώνει ο οργανισμός κάθε δεδομένη 

στιγμή (Fischer, 2000). Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη 

μάθηση του οργανισμού.  

 

2.5  Η μάθηση στους οργανισμούς  

Ο διάλογος σχετικά με τη μάθηση στους οργανισμούς μοιάζει με «έκρηξη 

ηφαιστείου» (Easterby- Smith et al., 2000). Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 η ιδέα της 

οργανωσιακής μάθησης άρχισε να υποβόσκει. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 το ενδιαφέρον 

των μελετητών εκτοξεύεται στα ύψη, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο μελέτης και έρευνας 

στην οργανωσιακή θεωρία.  

Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης είχε προκαλέσει και ίσως συνεχίζει να προκαλεί 

διανοητική σύγχυση (Crossan et al., 1999), παρά την πληθώρα της βιβλιογραφίας. Σύμφωνα 

με τους Friedman et al. (2005), ορισμένα χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας είχαν περιβάλει 

με μυστικισμό τη σημαντική αυτή έννοια. Από τη μια, ήταν εμφανής μια τάση 

ανθρωπομορφισμού  του οργανισμού, καθώς η οργανωσιακή μάθηση συνδεόταν άμεσα με τη 
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μάθηση των ατόμων- μελών του οργανισμού, χωρίς να γίνεται λόγος  για συγκεκριμένες 

πρακτικές διαστάσεις της , όπως ρόλοι, λειτουργίες και πρακτικές που θα διευκόλυναν τα 

μέλη να συλλέξουν, να αναλύσουν, να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση. 

Ταυτόχρονα, η χρήση μιας αρκετά πλούσιας ορολογίας από την επιστημονική κοινότητα, με 

την οποία τα άτομα- μέλη του οργανισμού δεν είχαν εξοικειωθεί, δημιούργησε ασάφειες και 

ίσως παρερμηνείες.  

Από την άλλη, παρατηρήθηκε μια διάσταση στις απόψεις των μελετητών, μια 

διχοτόμηση ανάμεσα σε εκείνους που αντιμετώπιζαν την «έκρηξη» του ενδιαφέροντος για 

την οργανωσιακή μάθηση με σκεπτικισμό και σε εκείνους που εκλάμβαναν την ιδέα της 

μάθησης του οργανισμού με ιδιαίτερη αισιοδοξία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις 

πολυάριθμες προσπάθειες των μελετητών να προσδιορίσουν την έννοια της οργανωσιακής 

μάθησης και να την αναλύσουν στα συστατικά της στοιχεία, προσεγγίζοντάς την άλλοτε υπό 

το πρίσμα των συμπεριφορών ή των γνωστικών ικανοτήτων και άλλοτε μέσα στην 

πολιτισμική της διάσταση (Tsang, 1997) δημιούργησαν ένα θολό τοπίο, το οποίο χρειάστηκε 

μακροχρόνιες έρευνες και μελέτες, ώστε να αποσαφηνιστεί.  

 Οι σημαντικότερες ερμηνείες και θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για 

την οργανωσιακή μάθηση παρουσιάζονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας (βλ. 2.5.3). 

Κοινός τόπος των θεωριών αυτών είναι, όπως θα φανεί, η παραδοχή ότι η μάθηση μέσα στον  

οργανισμό συντελείται σε τρία επίπεδα, η δυναμική αλληλεπίδραση των οποίων μπορεί να 

δημιουργήσει  τέτοιες συνθήκες που να υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού 

και να  ενισχύουν την επιβίωσή του. Η μάθηση στους οργανισμούς συντελείται σε επίπεδο 

ατόμων, ομάδων και οργανισμών (Yang et al., 2004 ; Watkins & Kim, 2018). 

 

2.5.1  Η μάθηση σε  ατομικό επίπεδο 

Όπως φάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η  μάθηση των ενηλίκων είναι μια 

πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία μπορεί να συντελεστεί σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο δραστηριοποιείται το άτομο (οικογένεια, εργασία, σύλλογοι) και μπορεί να έχει είτε 

επίσημη, καθορισμένη δομή είτε άτυπη μορφή. Οι θεωρίες ατομικής μάθησης που 

παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο αναγνωρίζουν, εκτός των άλλων, τον σημαίνοντα 

ρόλο του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο το άτομο δρα και λειτουργεί, καθώς 

αυτό φαίνεται  να επηρεάζει τον τρόπο που το άτομο αλληλεπιδρά και συναλλάσσεται  με το 

περιβάλλον, αλλά και τον τρόπο που το άτομο θα ενσωματώσει τις κοινωνικές, πολιτιστικές 

και πολιτικές διεργασίες που συντελούνται στο πλαίσιο, ώστε να οδηγηθεί στη δράση. Χωρίς 
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αμφιβολία, μιλώντας κανείς για μάθηση μέσα σε έναν οργανισμό, αποδέχεται την ύπαρξη 

συγκεκριμένου πλαισίου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αλληλεπιδρούν και 

αλληλοσυσχετίζονται.  

Αναμφισβήτητα, ο οργανισμός μαθαίνει μέσα από τη μάθηση των μελών του, καθώς 

αυτά επιδιώκουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη  της προσωπικής τους μάθησης (Senge, 

1990; Marsick & Neaman, 1996) και ταυτόχρονα, διερευνούν και επεξεργάζονται ζητήματα 

εκ μέρους του οργανισμού (Argyris & Schön, 1978). Μέσα στους οργανισμούς τα άτομα 

βιώνουν συγκεκριμένα γεγονότα και γίνονται παρατηρητές των όσων συμβαίνουν. Είτε 

συνειδητά, είτε ασυνείδητα αξιολογούν τις εμπειρίες τους, στοχάζονται πάνω στις 

παρατηρήσεις τους, οικοδομούν έννοιες και γνώση. Τη νέα αυτή γνώση την ενσωματώνουν 

στην καθημερινή τους πρακτική, προκειμένου να ελέγξουν την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της, κάτι που οδηγεί τα άτομα σε ένα νέο βίωμα, σε μια νέα εμπειρία (Kim, 1993).  

Η ενεργός παρατήρηση του περιβάλλοντος, εσωτερικού και εξωτερικού, από τα 

άτομα- μέλη του οργανισμού, η συνειδητοποίηση ασυμφωνιών και προκλήσεων και η 

διερεύνηση των προσωπικών τους παραδοχών και πεποιθήσεων (Marsick et al., 2000) 

αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της ατομικής μάθησης μέσα στους οργανισμούς, 

οδηγώντας τα άτομα στην εύρεση και επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής δράσης. Η 

διαδικασία αυτή δεν σταματά ποτέ και εμπλέκει τα άτομα σε έναν αέναο κύκλο, ο οποίος 

δομείται πάνω στη μάθηση και τον κριτικό στοχασμό (Mezirow, 1991) όπου τα άτομα 

υιοθετούν ένα σύνολο ενεργειών, με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τις ατομικές τους 

πρακτικές και να αναλύσουν κριτικά τις ατομικές τους αξίες (van Woerkom, 2004).  

 Ο κριτικά στοχαζόμενος επαγγελματίας δεν αρκείται να κατανοήσει απλά τη σχέση 

αιτίας – αιτιατού, δεν ενδιαφέρεται μόνο για το αποτέλεσμα των ενεργειών του, αλλά 

διερευνά το γιατί επέλεξε να δράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια ορισμένη κατάσταση 

(Schön, 1983).  Οι ενέργειές του, οι δράσεις του και οι καθημερινές πρακτικές του γίνονται 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ίδιο του τον εαυτό (Marsick, 1988), διερεύνησης και 

εύρεσης ενός βέλτιστου τρόπου αντίδρασης σε μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις. Ο 

κριτικός αναστοχασμός καθιστά τα άτομα ικανά να αντιληφθούν τις προκλήσεις  του 

περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ίδια και ο οργανισμός, να επιλέξουν τις 

απαιτούμενες στρατηγικές δράσης, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους και 

τελικά να πετύχουν τους στόχους τους. Ο ατομικός κριτικός στοχασμός δεν ωφελεί μόνο το 

άτομο, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει την 

ταυτότητά του ως μέλος του οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα το βοηθά να κατανοήσει και να 
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ερμηνεύσει το περιβάλλον και τους άλλους , διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την 

επικοινωνία και τη συνεργασία.   

2.5.2  Η μάθηση σε ομαδικό επίπεδο 

Ως ομάδα θα μπορούσε να οριστεί ένα σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόμων που 

αλληλεπιδρούν, διατηρούν σταθερές μορφές σχέσεων, μοιράζονται κοινούς στόχους και 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ομάδα (Robbins & Judge, 2012 ; Greenberg & Baron, 

2013). Εντός των οργανισμών μπορεί κανείς να συναντήσει τυπικές ομάδες, οι οποίες 

δημιουργούνται σκόπιμα από τον οργανισμό και κατευθύνουν τα μέλη προς κάποιο 

οργανωσιακό στόχο και άτυπες ομάδες, οι οποίες αναπτύσσονται αβίαστα μεταξύ των 

ανθρώπων, χωρίς καμία κατεύθυνση από τον οργανισμό (Robbins & Judge, 2012 ; Greenberg 

& Baron, 2013). 

Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα επιδιώκουν να ενταχθούν σε ομάδες ποικίλλουν, 

από την ικανοποίηση κοινών ενδιαφερόντων και κοινωνικών αναγκών έως την ανάγκη 

ικανοποίησης  του αισθήματος ασφάλειας και αυτοεκτίμησης. Οι ομάδες διέπονται από 

κανόνες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά των μελών, εξελίσσονται μέσα στα πλαίσια του 

ευρύτερου οργανισμού και όπως υποστηρίζουν οι Yorks και Marsick (2006) μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον για τη διευκόλυνση της μάθησης.  

Στο θεμελιώδες έργο του Kurt Lewin  μπορεί να βρει κανείς τις ρίζες για την ομαδική 

μάθηση, όπου ο συγγραφέας διαπραγματεύεται τη σημασία της συμμετοχής των ατόμων σε 

ομάδες , αναδεικνύοντας τις δυναμικές της ομαδικής δράσης και τη δυνατότητα να αλλάξει 

κανείς παγιωμένες συνήθειες και συμπεριφορές, όταν εκλαμβάνει τον εαυτό του ως μέλος 

μιας ομάδας. Σύγχρονες έρευνες ( Edmondson, 1999 ; Yeo, 2002 ; Yorks & Marsick, 2006 ; 

van Woerkom & Croon, 2009 ; Tanyaovalaksna & Li, 2013 ; Matsuo, 2016) προσθέτουν την 

ιδέα ότι οι ομάδες μέσα στον οργανισμό, όχι μόνο μπορούν να μαθαίνουν ως διακριτές 

οντότητες με τέτοιον τρόπο που να υπερβαίνει την ατομική μάθηση μέσα στην ομάδα, αλλά 

μπορούν να εμπλακούν σε μια διαδικασία ομαδικού αναστοχασμού, με πλαίσιο αναφοράς 

την εργασία, ο οποίος σχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα, την καινοτόμο δράση 

και τη γενικότερη λειτουργία της ομάδας.  

Παρά την πληθώρα μελετών και εμπειρικών ερευνών αναφορικά με την ομαδική 

μάθηση, ο εννοιολογικός της προσδιορισμός ποικίλλει . Συχνά, η ομαδική μάθηση λογίζεται 

ως αποτέλεσμα (Zellmer- Bruhn & Gibson, 2006) και συγχέεται με την απόδοση της ομάδας, 

γεγονός που οδηγεί στην παραδοχή ότι απουσία αλλαγής στην απόδοση σημαίνει ότι δεν 

συντελέστηκε μάθηση. Οι Ellis et al. (2003), για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι η ομαδική 
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μάθηση αφορά μια σχετικά μόνιμη αλλαγή στο συλλογικό επίπεδο γνώσης της ομάδας και 

δεξιότητες που προέκυψαν από τις κοινές εμπειρίες των μελών. Από την άλλη μεριά, οι 

Wilson et al. (2007) σημειώνουν ότι η μάθηση δεν οδηγεί πάντα σε αλλαγή της συνολικής 

απόδοσης της ομάδας και ότι η βελτίωση της απόδοσης δεν είναι πάντα αποτέλεσμα 

μαθησιακών διαδικασιών. Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί  ότι ,  η ομαδική μάθηση εκλαμβάνεται ως μια συνεχής διεργασία μέσω της 

οποίας μια ομάδα δημιουργεί γνώση (Yorks & Marsick, 2006), αναστοχάζεται, δρα, 

πειραματίζεται και συζητά τα λάθη και τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης της, 

ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή της  ( Edmondson, 1999 ; van Woerkom & Croon, 

2009  ). Η διεργασία αυτή αφορά τόσο τα μέλη της ομάδας, όσο και την ίδια την ομάδα ως 

σύστημα, αλλά και τους άλλους. Ο Senge (1990) υποστηρίζει ότι στους σύγχρονους 

οργανισμούς οι ομάδες είναι η θεμελιώδης μαθησιακή μονάδα και όχι τα άτομα, ενώ οι  

Watkins και Marsick (1993 στο Yorks & Marsick, 2002) θεωρούν ότι οι ομάδες μπορούν να 

γίνουν τα μέσα διάδοσης της νέας γνώσης σε ολόκληρο τον οργανισμό.  

Οι ομάδες αποτελούν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που αξιοποιούν οι 

οργανισμοί, ώστε να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης  (Murray & Moses, 2005 ; van 

Woerkom & Croon, 2009). Φαίνεται να ισχύει μια ισχυρή διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις 

ομάδες και τον οργανισμό. Καθώς οι  ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με ένα αβέβαιο  και 

ασταθές περιβάλλον, όπως φυσικά και οι οργανισμοί,  όπου η πρόβλεψη μελλοντικών 

καταστάσεων είναι σχεδόν αδύνατη, τα μέλη της ομάδας καλούνται να «εκμεταλλευτούν» 

αποτελεσματικά τη διαθέσιμη γνώση, κάτι που απαιτεί υψηλό επίπεδο σκέψης και 

ικανοτήτων(Sung & Choi, 2012).  Οι ομάδες εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες, 

ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του , επαναπροσδιορίζουν συνεχώς 

πρακτικές και διαδικασίες, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν νέους και καινοτόμους 

τρόπους να επιτύχουν τους στόχους τους, κάτι που οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσής τους 

(Edmondson, 1999). Η νέα γνώση που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία διαμοιράζεται όχι 

μόνο ανάμεσα στα μέλη, αλλά και ανάμεσα στις ομάδες του οργανισμού , δομώντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο μια κοινή, συλλογική ερμηνεία των εμπειριών, που διευκολύνει την 

κατανόησή τους και οδηγεί σε καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή πρακτική 

(Murray & Moses, 2005). Πρόκειται, εν τέλει, για κοινωνικές μονάδες που εμπλέκονται στη 

συλλογική μάθηση και δρουν σα μια λειτουργική σύνδεση ανάμεσα στην ατομική και 

οργανωσιακή μάθηση.  

Οι επιτυχημένες ομάδες φαίνεται να είναι σχεδιασμένες να μαθαίνουν, να έχουν  

ηγέτες που υποκινούν συνεχώς τη μάθηση των μελών και που η συμπεριφορά τους οικοδομεί 
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ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας, το οποίο βοηθάει τα μέλη να 

διαπραγματευτούν σημαντικά ζητήματα, να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις και να τις 

εφαρμόσουν (Edmondson, 1999), να έχουν σαφή όρια, τα οποία διακρίνουν τα μέλη από τα 

μη- μέλη, να χαρακτηρίζονται από  σταθερότητα μελών, η οποία παρέχει στα άτομα τον 

απαραίτητο χρόνο να μάθουν να δουλεύουν μαζί (van Woerkom & Croon, 2009), να 

διακρίνονται για τη σαφήνεια του έργου που πρέπει να φέρουν εις πέρας και των  ευθυνών 

που πρέπει  να αναλάβουν (Clutterbuck, 2003) και τέλος να  αναστοχάζονται και να 

επικοινωνούν για τις ομαδικές στρατηγικές και διαδικασίες και να τις προσαρμόζουν σε 

τωρινές και μελλοντικές καταστάσεις (Matsuo, 2016).  

Συμπερασματικά, η συμμετοχή σε ομάδες, το κοινό όραμα, οι στόχοι και οι ευθύνες 

που μοιράζονται τα μέλη ενισχύουν την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ψυχολογικής 

ασφάλειας, συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία και αποτελούν 

θετικούς προγνωστικούς παράγοντες οργανωσιακής μάθησης και εξέλιξης.  

2.5.3 Η μάθηση σε οργανωσιακό επίπεδο 

Μέχρι πρότινος πρωταρχικός σκοπός των οργανισμών ήταν – και για αρκετούς ακόμη 

συνεχίζει να είναι – η παραγωγικότητα (Marsick, 1988), γεγονός που δεν  καθιστά τον χώρο 

εργασίας και το πλέον εύκολο πλαίσιο για μάθηση και αναστοχασμό. Πλέον, όμως, 

ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει θεωρείται ζωτικής σημασίας, όχι μόνο ως απόκριση 

σε εξωτερικές προκλήσεις, αλλά και ως  λύση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε 

οργανισμούς με αυστηρές ιεραρχικές δομές ή γραφειοκρατική οργάνωση (Huysman, 2000). 

Η μαθησιακή ικανότητα των οργανισμών αποτελεί για πολλούς μελετητές (Cheng, 2012 ; 

Kim et al., 2017) το κλειδί της ανάπτυξής τους, της βελτίωσης της απόδοσής τους και τελικά, 

της βιωσιμότητά τους. 

Στη βιβλιογραφία, οι θεωρίες οι οποίες έχουν συνδέσει την έννοια της μάθησης  με 

τον χώρο εργασίας ποικίλλουν, δίνοντας έμφαση στην οργανωσιακή μάθηση άλλοτε ως 

προϊόν, η οποία προσδιορίζεται από τα αποτελέσματά της και άλλοτε  ως διαδικασία, η οποία 

αφορά την οικοδόμηση μιας κουλτούρας που υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση  (Watkins & 

Marsick, 1992a).  

Ο March και οι συνεργάτες του (1975; 1988 όπ. αν. στο  Watkins & Marsick, 1992a ; 

Göhlich, 2016) εκλαμβάνουν τους οργανισμούς ως ορθολογικά συστήματα που έχουν την 

ικανότητα να προσαρμόζονται και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους  (Kim, 1993) και η μάθησή τους 

επιτυγχάνεται όταν επέρχεται αλλαγή είτε στις επίσημες ρουτίνες (κανόνες, διαδικασίες, 
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πολιτικές, στρατηγικές), είτε στις άτυπες ( πιστεύω, πεποιθήσεις, κουλτούρα) (Watkins & 

Marsick, 1992a). Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι καθώς τα άτομα του οργανισμού έχουν 

διαφορετικές παραδοχές και βιώνουν σε διαφορετικό βαθμό την εμπιστοσύνη ή τις εμπειρίες 

εκείνες που μπορούν να τα οδηγήσουν τελικά στη μάθηση, η μάθηση μέσω της εμπειρίας 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια και υπόκειται σε περιορισμούς και επιρροές που υπόκεινται τα 

ίδια τα άτομα (Watkins & Marsick, 1992a ; Kim, 1993 ; Göhlich, 2016). Οι οργανισμοί, όπως 

και τα άτομα, μαθαίνουν όταν οι πληροφορίες που προσλαμβάνουν έχουν κάποιο νόημα για 

αυτούς και όταν συντρέχουν τα ανάλογα κίνητρα μάθησης. Μια εμπειρία, ένα βίωμα δεν 

είναι πάντα σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε μάθηση(Watkins & Marsick, 1992a).  

Οι Daft & Weick (1995) (οπ. αν. Kim, 1993 ; Göhlich, 2016) κατανοούν τους 

οργανισμούς ως συστήματα ερμηνείας του περιβάλλοντος και προτείνουν ένα μοντέλο 

μάθησης των οργανισμών, το οποίο περιλαμβάνει: α) διερεύνηση του περιβάλλοντος, η 

οποία αφορά την πρόσκτηση δεδομένων και πληροφοριών από το περιβάλλον, β) ερμηνεία, 

μια διαδικασία που αφορά την ερμηνεία των γεγονότων και την ανάπτυξη εννοιών σχετικών 

με την κατανόηση του περιβάλλοντος και γ) μάθηση, η οποία προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ενέργειες του οργανισμού και το περιβάλλον. Οι μελετητές 

διακρίνουν τέσσερις διαφορετικούς οργανωσιακούς τρόπους ερμηνείας, με βάση δύο 

κριτήρια: α) αν τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν ή όχι και β) αν οι παρεμβάσεις του 

οργανισμού είναι περισσότερο ή λιγότερο ενεργητικές. Από το συνδυασμό των δύο αυτών 

κριτηρίων προκύπτουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας: α) η μη προσανατολισμένη 

θεώρηση του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει περιορισμένες ερμηνείες, που στηρίζονται 

κατά κύριο λόγο σε ανεπίσημα δεδομένα, στη διαίσθηση και σε τυχαίες συγκυρίες, β) η υπό 

όρους θεώρηση του περιβάλλοντος, όπου συντελείται μια παθητική ανίχνευση και οι 

ερμηνείες πραγματοποιούνται μέσα στα παραδοσιακά όρια του οργανισμού, γ) η εκτέλεση, 

όπου ο οργανισμός πειραματίζεται, ελέγχει και μαθαίνει μέσα από τη δράση και τέλος, δ) η 

ανακάλυψη, όπου η ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι μια ενεργή διαδικασία, με επίσημο 

διερευνητικό χαρακτήρα και συλλογή δεδομένων. Στη θεωρία των Daft & Weick (1995) ο 

τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τον κόσμο φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο, καθώς προσδιορίζει πώς ερμηνεύει το περιβάλλον, αν θα δράσει στις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και με ποια συγκεκριμένα μέσα θα δράσει (Kim, 1993). Στη συγκεκριμένη 

θεωρία οργανωσιακής μάθησης η σχέση του οργανισμού με το περιβάλλον του φαίνεται να 

παίζει σημαίνοντα ρόλο, ενώ αποσιωπούνται οι δυναμικές που αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό του ίδιου του οργανισμού (Göhlich, 2016). 
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Οι Argyris & Schön (1978) ασχολήθηκαν με τη μάθηση του οργανισμού ή 

οργανωσιακή μάθηση, δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στα άτομα, τα οποία λειτουργούν εκ 

μέρους του οργανισμού, καθιστώντας τα υπεύθυνα να σχεδιάσουν την οργανωσιακή δράση, 

ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Τα άτομα αντιλαμβάνονται τα πλαίσια μέσα στα 

οποία λειτουργούν, δομώντας νοητικά μοντέλα που καθοδηγούν  τις πράξεις τους, η 

εγκυρότητα των οποίων ελέγχεται, καθώς τα άτομα ελέγχουν και αξιολογούν αν η δράση 

τους είναι αποτελεσματική. Τα νοητικά μοντέλα που δομούν τα άτομα, ώστε να πετύχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα είναι γνωστά ως θεωρίες δράσης (Argyris, 1995) και διακρίνονται 

στις θεωρίες που υποστηρίζουν τα άτομα (espoused theories) και στις θεωρίες που κάνουν 

πράξη (theories in action). Η δράση των ατόμων είναι πάντα συνυφασμένη με τις θεωρίες 

που κάνουν πράξη. Οι θεωρίες όμως που υποστηρίζουν δεν είναι πάντα φανερές ή 

συνειδητές. Εξωτερικεύονται ή συνειδητοποιούνται  με τον αναστοχασμό για τη δράση 

(reflection – on – action), όπως τον  ονομάζει ο Schön (1983) ή όταν προκαλούν 

αναντιστοιχία, δυσαρμονία ή σύγχυση σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σε αυτή 

την περίπτωση, ίσως τα άτομα να ανταποκριθούν με δύο τρόπους: α) είτε αναζητώντας 

εναλλακτικούς τρόπους για να πετύχουν τους στόχους τους και β) είτε αναζητώντας 

εναλλακτικούς τρόπους και διερευνώντας παράλληλα την καταλληλότητά τους προς τον 

επιδιωκόμενο στόχο.   

Η πρώτη μορφή απόκρισης αφορά τη «μάθηση μονού βρόγχου» (single- loop 

learning), η οποία δίνει στη μάθηση του οργανισμού έναν μονοσήμαντο προσανατολισμό: 

μια αναντιστοιχία ή ένα σφάλμα στη λειτουργία του οργανισμού εντοπίζεται και διορθώνεται 

άμεσα, χωρίς να διερευνηθούν ή/και  να αλλάξουν οι παραδοχές και οι αρχές, βάσει των 

οποίων έγινε η επιλογή της στρατηγικής επίλυσης.  

Η δεύτερη μορφή αναφέρεται στη «μάθηση διπλού βρόγχου» (double- loop learning), 

η οποία προσδίδει στην οργανωσιακή μάθηση αμφιμονοσήμαντο προσανατολισμό:  ο 

εντοπισμός και η διόρθωση ενός σφάλματος στη λειτουργία του οργανισμού οδηγεί σε 

αμφισβήτηση των μέχρι πρότινος δεδομένων αξιών και παραδοχών, τόσο των ατόμων όσο 

και του ίδιου του οργανισμού. Η προσέγγιση αυτή είναι δυνατό να επιφέρει αναθεώρηση ή 

αλλαγή των οργανωσιακών πεποιθήσεων ή ακόμη και δόμηση νέων, που θα ορίζουν από 

τούδε και στο εξής τις στρατηγικές δράσης του οργανισμού, έως ότου διαπιστωθεί μια νέα 

δυσαρμονία που θα κινητοποιήσει τον κριτικό στοχασμό των ατόμων και θα επιφέρει τη 

μάθηση του οργανισμού. Τα άτομα – μέλη του οργανισμού είναι εκείνα που θα επιφέρουν 

την αλλαγή στον οργανισμό, αφού προηγουμένως τα ίδια έχουν διερευνήσει, αμφισβητήσει 

και δομήσει τα νοητικά τους μοντέλα (Watkins & Golembiewski, 1995).  
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Για τον Nonaka (1994) και αργότερα  τον ίδιο και τους συνεργάτες του (Nonaka & 

Takeuchi, 1995 οπ.αν. στο Marsick et al., 2000 ; Nonaka & van Krogh, 2009 οπ.αν. στο 

Knipfer et al., 2013) οι οργανισμοί εκλαμβάνονται  ως σκόπιμες και συνειδητές συνεργασίες 

ατόμων προς την επίτευξη στόχων (Knipfer et al., 2013), με ικανότητα διαχείρισης 

πληροφοριών και αποφάσεων και δημιουργίας γνώσης (Nonaka, 1994). Η δημιουργία 

γνώσης, νοούμενη ως «δικαιολογημένη αληθινή πεποίθηση» (ό.π.) ξεκινάει από τα άτομα 

του οργανισμού και μετασχηματίζεται σε οργανωσιακή, όταν κρυσταλλώνεται μέσα στον 

οργανισμό, καθώς τα άτομα ελέγχουν την αξιοπιστία της και τη δυνατότητα εφαρμογής της.  

Οι ερευνητές διακρίνουν δύο μορφές γνώσης, η εξισορρόπηση των οποίων φαίνεται 

να οδηγεί στην οργανωσιακή μάθηση (Nonaka, 1994): από τη μια μεριά, μέσα στον 

οργανισμό υπάρχει η «φανερή, σαφής, διακριτή γνώση» (explicit knowledge), η οποία αφορά 

τη γνώση που μεταφέρεται ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού, μέσω της γλώσσας ∙ 

πρόκειται για την αντικειμενική γνώση, η οποία είναι διαχειρήσιμη και μπορεί να 

διαμοιραστεί και να αποθηκευτεί κι από την άλλη, υπάρχει η «σιωπηρή, λανθάνουσα γνώση» 

(tacit knowledge), η οποία είναι δύσκολο να σχηματοποιηθεί μέσω της επίσημης γλώσσας, 

αφορά το «πώς» τα άτομα αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητα και είναι 

βαθιά ριζωμένη στη δράση, τη δέσμευση και την εμπλοκή των ατόμων σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο.  

Από την αλληλεπίδραση της σιωπηρής με τη φανερή γνώση μπορούν να προκύψουν 

τέσσερα διαφορετικά σχήματα, με τα οποία η υπάρχουσα γνώση μπορεί να μετασχηματιστεί 

σε νέα: α) κοινωνικοποίηση, όπου η σιωπηρή γνώση των ατόμων μετατρέπεται σε κοινή 

σιωπηρή και χρησιμοποιείται στον διαμοιρασμό των εμπειριών τους, β) εξωτερίκευση, όπου 

η σιωπηρή γνώση μετατρέπεται σε φανερή και διαμορφώνονται κοινές έννοιες, γ) 

συνδυασμός, όπου η φανερή γνώση μετατρέπεται σε περισσότερο σύνθετη και συστηματική 

και τα άτομα ανταλλάσσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες και τις ενσωματώνουν στη νέα 

γνώση και δ) εσωτερίκευση, όπου οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες των ατόμων 

ενσωματώνονται στα κοινά νοητικά μοντέλα των μελών του οργανισμού (Nonaka, 1994).  

Η διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάμεσα στη σιωπηρή και φανερή γνώση των 

ατόμων μπορεί να μετατρέψει την υπάρχουσα γνώση σε νέα γνώση και να οδηγήσει σε 

μάθηση του οργανισμού, την οποία στη συνέχεια ο οργανισμός καλείται να τη διαδώσει μέσα 

κι έξω από τα όριά του και να την ενσωματώσει σε προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα 

(Song & Chermack, 2008). Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται από τα άτομα να δεσμευτούν 

στον οργανισμό, επιδεικνύοντας σαφή πρόθεση να κατανοούν και να αλληλεπιδρούν με το 

περιβάλλον τους και να προσλαμβάνουν από αυτό πληροφορίες, τις οποίες να είναι σε θέση 
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να τις αξιολογήσουν και ταυτόχρονα, να έχουν τη δυνατότητα να δρουν αυτόνομα, όχι μόνο 

σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό και οργανωσιακό. Η οικοδόμηση ομάδων εργασίας 

μέσα στον οργανισμό παρέχει ένα πλαίσιο, όπου τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να 

διαμορφώσουν κοινές απόψεις, να αλληλεπιδράσουν και να δομήσουν την κοινωνική 

πραγματικότητα του οργανισμού. Η δημιουργία οργανωσιακής γνώσης μέσω των ομάδων 

εργασίας οικοδομεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενθαρρύνει τον συνεχή διάλογο, τον 

διαμοιρασμό των ατομικών και κοινών εμπειριών και παρακινεί τα άτομα να αναλάβουν 

δράση, ώστε να επιτευχθούν οι οργανωσικοί στόχοι και τελικά, ο οργανισμός να ενισχύσει τη 

μαθησιακή του ικανότητα. Ιδιαίτερα, ο διάλογος, με τη μορφή της πρόσωπο- με – πρόσωπο 

επικοινωνίας είναι η διαδικασία εκείνη, η οποία θα φέρει τα άτομα αντιμέτωπα με τις 

προσωπικές τους παραδοχές και θα τους δώσει την ευκαιρία να τις αξιολογήσουν, να τις 

αμφισβητήσουν και ίσως, να τις επαναπροσδιορίσουν (Nonaka, 1994). 

Μια τέτοια προσέγγιση της μάθησης, η οποία ξεκινά από τα άτομα, τις εμπειρίες τους 

και τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις τους και επεκτείνεται και στα υπόλοιπα επίπεδα του 

οργανισμού, αναγνωρίζει τον ρόλο του κριτικού στοχασμού σε ένα συλλογικό συγκείμενο 

(Reynolds, 2011), ο οποίος καλεί τα άτομα να εμπλακούν σε διάλογο, ανεξάρτητα από τη 

θέση που κατέχουν στην ιεραρχία του οργανισμού, να αμφισβητήσουν  παγιωμένες 

συνήθειες και να συν- κατασκευάσουν τη νέα γνώση.  Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στις 

ομάδες να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή τους ικανότητα, 

αλλά και τους παράγοντες εκείνους μέσα στον οργανισμό που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν 

τον μετασχηματισμό της ατομικής και ομαδικής μάθησης σε οργανωσιακή (Marsick et al., 

2000).  

Με σαφείς επιρροές από τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow 

(1991), οι Marsick &  Watkins ( 1993 )  προτείνουν το μοντέλο της συνεχούς μάθησης 

(Continuous Learning Model), έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις καθημερινές εμπειρίες που 

βιώνουν τα άτομα σε έναν οργανισμό (O’ Neil & Marsick, 2007). Το βίωμα μιας εμπειρίας ή 

μιας προβληματικής κατάστασης , η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, η επίλυση και ο 

σχεδιασμός μελλοντικών στρατηγικών δεν μπορούν να προκύψουν, σύμφωνα με τις 

ερευνήτριες, αν πρώτα τα άτομα δεν αναστοχαστούν κριτικά πάνω στις αντιλήψεις και τις 

παραδοχές που πλαισιώνουν την εμπειρία ή την προβληματική κατάσταση. Το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο συντελείται αυτή η διαδικασία επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που τα άτομα θα 

προσδιορίσουν την εμπειρία, θα επιλέξουν τις στρατηγικές δράσης και θα αλληλεπιδράσουν 

μεταξύ τους. Ο χώρος εργασίας είναι αναμφισβήτητα, ένας χώρος όπου δημιουργούνται 

σημαντικές δυναμικές και όπου οι ληφθείσες αποφάσεις επηρεάζονται από τις σιωπηρές ή 
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φανερές κοινωνικές νόρμες, αξίες και πιστεύω (Watkins & Marsick, 1992a). Τα άτομα- 

εργαζόμενοι καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στις προσωπικές τους αντιλήψεις και 

ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον οργανισμό. Η μάθηση που 

ενισχύει τον κριτικό στοχασμό, αλλά και τον κριτικό αυτό-στοχασμό των ατόμων – 

εργαζομένων είναι η μάθηση που βασίζεται στη δράση ( Action Learning): «μια προσέγγιση 

… που υποστηρίζει τα άτομα να αναλάβουν δράση, ώστε να επιλύσουν ένα πρόβλημα και να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσω αυτής της ανάληψης  δράσης… (Τα μέλη) μαθαίνουν 

πώς να ισορροπούν ανάμεσα στην εργασία και στη μάθηση που προκύπτει από την εργασία.» 

( O’ Neil & Marsick, 2007, p. xvii) 

Η μάθηση μέσα από τη δράση είναι μια κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει τα 

στάδια του σχεδιασμού, της δράσης, της παρατήρησης, της ανάλυσης, του αναστοχασμού και 

της  αξιολόγησης. Συνήθως ξεκινάει με ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα στην επαγγελματική τους πρακτική. Η αναγνώριση αυτού του 

διλήμματος αποτελεί το πρώτο βήμα που θα κινητοποιήσει τα άτομα να εμπλακούν σε μια 

διαδικασία αυτεπίγνωσης, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς 

(Christie et al., 2015). Ο Revans ( O’ Neil & Marsick, 2007) υποστηρίζει ότι η μάθηση 

δράσης αφορά περισσότερο ομάδες ατόμων, παρά μεμονωμένα άτομα, τα οποία 

αναλαμβάνουν δράση για προβλήματα που έχουν νόημα για τα ίδια, μέσα σε έναν 

προστατευμένο πλαίσιο, όπως ο χώρος εργασίας. Η μάθηση που θα προκύψει μέσα από τη 

δράση των ατόμων δεν αποσκοπεί μόνο στον ατομικό τους μετασχηματισμό, αλλά στον 

μετασχηματισμό της κουλτούρας του οργανισμού.  

Φαίνεται ότι η δράση και ο αναστοχασμός συνυπάρχουν σε μια δυναμική, διαλεκτική 

σχέση, όπου λάθη και επιτυχίες μετασχηματίζονται σε δυνατές ευκαιρίες μάθησης , 

δημιουργώντας ένα ρεπερτόριο ενεργειών στα άτομα- μέλη, το οποίο αποθηκεύεται και 

ανακαλείται όταν νέα προβλήματα εμφανιστούν στο προσκήνιο και σαφώς επηρεάζεται από 

τον υποκειμενικό προσδιορισμό της επιτυχίας και της αποτυχίας που προσδίδουν τα άτομα. 

Πρόκειται για μια μορφή άτυπης μάθησης (Informal Learning), η οποία μαζί με την 

περιστασιακή μάθηση (Incidental Learning)  (Watkins & Marsick, 1992a) συντελούνται στον 

χώρο εργασίας, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του οργανισμού να πετύχει τους 

οργανωσιακούς του στόχους, να αυξήσει την παραγωγικότητά του και να αναπτύξει το 

ανθρώπινο δυναμικό του (Watkins & Marsick, 1992b). Παράγοντες που μπορούν να 

προωθήσουν και να επηρεάσουν την ποιότητα της μάθησης στον εργασιακό χώρο είναι η 

ετοιμότητα για δράση (proactivity), ο κριτικός στοχασμός (critical reflection) και η 

δημιουργικότητα (creativity) (Watkins & Marsick, 1992b). Το άτομο μέσα στον οργανισμό 
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αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, διερευνά, αποκτά ενεργό ρόλο, αξιοποιεί τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά του, ώστε να μεταβάλλει τα προκαθορισμένα σχήματα σκέψης και πράξης  

και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του ως μέλος του οργανισμού (Marsick, 

1988), μια διαδικασία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη για προσωπική αλλαγή και έχει 

θετική συνέπεια και στον ίδιο τον οργανισμό , οδηγώντας τον στην επίλυση των 

προβλημάτων και στη συνεχή μάθηση (Van Woerkom, 2004). 

Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι η μάθηση των οργανισμών σαφώς και εξαρτάται 

από τη μαθησιακή ικανότητα των ατόμων- μελών. Τα άτομα είναι εκείνα τα οποία θα 

εντοπίσουν το κενό ανάμεσα  στην τρέχουσα κατάσταση και στην επιθυμητή, θα αναλάβουν 

δράση, θα εμπλακούν στις λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, θα αναζητήσουν 

το «πώς» και το «γιατί», θα πειραματιστούν, θα διαμοιραστούν απόψεις, θα δώσουν και θα 

λάβουν ανατροφοδότηση. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα επιτευχθεί η ατομική μάθηση 

και ο μετασχηματισμός της σε οργανωσιακή και ταυτόχρονα, θα αναδυθεί ένα σύνολο 

ενεργειών που θα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των ατομικών και συλλογικών πρακτικών, 

την κριτική ανάλυση και την αλλαγή των ατομικών και οργανωσιακών αξιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ατομική μάθηση
προκύπτει μέσα από
εμπειρία, τα βιώματα,
δράση και τον
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Γράφημα 4: Η μάθηση στον οργανισμό  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

 

Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα δύο κεφάλαια, ο τρόπος που μαθαίνουν οι 

ενήλικες και ιδιαίτερα, ο τρόπος που μαθαίνουν, διαχειρίζονται και αξιοποιούν τη γνώση 

στον χώρο εργασίας έχει εγείρει ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις και ελκύει όλο και 

περισσότερο το ενδιαφέρον μελετητών και ερευνητών. Ο μετασχηματισμός της ατομικής 

μάθησης σε οργανωσιακή και μέσα από αυτό τον μετασχηματισμό, η ενίσχυση της 

μαθησιακής ικανότητας του οργανισμού στο σύνολό του και η επίτευξη των οργανωσιακών 

του στόχων έχουν ωθήσει τους ερευνητές στη δόμηση μοντέλων, που πέρα από το θεωρητικό 

τους υπόβαθρο θα έχουν και πρακτική εφαρμογή στους οργανισμούς.  

Για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη εντονότερο, 

καθώς περιλαμβάνουν στις λειτουργίες τους τις διαδικασίες πρόσκτησης, παραγωγής και 

διαμοιρασμού της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν δυναμικά συστήματα του 

ευρύτερου κοινωνικού συστήματος, το οποίο επηρεάζουν και από το οποίο επηρεάζονται.  

3.1  Το σχολείο ως οργανισμός  

Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξής της. Ο τρόπος που επιλέγει μια χώρα να οργανώσει 

την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα ιδανικά της σαν κοινωνία, 

τις απαιτήσεις που έχει από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, αλλά και τους στόχους που 

καλείται να επιτύχει.  

Όπως συνέβη γενικότερα με τη διοίκηση των οργανισμών ως επιστημονικό 

αντικείμενο, έτσι και η διοίκηση της εκπαίδευσης πέρασε κατά καιρούς από διάφορα στάδια, 

με ισχυρές επιρροές από τα φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα της εκάστοτε περιόδου. 

Αρκετοί μελετητές εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των γενικότερων 

αρχών της διοικητικής επιστήμης στην εκπαίδευση. Υπάρχουν συγγραφείς (Squire, 1987 ; 

Everad, 1982 οπ.αν. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η διοίκηση των 

εκπαιδευτικών οργανισμών πρέπει να διέπεται από τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης κι ότι 

οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν έχουν καμία διαφορά από τους κερδοσκοπικούς  κι άλλοι 
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(Κουτούζης, 2008;  Dimmock, 2002 οπ.αν. στο Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) οι οποίοι 

υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις διαδικασίες που συντελούνται στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε σχέση με εκείνες των άλλων τύπων οργανισμών.  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ως οργανισμός (organization) νοείται 

ένα δομημένο κοινωνικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από ομάδες και άτομα που 

εργάζονται μαζί για να ανταποκριθούν σε ορισμένους συμφωνημένους στόχους» (Greenberg 

& Baron, 2013). Η σχολική διοίκηση έχει ως πρωταρχικό σκοπό της τον συντονισμό των 

ενεργειών και των δραστηριοτήτων των ατόμων, ώστε να επιτευχθούν στόχοι, που έχουν να 

κάνουν με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, 

την κοινωνικοποίηση των ατόμων, τη μετάδοση κοινωνικών, ηθικών και πολιτισμικών 

αξιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καλλιέργεια ικανοτήτων και την προετοιμασία των 

εκπαιδευομένων για την αγορά εργασίας (Ballantine, 1997). Ταυτόχρονα, το σχολείο ως 

οργανισμός καλείται να προσδιορίσει τους τρόπους και τα μέσα, με τα οποία θα επιτύχει 

αυτούς τους στόχους κι επειδή ένα σύστημα διαμορφώνεται από την αλληλεπίδρασή του με 

το περιβάλλον, το σχολείο (άνθρωποι, κτίριο, βιβλία, εξοπλισμός) είναι αυτό που είναι, λόγω 

της συνεχούς αλληλεπιδραστικής του σχέσης με το περιβάλλον του.  

Για πολλά χρόνια, η διοίκηση της εκπαίδευσης επηρεάστηκε από το γραφειοκρατικό 

μοντέλο διοίκησης του Max Weber (Bell, 1980), με τις αυστηρές ιεραρχικές δομές , την 

εξειδίκευση της εργασίας, τον έντονο συναλλακτικό της χαρακτήρα, την προσήλωση σε 

σαφώς προσδιορισμένες δομές και τη διατήρηση του κατεστημένου (Middlewood, et al., 

2005).  Αν και κατά τη διάρκεια των χρόνων, έγιναν σημαντικές προσπάθειες να αλλάξει το 

συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης, προτάσσοντας οι μελετητές προσεγγίσεις που θεωρούνταν 

περισσότερο αποτελεσματικές, όπως η Διοίκηση μέσω Αντικειμενικών Στόχων 

(Management  by Objectives- MBO) (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) ή η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management) (Ζαβλανός, 2003) , η επιρροή του βεμπεριανού 

μοντέλου είναι ακόμη εμφανής, δυσχεραίνοντας τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών 

οργανισμών σε μονάδες παραγωγής γνώσης, προώθησης της καινοτομίας  και της αλλαγής 

(Mirci & Hensley, 2010). Οι Larson και Ovando (2001, οπ.αν. στο Mirci & Hensley, 2010) 

έγραψαν ότι ο διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός που σταθμίζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με 

το γραφειοκρατικό μοντέλο στέκεται πάντα ένα βήμα πίσω, σαν αντικειμενικός κριτής, 

λαμβάνοντας μια ουδέτερη στάση, διαχωρίζοντας τα προσωπικά του συναισθήματα από τις 

καταστάσεις και τα γεγονότα. Μια τέτοια στάση αποσιωπεί τη γνώση σχετικά με την 

ανθρώπινη μάθηση και για τη λειτουργία των οργανισμών ως κοινωνικών συστημάτων.  
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Λαμβάνοντας κανείς τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως κοινωνικά συστήματα, 

ταυτόχρονα αποδέχεται την ύπαρξη ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος με 

συγκεκριμένες αξίες και παραδοχές, φανερές ή σιωπηρές, οι οποίες επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στις σχολικές δομές (Bidwell, 2001). 

Οι εισροές που δέχεται μια σχολική μονάδα και τις οποίες μέσα από συγκεκριμένες 

διαδικασίες καλείται να μετατρέψει σε εκροές είναι δυνάμεις, οι οποίες επενεργούν στη 

λειτουργία του συστήματος. Αν ένα περιβάλλον χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, τότε και 

οι οργανωσιακές δομές των σχολείων θα είναι σταθερές και προβλέψιμες (Bell, 1980), κάτι 

που φυσικά δεν ισχύει στο σύγχρονο ταραχώδες κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Η διαχείριση 

ενός τέτοιου περιβάλλοντος απαιτεί ικανότητες και δεξιότητες από όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτεί τη συνειδητοποίηση ότι η ανάληψη 

δράσης ή η λήψη μιας απόφασης δεν είναι απλά η επίλυση ενός προβλήματος, αλλά έχει 

προεκτάσεις μέσα κι έξω από το σύστημα, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του συνόλου 

(Mirci & Hensley, 2010). 

Η δόμηση ενός περιβάλλοντος, όπου η συνεργασία και ο διάλογος με πρωταρχικό 

σκοπό όχι μόνο την εύρεση της καλύτερης λύσης, αλλά την αποσαφήνιση των παραδοχών 

και των πεποιθήσεων που οδηγούν στην επιλογή της λύσης φέρνει στην επιφάνεια τις αρχές 

της μετασχηματίζουσας  μάθησης των ενηλίκων (βλ. κεφ. 1) και τις συνδυάζει με θεωρίες 

οργανωσιακής μάθησης και κριτικού αναστοχασμού στον χώρο εργασίας. Η έννοια του 

«μανθάνοντος οργανισμού», του οργανισμού δηλαδή που δημιουργεί και αξιοποιεί 

μαθησιακές ευκαιρίες, στοχεύοντας στην ανάπτυξή του και τη βιωσιμότητά του είναι μια 

έννοια που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

ερευνητών και όχι άδικα, καθώς όπως θα επιχειρηθεί να προσεγγιστεί στο παρόν κεφάλαιο, 

το αδιάκοπο ταξίδι του οργανισμού προς τη γνώση, μέσα από τη δράση των μελών του, ίσως 

είναι το κλειδί της επιτυχίας του.  

3.1.1 Αναγκαιότητα μετασχηματισμού των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης  

Ο κοινωνικός και πολιτικός διάλογος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια 

αναφορικά με την εκπαίδευση καταδεικνύει την εξέχουσα σημασία της και τον θεμελιώδη 

ρόλο της στην συνολική ανάπτυξη μιας χώρας. Ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, εκπαιδευτικοί 

κάνουν συνεχώς λόγο για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σχεδιάζουν 

στρατηγικές και καταρτίζουν προγράμματα που επιθυμούν να συμβάλουν ως προς την 

κατεύθυνση αυτή και όλα αυτά μέσα σε ένα ταραχώδες περιβάλλον, του οποίου η ισορροπία 

συνεχώς διαταράσσεται και όπου οι δυναμικές αλλάζουν.  
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Πριν από περίπου 50 χρόνια αρκούσε οι εκπαιδευτικοί να μεταδίδουν στους μαθητές 

τη γνώση που εκείνοι κατείχαν (Middlewood et al., 2005) και τα σχολεία να αναπτύσσουν 

δεξιότητες απαραίτητες για τη μετέπειτα ζωή των μαθητών (Kools & Stoll, 2016). Σήμερα, 

όμως, που οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, το απρόβλεπτο είναι το σύνηθες και οι ανάγκες 

συνεχώς μεταβάλλονται, η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση και την επίλυση 

προβλημάτων, ικανότητες οι οποίες παραμένουν σημαντικές, αλλά τον τρόπο σκέψης, τις 

δημιουργικές οδούς, μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να φτάσει στην επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων και στη λήψη αποφάσεων (Kools & Stoll, 2016). Οι 

υπάρχουσες παραδοσιακές δομές εκπαίδευσης – μάθηση, η οποία συντελείται μέσα σε ένα 

θεσμικό πλαίσιο και βασίζεται σε σχολικά εγχειρίδια, δίνει έμφαση σε πραγματολογικές 

γνώσεις, στηρίζεται σε ιεραρχικές σχέσεις και εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν εντολές και 

διδάσκουν προγράμματα σπουδών που διαμορφώνονται κεντρικά, με ελάχιστες δυνατότητες 

ανάληψης πρωτοβουλιών -  φαίνεται πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και 

τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, να θέσουν την εκπαίδευση στο επίκεντρο της κοινωνίας, να 

προετοιμάσουν τους μαθητές για μια αγορά εργασίας με έντονη κινητικότητα και να 

αποτελέσουν μοχλό μετασχηματισμού των κοινωνικών συνθηκών (Middlewood et al., 2005 ; 

Kalantzis & Cope, 2013 ; Kools & Stoll, 2016 ; OECD, 2017; European Commission, 2018 ; 

CERI, χ.η.).  

Η αδυναμία των παραδοσιακών προσεγγίσεων καταδεικνύεται κι από την εξέλιξη της 

νευροεπιστήμης (OECD, 2018), η οποία παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του 

εγκεφάλου και των νοητικών διαδικασιών της πρόσκτησης, αποθήκευσης και ανάκτησης της 

πληροφορίας(CERI, χ.η.). Η έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης, η αναγνώριση του ρόλου 

των συναισθημάτων στη μάθηση (Groff, 2010), η συνειδητοποίηση ότι ένας μεγάλος αριθμός 

παραγόντων επηρεάζουν την ατομική μαθησιακή ικανότητα και ότι τα γενετικά 

χαρακτηριστικά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τις εμπειρίες που βιώνει το άτομο, 

διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο το μαθησιακό του στιλ (Middlewood et al.,  2005 ; 

CERI, χ.η.) αποτελούν ευρήματα μακροχρόνιων ερευνών, τα οποία επιτάσσουν μια 

εκπαίδευση, όπου η διαδικασία της μάθησης θα συντελείται  μέσα σε ένα περιβάλλον που θα 

σέβεται τη διαφορετικότητα του ατόμου, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στα κίνητρα και 

τις επιθυμίες του και θα του παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το ίδιο τη μάθησή του, 

να θέτει στόχους και να προσαρμόζει τις στρατηγικές του (OECD, 2017).  Μέσα σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον, το άτομο θα αποκτήσει αυτονομία και θα γίνει ένας επιτυχημένος δια 

βίου μανθάνων (CERI, χ.η.).  
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Από την άλλη πλευρά, η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το τι, 

το πώς και το γιατί της μάθησης (Marquardt, 2002). Η τεχνολογία έχει γίνει πια κοινός τόπος 

στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του ατόμου και του παρέχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί με άτομα οπουδήποτε στον κόσμο και να εργάζεται ακόμη κι από το σπίτι του. 

Στα σχολεία η τεχνολογία παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης 

(OECD, 2010)  . Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν 

ενσωματωθεί στη μαθησιακή διαδικασία, τις διοικητικές και ηγετικές πρακτικές (Giltinan, 

2006), διευρύνοντας ταυτόχρονα τα όρια της σχολικής αίθουσας και του σχολείου (Kalantzis 

& Cope, 2013).  Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τον εύκολο και γρήγορο διαμοιρασμό 

γνώσεων και πληροφοριών, βοηθούν τη δημιουργία δικτύων των σχολείων και ενισχύουν τη 

συνεργασία τους, παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τη δυνατότητα επικοινωνίας με 

εκπαιδευτικές κοινότητες, οπουδήποτε στον κόσμο και οποιαδήποτε στιγμή (Groff, 2010 ; 

Kools & Stoll, 2016). Όλες αυτές οι εξελίξεις καλούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις διαχείρισης των νέων τεχνολογιών, αλλά και βέλτιστης 

αξιοποίησής τους, ώστε να ενισχύσουν τη μάθησή τους. Τα άτομα πρέπει να κατέχουν τις 

δεξιότητες τεχνολογικού εγγραμματισμού (technological literacy) (OECD, 2010), ώστε να 

μπορούν να λειτουργήσουν στην κοινωνία της γνώσης.  

Στο ελληνικό συγκείμενο, όλα τα παραπάνω παίρνουν και μία ακόμη διάσταση, αυτή 

της οικονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαετία, με εμφανείς 

τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση (ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ, 2015: OECD, 2017). Έρευνες που 

έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί δείχνουν ότι, η Ελλάδα βιώνει μια κατάσταση, όπου οι 

μαθητές, ιδιαίτερα εκείνοι που προέρχονται από οικογένειες που έχουν πληγεί περισσότερο 

από την οικονομική ύφεση, αισθάνονται έντονο άγχος και στρες, όσον αφορά τη σχολική 

τους εκπαίδευση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση (Ακρίβου κ.ά., 2016), οι 

εκπαιδευτικοί έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με θεσμικές αλλαγές, για τις οποίες ούτε 

ενημερώνονται, ούτε επιμορφώνονται, γεγονός που τους ωθεί να διαμορφώσουν μια 

αρνητική στάση για το επάγγελμα τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη (Κοντογεωργίου 

κ.ά., 2015) και η ανισομερής κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων σε προνομιούχα και μη 

σχολεία δημιουργεί τη  βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μέρος των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2015).  

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων 

που κατέφτασαν στην Ελλάδα, κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, αρκετοί 

από τους οποίους επιλέγουν να μείνουν μόνιμα ή προσωρινά στην Ελλάδα. Το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει μία ακόμη πρόκληση ∙ να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
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ενός πληθυσμού που δεν μιλάει καν ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρει άμεσα ή 

έμμεσα τραύματα πολέμου (OECD, 2017).  

Από το 2011 η ελληνική πολιτεία επιχείρησε  να εφαρμόσει μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της εκπαίδευσης. Η ίδρυση της 

Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση και της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων (αρθρ. 68 του Συντάγματος & 31-48 & 89-91 του ΚτΒ) 

έγινε με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για την εκπαιδευτική ανάπτυξη και πολιτική. 

Αλλαγές μικρής κλίμακας, όπως η ανάθεση διαχείρισης και κατανομής των οικονομικών 

πόρων στους δήμους και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και βασικής εκπαίδευσης  σε 

πρόσφυγες και στα παιδιά τους, αποτελέσαν μερικά από τα μέτρα, με τα οποία η ελληνική 

πολιτεία επιχείρησε να βελτιώσει την κατάσταση (OECD, 2017).   

Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν 

άλλαξαν σημαντικά. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει έντονα συγκεντρωτικό, 

με την κεντρική κυβέρνηση να ασκεί έλεγχο και να λαμβάνει αποφάσεις, που αφορούν τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι 

διευθυντές, παρόλο που ορίζονται από τον νόμο (ΦΕΚ 1340/2002) ως διοικητικοί και 

παιδαγωγικοί ηγέτες των σχολικών μονάδων, στην πραγματικότητα έχουν ελάχιστες έως 

καθόλου αρμοδιότητες, αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων και 

οικονομικών) ή τη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος. 

Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν μια παράξενη συγκυρία για την εκπαίδευση. Οι 

πολιτικοί κάνουν λόγο για την κοινωνία της γνώσης, ο επιχειρηματικός κόσμος για τη νέα 

οικονομία και οι γονείς αγωνιούν για τη μόρφωση και τη μελλοντική επαγγελματική 

αποκατάσταση των παιδιών τους  (Kalantzis & Cope, 2013).  Την ίδια στιγμή  οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να εξασφαλίσουν τους πόρους και τα 

μέσα, ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες και να εκπληρώσουν τον ρόλο τους. 

Κανείς δεν αρνείται ότι η εκπαίδευση είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ, τόσο για την 

κοινωνία όσο και για τα άτομα.  Τώρα είναι η στιγμή που η εκπαίδευση, η βελτίωση της 

ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας, η ενίσχυση της μαθησιακής ικανότητας των 

σχολείων πρέπει να γίνουν προτεραιότητες (OECD, 2017) και οι σχολικές δομές να 

αποκτήσουν τέτοια ευελιξία, ώστε όσοι δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτές να είναι 

ταυτόχρονα εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι (Middlewood et al., 2005). Ο μετασχηματισμός 

των σχολείων σε οργανισμούς που μαθαίνουν είναι περισσότερο επιτακτικός από ποτέ 

(OECD, 2018 ; European Commission, 2018).  
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3.2  Κατανοώντας την έννοια του οργανισμού που μαθαίνει 

Η αναζήτηση και η δημιουργία ευέλικτων δομών στους οργανισμούς που θα τους 

βοηθήσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνεχείς αλλαγές και να προσαρμόσουν τις 

οργανωσιακές τους στρατηγικές, ώστε να επιβιώσουν και να αναπτύξουν το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτημα, έφερε στην επιφάνεια την έννοια της οργανωσιακής μάθησης, ως ένα 

μέσο ή/και μια διαδικασία, η οποία επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιώνονται συνεχώς. 

Μερικοί ερευνητές προσεγγίζουν θεωρητικά τη μάθηση, υπογραμμίζοντας τη διαδικασία της 

οργανωσιακής μάθησης και τους λόγους που αυτή είναι σημαντική για τους οργανισμούς. 

Άλλοι επιχειρούν μια πιο πρακτική προσέγγιση, σημειώνοντας τις στρατηγικές μάθησης  που 

οφείλει να ακολουθήσει ένας οργανισμός στο σύνολό του, ώστε να πετύχει τον 

μετασχηματισμό του σε μανθάνοντα (Coh & Richards, 1997).  

Καθώς στη βιβλιογραφία οι έννοιες της οργανωσιακής μάθησης και του μανθάνοντος 

οργανισμού συχνά συγχέονται, κρίνεται σκόπιμος ο εννοιολογικός προσδιορισμός και 

διαχωρισμός τους. Όπως αναφέρουν οι Marsick και Watkins σε συνέντευξη που 

παραχώρησαν στους Sidani & Reese (2018), για να υπάρξουν οργανισμοί που μαθαίνουν, θα 

πρέπει κανείς προηγουμένως να έχει ξεκαθαρίσει πώς συντελείται η μάθηση σε συλλογικό 

επίπεδο. Από τη μια υπάρχει η έννοια της οργανωσιακής μάθησης, η οποία εστιάζει στη 

συμπεριφορά των οργανισμών και από την άλλη υπάρχει η έννοια του μανθάνοντος 

οργανισμού, η οποία αφορά την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας. 

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να αναπτύξεις την ικανότητα του οργανισμού χωρίς να έχεις μια 

κάποια ιδέα του πώς μια συλλογικότητα μαθαίνει…» (συνέντευξη Watkins, Sidani & Reese, 

2018).  

  Όπως φάνηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η οργανωσιακή μάθηση είναι μια 

διαδικασία, η οποία συντελείται μέσα στους οργανισμούς (Ӧrtenbland, 2001). Άλλοτε αφορά 

τη μάθηση των ατόμων, τα οποία λειτουργούν ως εκπρόσωποι του οργανισμού (Argyris & 

Schön, 1978) και άλλοτε αναφέρεται στη συλλογικότητα της ίδιας της μάθησης του 

οργανισμού (O’ Neil & Marsick, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, ο μανθάνων οργανισμός είναι ένας τύπος οργανισμού 

(Ӧrtenbland, 2001), στον οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετασχηματιστεί, εφόσον 

συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, οργανωθούν οι οργανωσιακές δομές και τεθούν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού σε μανθάνοντα δεν είναι το 

τέλος ή το αποτέλεσμα μιας οργανωσιακής στρατηγικής ή ενός στρατηγικού σχεδίου 

(Marsick & Watkins, 1999) ∙ είναι μια συνεχής  διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται ενεργά 
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όλα τα μέλη του οργανισμού, εναρμονίζοντας με τέτοιο τρόπο τις ατομικές και ομαδικές τους 

δράσεις με τις στρατηγικές και τις δομές του οργανισμού και αξιοποιώντας στο μέγιστο όχι 

μόνο τη μάθηση που συντελείται μέσα στον οργανισμό, αλλά όλα τα οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά και πρακτικές.  

Η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον κόσμο των 

επιχειρήσεων (Retna & Tee Ng, 2016). Ο De Geus (1988) σε μια προσπάθεια επιχειρησιακής 

εφαρμογής της οργανωσιακής μάθησης στη Shell υποστήριξε ότι, όταν η διοίκηση του 

οργανισμού καταφέρει να αποκαλύψει τις κρυμμένες παραδοχές των μελών και 

πειραματιστεί με νέες πρακτικές, συντελείται ένα είδος μάθησης, η οποία μπορεί να 

μετασχηματίσει τον οργανισμό σε μανθάνοντα.  

Στο ίδιο περίπου πλαίσιο κινούνται και οι Shaw & Perkins (1991), όταν περιγράφουν 

μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δόμηση ενός οργανισμού 

που μαθαίνει. Τέτοιοι είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, η παροχή του απαραίτητου 

χρόνου στους υπαλλήλους να πειραματιστούν με τις νέες πληροφορίες και τη νέα γνώση και 

η αμφισβήτηση των παραδοχών των μελών του οργανισμού.  

Ο Leonard- Barton (1992), μελετώντας μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής αλουμινίου 

στην Αμερική, υπογραμμίζει ότι αν ο οργανισμός ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο θα 

δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων, στην ενσωμάτωση πληροφοριών από το 

εξωτερικό του περιβάλλον στις καθημερινές πρακτικές του, στη συνεχή καινοτομία και τον 

πειραματισμό και στη δημιουργία μιας κουλτούρας που προωθεί την ισότητα και επιβραβεύει 

τις επιθυμητές συμπεριφορές, τότε μπορεί να επιτύχει τον μετασχηματισμό του σε 

μανθάνοντα.  

Τη σημασία του πειραματισμού και της πρόσκτησης της νέας γνώσης επισημαίνει και 

ο Dixon (1993 όπ. αν. στο Coh & Richards, 1997), υποστηρίζοντας ότι η βελτίωση της 

μάθησης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ολιστική θεώρηση του οργανισμού. Η μάθηση 

συντελείται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό και συστημικό. Η 

δυναμική αλληλεπίδραση των τριών αυτών επιπέδων μπορεί να αναπτύξει οργανωσιακές 

δομές τέτοιες, ώστε η μάθηση να επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα, με απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της μαθησιακής ικανότητας του οργανισμού.  

Η αποτελεσματική μάθηση των οργανισμών μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τους 

McGill & Slocum (1993), εάν το σύστημα του οργανισμού είναι ανοικτό σε νέες και 

διαφορετικές εμπειρίες και εκλαμβάνει τις αποτυχίες ως ευκαιρίες μάθησης. Παράγοντες που 

μπορούν να συμβάλουν ως προς αυτό είναι τα ευέλικτα συστήματα  που θα παρέχουν 

εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες, η ύπαρξη ενός συστήματος επιβράβευσης, που θα 
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αναγνωρίζει τη δημιουργικότητα και η δέσμευση των μελών στη συνεχή μάθηση (Slocum et 

al., 1994).  

Οι Nevis, DiBella & Gould (1995) υποστηρίζουν ότι η μαθησιακή διαδικασία 

περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: πρόσκτηση, διαμοιρασμός και εφαρμογή της γνώσης. Με 

βάση αυτά τα τρία στάδια οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα μοντέλο με επτά προσανατολισμούς 

μάθησης και δέκα οργανωσιακές πρακτικές, των οποίων ο συνδυασμός και η εφαρμογή 

μπορούν να μετασχηματίσουν τον οργανισμό σε μανθάνοντα, αρκεί ο κάθε οργανισμός να 

είναι σε θέση να αξιολογήσει τις τρέχουσες πρακτικές του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

μάθησης που δημιουργούνται.  

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν και οι μελέτες που υλοποιήθηκαν 

σε διάφορους οργανισμούς για να τις στηρίξουν και εμπειρικά, καταδεικνύουν το έντονο 

ενδιαφέρον των ερευνητών για τους οργανισμούς που μαθαίνουν. Ωστόσο, υπάρχουν 

προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν συμβάλει τα μέγιστα όχι μόνο στην κατανόηση της έννοιας του 

μανθάνοντος οργανισμού, αλλά και στις πρακτικές που έχει τη δυνατότητα  να εφαρμόσει 

ένας οργανισμός, προκειμένου να μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα.  

3.2.1 Η Συστημική Προσέγγιση του Peter Senge 

Το 1990 ο Peter Senge εκδίδει το έργο του «The Fifth Discipline: The Art & Practice 

of The Learning Organization», το οποίο τον καθιερώνει ως τον θεμελιωτή της έννοιας του 

μανθάνοντος οργανισμού. Στο έργο αυτό ο Senge (1990) επιχειρεί να προσδιορίσει 

εννοιολογικά τον οργανισμό που μαθαίνει, καθώς και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν 

τέτοιο οργανισμό, υπογραμμίζοντας ότι η δόμηση ενός μανθάνοντος οργανισμού απαιτεί 

αλλαγή στον τρόπο που τα άτομα σκέφτονται και αλληλεπιδρούν (Kofman & Senge, 1993), 

παρέχοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση των οργανισμών, σύμφωνα με την οποία το όλο 

προηγείται των μερών και  η συμπεριφορά του συστήματος δεν εξαρτάται από τη 

συμπεριφορά του κάθε μέρους, αλλά από την αλληλεπίδραση των μερών μεταξύ τους.   

Για τον Senge (1990) μανθάνων είναι ο οργανισμός, στον οποίο τα άτομα διερευνούν 

συνεχώς τις δυνατότητές τους, ώστε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπου νέα 

σχήματα σκέψης αναδύονται, οι φιλοδοξίες χαρακτηρίζονται από συλλογικότητα και τα 

άτομα εξοικειώνονται με τη συλλογική μάθηση. Οι πέντε αρχές που χαρακτηρίζουν τους 

μανθάνοντες οργανισμούς είναι:  

 ομαδική μάθηση, όπου δίνεται έμφαση στις ομαδικές δραστηριότητες 

 κοινό όραμα, το οποίο αποτελεί την «κοινή μελλοντική εικόνα» του οργανισμού και 

καλλιεργεί την πραγματική δέσμευση των μελών του  
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 νοητικά μοντέλα, βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις και παραδοχές, που αφορούν τη 

λειτουργία του κόσμου, μέσα στον οποίο δρα ο οργανισμός  

 άριστο επίπεδο εργαζομένων, το οποίο βοηθά τα μέλη να αποσαφηνίζουν και να 

εμβαθύνουν στο προσωπικό τους όραμα, να προσδιορίζουν τους στόχους τους και να 

σχεδιάζουν τις ενέργειες τους, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

και τη συνεχή τους μάθηση  

 συστημική σκέψη, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των μανθανόντων 

οργανισμών, καθώς παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να διερευνά τις 

αλληλεπιδράσεις του συστήματος, να συνδυάζει γνώση από πολλά και διαφορετικά 

πεδία και να κατανοεί τις αλληλοσυσχετίσεις τους.  

Ένας οργανισμός, που επιθυμεί να ενισχύσει τη μαθησιακή του ικανότητα, προωθεί 

τη μάθηση των μελών του, μέσω του μετασχηματισμού των νοητικών τους μοντέλων. Όταν 

τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με τα προσωπικά τους συστήματα σκέψης είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους στη δημιουργία των προβλημάτων που επιθυμούν να 

επιλύσουν και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν ολιστικά τις μελλοντικές τους 

δράσεις. Αφ’ ής στιγμής τα μέλη ενός οργανισμού κοινοποιήσουν τα νοητικά τους μοντέλα 

και τα αμφισβητήσουν, ελέγχοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εσωτερική και εξωτερική τους 

εγκυρότητα, αρχίζουν να ανακαλύπτουν διασυνδέσεις και αντιθέσεις ανάμεσα στη δική τους 

γνώση και τη γνώση των άλλων (Senge & Sterman, 1991), διαδικασία απαραίτητη για την 

εγκαθίδρυση ενός κοινού νοήματος για την κοινή εργασιακή πρακτική, την αντιμετώπιση 

προβληματικών καταστάσεων και τη σκόπιμη διαμόρφωση του μέλλοντος του οργανισμού 

(Knipfer et al., 2013).  

Καθώς οι οργανισμοί αποτελούν σύνθετα συστήματα, με πολλά αλληλεπιδρώντα 

στοιχεία, η αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης και η επίτευξη της οργανωσιακής μάθησης 

σχετίζονται άμεσα τόσο με το εύρος και την ποιότητα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

των μελών, αλλά και τη δέσμευσή τους σε αλλαγές που έχει ανάγκη ευρύτερα ο κόσμος 

(Senge & Kofman, 1993). Δεν αρκεί η τυπική δέσμευση των ατόμων στους οργανωσιακούς 

στόχους και το οργανωσιακό όραμα∙ είναι απαραίτητο τα μέλη να εκλαμβάνουν τον 

οργανισμό ως μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος και ως μέσο μετασχηματισμού του. 

Απαιτείται μια στροφή από την «κυριαρχία των μερών στην κυριαρχία του όλου, από την 

απόλυτη αλήθεια στη συνάφεια των ερμηνειών, από τον εαυτό στην κοινότητα, από την 

επίλυση των προβλημάτων στη δημιουργικότητα» (Senge & Kofman,1993, p. 6).   
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Σε έναν οργανισμό που αναζητά και επιδιώκει τον μετασχηματισμό του μέσα από τη 

μάθηση, τα άτομα επικοινωνούν και συνδέονται μεταξύ τους μέσω του διαλόγου, αναζητούν 

τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων τους στο σύστημα, συνειδητοποιούν τις 

υποκείμενες παραδοχές τους, αισθάνονται ασφαλή στην έλλειψη σταθερότητας και αυτό που 

γνωρίζουν έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με αυτό που μπορούν να μάθουν. Η μάθηση 

δεν αφορά την πρόσκτηση γνώσεων και πληροφοριών ∙ αφορά την επιθυμία να διδαχτεί ο 

ένας από τον άλλο, τον πειραματισμό και τον αναστοχασμό για τον πραγματικό κόσμο, τη 

διερεύνηση της ίδια της κουλτούρας του ατόμου και τελικά, τη δημιουργία εναλλακτικών 

τρόπων συν- εργασίας και συν- βίωσης.  

3.2.2  Η μαθησιακή προοπτική  

Με σαφείς επιρροές από την έννοια της οργανωσιακής μάθησης, όπως αυτή εισήχθη 

από τους Argyris & Schön (1978), οι Pedler, Boydell & Burgoyne (1989) ορίζουν ως 

μανθάνοντα τον οργανισμό που διευκολύνει τη μάθηση των μελών του και συνεχώς 

μετασχηματίζεται, ώστε να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους.  Ύστερα από μελέτες 

που πραγματοποίησαν οι ερευνητές σε έναν αριθμό εταιρειών, συνοψίζουν τις συνθήκες που 

περιγράφουν έναν μανθάνοντα οργανισμό ως εξής:  

 άτομα και ομάδες που ανταλλάσουν πληροφορίες, διαμοιράζονται προσδοκίες και 

παρέχουν ανατροφοδότηση 

 συστήματα πληροφοριών που διευκολύνουν την αμφισβήτηση των λειτουργικών 

παραδοχών και διευκολύνουν την αναζήτηση γνώσης, με σκοπό την ατομική και 

συλλογική μάθηση 

 κουλτούρα και σύστημα διοίκησης που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και εκλαμβάνει 

τις επιτυχίες και τις αποτυχίες ως μαθησιακές ευκαιρίες 

Οι Pedler et al. (1991 οπ.αν.  στο Weldy & Gillis, 2010) προσδιορίζουν έντεκα 

σημαντικά πεδία, στα οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα ο οργανισμός, προκειμένου να 

επιτύχει τον μετασχηματισμό του σε μανθάνοντα:  

 στρατηγική προσανατολισμένη προς τη μάθηση (a learning approach to strategy) 

 συμμετοχή στη χάραξη της οργανωσιακής πολιτικής (participative policymaking) 

 πληροφόρηση (informing) 

 διαμορφωτική λογιστική και οικονομικοί έλεγχοι που βοηθούν στην πληροφόρηση 

(formative accounting and control) 

 εσωτερική ανταλλαγή (internal exchange) 



59 
 

 ευελιξία αμοιβών (reward flexibility) 

 ευέλικτες δομές (enabling structures) 

 ανίχνευση του περιβάλλοντος (boundary workers as environmental scanners) 

 αμοιβαία μάθηση μεταξύ των οργανισμών (inter – company learning) 

 μαθησιακό κλίμα (learning climate) 

 ευκαιρίες ατομικής ανάπτυξης για όλους (self- development for everyone) 

Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού σε μανθάνοντα δεν αφορά μόνο την 

εκπαίδευση και τη μάθηση των ατόμων- μελών. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 

ανάγκες του συστήματος και να οριστούν οι τρόποι και τα μέσα που διευκολύνουν τη συνεχή 

μάθηση του οργανισμού στο σύνολό του (Pedler et al., 1989 ; Weldy & Gillis, 2010 ; Kools 

& Stoll, 2016), υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, του πλαισίου 

και των κοινών γνωστικών σχημάτων στη μαθησιακή αυτή διαδικασία. 

Αν και η εν λόγω προσέγγιση παρέχει μια ολοκληρωμένη εστίαση στις πτυχές της 

μάθησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, την ίδια στιγμή δεν μπορεί να δώσει 

κατευθύνσεις σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν τον οργανισμό σε μανθάνοντα (Yang et 

al., 2004).  

3.2.3  Η στρατηγική προοπτική  

Η στρατηγική προσέγγιση εκλαμβάνει ως μανθάνοντα τον «οργανισμό, ο οποίος έχει 

την ικανότητα να δημιουργεί, να αποκτά και να μεταφέρει τη γνώση και να τροποποιεί με 

τέτοιο τρόπο τη συμπεριφορά του, ώστε αυτή να αντανακλά τη νέα γνώση» ( Garvin, 1993, 

p.80). Μια τέτοια συνεχής  διαδικασία απαιτεί την ενεργό διαχείριση της μάθησης, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι αυτή συντελείται οργανωμένα, με σχεδιασμό και βάσει στρατηγικής. Ο 

Garvin (2000; 2008)  αναφέρει ότι η δόμηση ενός μανθάνοντος οργανισμού στηρίζεται σε:  

 Περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση: η μάθηση δεν αφορά μόνο την επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων, αλλά αποσκοπεί στην αναζήτηση νέων ιδεών και την 

εισαγωγή καινοτομιών, παρέχοντας ταυτόχρονα συναισθηματική ασφάλεια στα 

άτομα και χρόνο να αναστοχαστούν. Η μάθηση που προκύπτει από την επαφή του 

οργανισμού με άλλους οργανισμούς  ανοίγει τα όρια του, παρέχοντας του μια 

διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης και 

δράσης.  

 Καθιερωμένες μαθησιακές διαδικασίες και πρακτικές: η επίλυση προβληματικών 

καταστάσεων δεν έγκειται σε τυχαίες και παρορμητικές αποφάσεις, αλλά στηρίζεται 
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σε δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία οργανώνονται με βάση επιστημονικές 

μεθόδους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν 

πληροφορίες και δεδομένα, να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης και να αναζητούν τρόπους και μέσα, ώστε να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους. Η ανασκόπηση παρελθουσών επιτυχιών και αποτυχιών, η 

συστηματική αξιολόγηση τους και η εμπλοκή των εργαζομένων στον αναστοχασμό 

σχετικά με αυτές αποτελούν εξέχουσες μαθησιακές ευκαιρίες. 

 Ηγεσία που ενισχύει τη μάθηση: η ηγεσία ενός οργανισμού, ο οποίος επιθυμεί να 

μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα οφείλει να δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τον 

διάλογο και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη και δομές που να υποστηρίζουν την 

παραγωγή και τον διαμοιρασμό της γνώσης, μέσα κι έξω από τον οργανισμό με 

σκοπό αυτή να χρησιμοποιηθεί για ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα.  

Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον Garvin (1993; 2000; 2008) επιχείρησε να 

καλύψει την έλλειψη επιχειρησιακής καθοδήγησης στη δόμηση ενός μανθάνοντος 

οργανισμού, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο ο οργανισμός να κατανοήσει τις 

εσωτερικές στρατηγικές που απαιτούνται, ώστε να ενισχυθεί η μαθησιακή του ικανότητα. Η 

στρατηγική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας και εστιάζει στην 

παρούσα και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού (Kools & Stoll, 2016).  

3.2.4  Τα στρατηγικά Δομικά Στοιχεία  

Ο Goh (1998 ; Goh & Richards, 1997), βασιζόμενος σε δεδομένα που προέκυψαν 

μέσα από συνεντεύξεις και επιχειρώντας να συγκεράσει τις προσεγγίσεις του Senge (1990), 

των Pedler, Boydell και Burgoyne (1989) και του Garvin (1993),  καταλήγει ότι η δόμηση 

ενός μανθάνοντος οργανισμού βασίζεται σε πέντε δομικά στοιχεία (building blocks):  

 Σαφήνεια και υποστήριξη της αποστολής και του οράματος: κάθε μέλος του 

οργανισμού οφείλει να συνειδητοποιήσει πως η δουλειά του συνεισφέρει στην 

εκπλήρωση των σαφώς προσδιορισμένων σκοπών του οργανισμού. Η σαφήνεια του 

οράματος και της αποστολής του οργανισμού ενισχύει την ανάληψη ευθύνης από τα 

μέλη, τα οποία υιοθετούν δράσεις και στρατηγικές που ευθυγραμμίζονται με τους 

γενικότερους οργανωσιακούς στόχους. 

 Κοινή ηγεσία και εμπλοκή: η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση της 

οργανωσιακής πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική για τη δόμηση ενός οργανισμού που μαθαίνει. Ο ηγέτης οφείλει να 
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παρέχει ειλικρινή ανατροφοδότηση στα μέλη, να αποδέχεται την κριτική και να 

μαθαίνει από αυτήν.  

 Πειραματισμός και επιβράβευση: τα μέλη πρέπει να αισθάνονται ασφαλή να 

πειραματιστούν με νέες μεθόδους και να αναλάβουν ρίσκα. Αυτό απαιτεί 

αμφισβήτηση του κατεστημένου και του τρόπου που μέχρι πρότινος γίνονταν τα 

πράγματα. Οι επιτυχίες και οι καινοτόμες ιδέες επιβραβεύονται, ενώ οι αποτυχίες 

εκλαμβάνονται ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  

 Μεταφορά γνώσης: η μάθηση από αποτυχίες του παρελθόντος και ο διαμοιρασμός 

των πετυχημένων πρακτικών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οργανωσιακής 

μαθησιακής διαδικασίας. Ένας μανθάνων οργανισμός δεν οφείλει μόνο να 

ενθαρρύνει τέτοιου είδους πρακτικές, αλλά να δημιουργεί συστήματα μετάδοσης και 

διαμοιρασμού πληροφοριών, στα οποία  οι εργαζόμενοι θα έχουν εύκολη πρόσβαση. 

 Ομαδική δουλειά και συνεργασία: οι ομάδες μέσα στον οργανισμό πρέπει να είναι 

σε θέση να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις και να αξιοποιούν νέες και 

καινοτόμες ιδέες στην καθημερινή τους πρακτική.  

Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω δομικά στοιχεία απαιτούνται δύο υποστηρικτικές 

δομές: από τη μια αποτελεσματικός οργανωσιακός σχεδιασμός, που θα υποστηρίζει τη συν- 

λειτουργία των δομικών αυτών στοιχείων, κι από την άλλη εργαζόμενοι με τα κατάλληλα 

προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 

θέτουν τα εν λόγω δομικά στοιχεία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μια στροφή στις γνωστικές 

δεξιότητες και τη συμπεριφορά όλων των μελών του οργανισμού, κατάλληλη εκπαίδευση και 

συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, που θα ενισχύουν και θα προωθούν 

τη μάθηση όλων (Goh, 1998).  

 

3.3 Προς αναζήτηση των κοινών σημείων και μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης  

Η εμβύθιση στη σχετική με τους οργανισμούς που μαθαίνουν βιβλιογραφία 

αποκαλύπτει την ύπαρξη πολλών προσεγγίσεων, με διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες και 

σημεία ενδιαφέροντος, η προσεκτική μελέτη των οποίων φέρνει στο φως ορισμένα κοινά 

τους σημεία, τα οποία αξίζει να αναφερθούν (Πιν. 2). Οι περισσότερες προσεγγίσεις μιλούν 

για:  
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► Την ύπαρξη ενός κοινού οράματος, το οποίο υποδηλώνει την επιθυμητή κατεύθυνση 

προς την οποία θα κινηθεί ο οργανισμός (Ӧrtenbland, 2004). Η διαμόρφωση του 

κοινού οράματος είναι μια συλλογική διαδικασία, με σαφή προσανατολισμό προς τη 

μάθηση, όραμα  το οποίο δομείται πάνω στις αλληλεπιδράσεις των μελών και 

διασφαλίζει ότι η σημαντική μάθηση δεν συντελείται μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις, 

αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής πρακτικής (Santa, 2015).  

► Τη δόμηση ευέλικτων οργανωσιακών δομών, που υποστηρίζουν την προσαρμογή 

και την ανταπόκριση του οργανισμού στις ταχύτατες αλλαγές του περιβάλλοντος και 

παρέχουν στα μέλη τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις 

αναδυόμενες αλληλεπιδράσεις. Οι ευέλικτες αυτές δομές θα πρέπει να υποστηρίζουν 

σημαντικές μαθησιακές διαδικασίες όπως, η ατομική και ομαδική μάθηση, η  

μεταφορά και διαχείριση της γνώσης και η δημιουργία συνεργατικής οργανωσιακής 

κουλτούρας μάθησης (Song et al., 2008 ; Watkins & Kim, 2018).  

► Την ύπαρξη κουλτούρας μάθησης, με βασικά χαρακτηριστικά τον πειραματισμό, τη 

συμμετοχή και τον διάλογο (Santa, 2015), την παροχή του απαραίτητου χώρου και 

χρόνου για ανατροφοδότηση, την αποδοχή των λαθών, της αποτυχίας και της 

διαφορετικότητας (Ӧrtenbland, 2004).  

► Τους οργανισμούς ως οργανικές οντότητες που έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, 

όπως τα άτομα, μια ικανότητα η οποία θεωρείται  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

μέλλοντος (Yang et al., 2004 ; Ӧrtenbland, 2018 ; Watkins & Kim, 2018).  

 

 

 

Πίνακας 2: Κοινά στοιχεία θεωρητικών προσεγγίσεων μανθανόντων οργανισμών 
 

Προσφάτως, παρ’ όλες τις ερμηνείες που έχουν αποδοθεί, έχει αναπτυχθεί μια 

συζήτηση σχετικά με το τι τελικά σημαίνει μανθάνων οργανισμός, αν υπάρχουν πραγματικά 

Στοιχεία Ερμηνεία 

Κοινό όραμα Συλλογικός και σαφής προσδιορισμός της κατεύθυνσης του 
οργανισμού 

Ευέλικτες οργανωσιακές δομές Δομές που υποστηρίζουν σημαντικές μαθησιακές διαδικασίες  

Κουλτούρα μάθησης 
 Πειραματισμός, συμμετοχή, διάλογος, ανατροφοδότηση, 
αποδοχή  λαθών, αποτυχίας  διαφορετικότητας 
 

Οργανισμοί ως οργανικές 
οντότητες 

Συλλογικός και σαφής προσδιορισμός της κατεύθυνσης του 
οργανισμού 



63 
 

οργανισμοί που μαθαίνουν (Ӧrtenbland, 2018) και αν ο μανθάνων οργανισμός σαν έννοια 

είναι ακόμη ζωντανή ή παρωχημένη (Pedler & Burgoyne, 2017).  

Η πολυδιάστατη φύση των οργανισμών, αλλά και η συνθετότητα των περιβαλλόντων 

μέσα στα οποία αυτοί λειτουργούν δικαιολογούν ενδεχομένως τα παραπάνω ερωτήματα. Από 

την άλλη, η ύπαρξη τόσο πολλών θεωρητικών προσεγγίσεων, παρά τα κοινά τους σημεία, 

δημιουργούν μια σύγχυση σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν προς τον 

μετασχηματισμό του οργανισμού σε μανθάνοντα.  

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, οι περισσότερες προσεγγίσεις δεν ορίζουν 

ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, αλλά καλούν τους οργανισμούς  να βολιδοσκοπήσουν 

την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να προσδιορίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία 

τους, να καθορίσουν τις ανάγκες τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία, να διαμορφώσουν 

το όραμά τους και να σχεδιάσουν τις δράσεις προς την υλοποίησή του.  

Ωστόσο, όταν μιλάει κανείς για οργανισμούς, παραδέχεται άμεσα ή έμμεσα ότι 

πρόκειται για σύνθετα συναισθηματικά και πολιτικά περιβάλλοντα, όπου ενυπάρχουν 

ταυτόχρονα μια αξιοσημείωτη σύγχυση και αναποτελεσματικότητα, η οποία συμπορεύεται 

με την αποτελεσματική δράση και τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων (Vince, 2018). 

Φαίνεται να είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάθε προσπάθεια για συνεχή μάθηση, 

συνεργασία και ομαδικότητα συναντά συνειδητή ή ασυνείδητη αντίσταση. Η κατανόηση 

αυτής της αντίθεσης θα μπορούσε να απελευθερώσει τη ρητορική και τις πρακτικές που 

απαιτούνται για τον μετασχηματισμό του οργανισμού σε μανθάνοντα. Δεν έχει και τόση 

σημασία λοιπόν, να διακηρύξει κανείς αν η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού είναι 

ζωντανή ή παρωχημένη (Pedler & Byrgoyne, 2017), όσο να παραδεχτεί ότι είναι και τα δύο 

(Vince, 2018). Παρωχημένη, γιατί αντανακλά μια σημαντική στιγμή, η οποία όμως έχει 

παρέλθει, όπου η μάθηση αποτέλεσε πρωτεύον θέμα στις οργανωσιακές μελέτες και 

ζωντανή, γιατί αντανακλά μια ιδέα από την οποία κανένας οργανισμός δεν πρέπει να 

απομακρυνθεί, καθώς αποτελεί το όπλο και την ασπίδα του στις συνεχείς προκλήσεις.  

Ο οργανισμός μπορεί να είναι διευκολυντής, υποστηρικτής ή διαχειριστής της 

μαθησιακής διαδικασίας που συντελείται στους κόλπους του ή μπορεί να είναι ο ίδιος μια 

μαθησιακή οντότητα ή ακόμη μια οργανική δομή, η οποία εξαρτάται από τη μάθηση των 

μελών του (Ӧrtenbland, 2018). Μπορεί φυσικά να είναι συνδυασμός των παραπάνω ή και 

όλα αυτά μαζί. Η προσέγγιση των Marsick και Watkins (2003) που παρουσιάζεται παρακάτω 

εκλαμβάνει τους οργανισμούς ως οργανωσιακές μαθησιακές οντότητες που διευκολύνουν 

και υποστηρίζουν τη μάθηση των μελών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον κι αυτό την καθιστά μια 
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σύγχρονη και ολοκληρωμένη προσέγγιση (Ӧrtenbland, 2018) που φαίνεται ότι μπορεί να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις.  

 

3.4 Η προσέγγιση της ενσωμάτωσης – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των 

μανθανόντων οργανισμών  

Η μακρόχρονη μελέτη των οργανισμών και των πρακτικών ανάπτυξης μάθησης  που 

υιοθετούν, η επαφή και οι συζητήσεις με εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματίες της 

οργανωσιακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εργαζόμενους σε 

οργανισμούς αποτέλεσαν για τις Watkins και Marsick το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός 

μοντέλου μετασχηματισμού των οργανισμών σε μανθάνοντες. Διαβάζοντας κανείς το έργο 

τους, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει τις επιρροές που έχουν δεχτεί από τη δουλειά των 

Argyris και Schön (1978) αναφορικά με την οργανωσιακή μάθηση (ιδιαίτερα στο έργο της 

Karen Watkins), από τον μεγάλο παιδαγωγό John Dewey (1938) (στο έργο της Victoria 

Marsick), τον Reginald Revans (1907-2003), με τη θεωρία του περί αλλαγής και τον ρόλο 

των ηγετών, τον Kurt Lewin  για τη σημαντική επίδραση που ασκεί το κοινωνικό πλαίσιο 

στην κατανόηση της μάθησης μέσα από την πρακτική και τέλος, τον Jack Mezirow (1991) με 

τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τον ρόλο του κριτικού στοχασμού.  

Μέσα από όλες αυτές τις επιρροές, οι ερευνήτριες πέτυχαν να διαμορφώσουν μια 

προσέγγιση μελέτης των οργανισμών και μετασχηματισμού τους σε μανθάνοντες, δομώντας 

ταυτόχρονα και ένα ερευνητικό εργαλείο, το DLOQ – Dimensions of Learning Organization 

Questionnaire (Ερωτηματολόγιο για τις Διαστάσεις του Μανθάνοντος Οργανισμού), του 

οποίου η βασική παραδοχή είναι ότι:  

«Οι ηγέτες και το πεδίο της οργανωσιακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού οικοδομούν κουλτούρες. Το DLOQ μπορεί να τους βοηθήσει να το κάνουν αυτό 

κατά τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα στις επιχειρήσεις τους, στις αγορές τους και τις 

εργασιακές προτιμήσεις τους…» (Marsick, 2013, p.129).  

Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι εκείνο που διαφοροποιεί την προσέγγισή τους από τις 

υπόλοιπες είναι ο μοναδικός τρόπος σύνδεσης του περιβάλλοντος με τη συνεχή διαδικασία 

οικοδόμησης της μαθησιακής ικανότητας του οργανισμού, το ενδιαφέρον τους για την 

οργανωσιακή κουλτούρα και ό, τι ενσωματώνεται σε αυτή και για τη μακροπρόθεσμη 

βελτίωση του οργανισμού (Sidani & Reese, 2018). Η κουλτούρα ενός οργανισμού 

αντανακλά την πρότερη γνώση του οργανισμού, τη μάθησή του και αποτελεί τη βάση πάνω 
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στην οποία οικοδομείται η ικανότητά του για αλλαγή (Schein, 1996 οπ.αν. στο Watkins & 

Kim, 2018).  

Ένας μανθάνων οργανισμός έχει ενσωματωμένη την ικανότητα να μαθαίνει και να 

μετασχηματίζεται, δομές που επιτρέπουν στα μέλη να εμπλέκονται σε δράσεις τυπικής και 

άτυπης μάθησης, που ενθαρρύνουν τον διάλογο, προωθούν την ομαδική μάθηση και 

παρωθούν τα άτομα να συνδέουν συστημικά τον οργανισμό τους με το περιβάλλον του. 

Συγκεκριμένα, μανθάνων είναι ο οργανισμός, ο οποίος συνεχώς μαθαίνει και καλλιεργεί μια 

μαθησιακή κουλτούρα με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνεχής μάθηση να συντελείται σε επίπεδο 

ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινωνικό (Watkins & Marsick, 1992a, 1992b, 1994 ; 

Watkins & Golembiewski, 1995 ; Watkins. 1996 ; Yang et al., 2004 ; Marsick & Watkins, 

2003 ; Watkins & Kim, 2018). Αυτό σημαίνει ότι  η  μάθηση είναι μια συνεχής 

ενσωματωμένη διαδικασία, που χρησιμοποιείται στρατηγικά, συνδέεται με την καθημερινή 

εργασία και πρακτική και διαμοιράζεται ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού (Marsick & 

Watkins, 1994). Σημαντικό είναι ότι την ευθύνη της μάθησης δεν την αναλαμβάνουν μόνο οι 

ηγέτες ή μόνο μερικά άτομα στον οργανισμό. Η μάθηση είναι ευθύνη όλων σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο, αλλά και του ίδιου του οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός 

του.  

Ένα ακόμη δυνατό σημείο στην προσέγγιση των Marsick και Watkins (2003) είναι η 

επιτυχής σύνδεση της οργανωσιακής μάθησης με την έννοια του μανθάνοντος οργανισμού 

(Ӧrtenbland, 2018) και η αξιοποίηση όλων των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί σε ένα 

μοντέλο, το οποίο όχι μόνο παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός 

οργανισμού που μαθαίνει, αλλά παρέχει και τις κατάλληλες κατευθύνσεις που θα 

πραγματοποιήσουν τον μετασχηματισμό του. Οι επτά διαστάσεις (7 Dimensions) που 

προτείνουν οι ερευνήτριες, όπως υποστηρίζουν, δεν αφορούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, 

αλλά αποτελούν επιτακτικές απαιτήσεις δράσης  (action imperatives), στρατηγικά σημεία 

επίτευξης στόχων (strategic leverage points) (Sidani & Reese, 2018), στα οποία πρέπει να 

εμπλακούν τα μέλη του οργανισμού.  

Κατά συνέπεια, ένας μανθάνων οργανισμός περιλαμβάνει (Marsick & Watkins, 2003; 

Yang et al., 2004):  

 Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

 Τρία επίπεδα μάθησης (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό) 

 Τέσσερα συστημικά επίπεδα (άτομο, ομάδα, οργανισμός, εξωτερικό περιβάλλον) 

 Συγκεκριμένες διαστάσεις ανά συστημικό επίπεδο 
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3.4.1  Βασικά χαρακτηριστικά ενός μανθάνοντος οργανισμού  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και συνάγεται από τα παραπάνω, οι οργανισμοί για 

τις Marsick και Watkins (2003) εκλαμβάνονται ως οργανικές οντότητες που έχουν την 

ικανότητα να μαθαίνουν. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής (Marsick et 

al., 2000):  

 Συνεχής μάθηση σε επίπεδο συστήματος: τα άτομα αναμένεται να μαθαίνουν 

συνεχώς και να διαμοιράζονται τη μάθησή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διευκολύνεται η μάθηση όλου του συστήματος. 

 Δημιουργία, γενίκευση και διαμοιρασμός της γνώσης: τα άτομα καλούνται να 

κατακτήσουν έναν νέο τρόπο σκέψης, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσουν, να αμφισβητήσουν ή/και να τροποποιήσουν τις μέχρι πρότινος 

παγιωμένες αντιλήψεις και παραδοχές τους. Μέσω του διαλόγου με τα υπόλοιπα μέλη 

του οργανισμού, ο νέος αυτός τρόπος σκέψης και η νέα γνώση που θα προκύψει, θα 

διαμοιραστεί και θα διαδοθεί και όλοι θα έχουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε 

αυτήν.  

 Ικανότητα συστημικής σκέψης: τα άτομα αντλούν γνώση από ποικίλες πηγές, μέσα 

κι έξω από τον οργανισμό. Η γνώση αυτή πρέπει να συνδυαστεί, ώστε να διαφανούν 

οι αλληλεπιδράσεις και οι βρόγχοι ανατροφοδότησης.  

 Ευρύτερη συμμετοχή και απόδοση λόγου από τα περισσότερα μέλη: όλα τα μέλη 

του οργανισμού καλούνται να συνεισφέρουν στον οργανισμό, ανεξάρτητα από τη 

θέση που κατέχουν σε αυτόν, να αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησης τους και 

των αποτελεσμάτων αυτής και να αποδίδουν λόγο, κάτι που απαιτεί νέα μάθηση.  

 Κουλτούρα και δομές ταχείας επικοινωνίας και μάθησης: κάθε προσπάθεια που 

αποσκοπεί στη μάθηση πρέπει να υποστηρίζεται και να επιβραβεύεται με κατεύθυνση 

από πάνω προς τα κάτω και μέσω διαφόρων συστημάτων επιβράβευσης. Αυτό θα 

δημιουργήσει μια συνθήκη ασφάλειας στα μέλη, ώστε να αναλαμβάνουν 

υπολογισμένα ρίσκα, να πειραματίζονται στην καθημερινή τους πρακτική, να 

εκλαμβάνουν τα λάθη και τις αποτυχίες ως μαθησιακές ευκαιρίες και να 

διαμοιράζονται πληροφορίες και καλές πρακτικές.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά καταδεικνύουν μια κουλτούρα με σαφή προσανατολισμό 

προς τη μάθηση, η οποία είναι ενσωματωμένη στον οργανισμό, ώστε αυτός να καταβάλει 

συστηματική προσπάθεια να αξιοποιεί και να διαχειρίζεται τη γνώση με έναν περισσότερο 
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μόνιμο τρόπο για τα άτομα, τις ομάδες και τελικά, για τον ίδιο τον οργανισμό (Watkins, 

1996).  

3.4.2  Ο μαθησιακός κύκλος στους μανθάνοντες οργανισμούς 

Ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε μανθάνοντα απαιτεί την ύπαρξη και τη 

δυναμική αλληλεπίδραση της ατομικής, της ομαδικής και της οργανωσιακής μάθησης 

(Watkins & Marsick, 1992a, 1992b, 1994 ; Watkins & Golembiewski, 1995 ; Watkins. 1996 ; 

Yang et al., 2004 ; Watkins & Kim, 2018). Προϋποθέτει την υιοθέτηση ενός νέου, 

διαφορετικού τρόπου σκέψης και δράσης, όπου τα άτομα- μέλη του οργανισμού έρχονται 

αντιμέτωπα με τις παραδοχές, τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τα πιστεύω τους, τα οποία 

καλούνται να διερευνήσουν, να αμφισβητήσουν, ή ακόμη και να τροποποιήσουν. Η συνεχής 

αυτή διαδικασία είναι εκείνη που οδηγεί τα άτομα στην κατάκτηση της νέας γνώσης και τα 

εμπλέκει σε μια αέναη διαλεκτική σχέση με τη μάθηση. Ταυτόχρονα, απαιτεί μια ουσιαστική 

και θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός, αμφισβητώντας κι αν 

χρειαστεί ακυρώνοντας τα πρότερα πρότυπα οργανωσιακής δράσης (Yorks & Marsick, 

2006).  

Η μάθηση των ατόμων μέσα στον οργανισμό επηρεάζεται από τα βιώματα, τις 

εμπειρίες και το μαθησιακό στιλ των μελών και ταυτόχρονα τροφοδοτείται από τις δυναμικές 

των ομαδικών διαδικασιών, καθώς αυτά εκτίθενται σε λειτουργίες, όπως ο καθορισμός 

ομαδικών στόχων, η επιλογή στρατηγικών δράσης, η ανατροφοδότηση (Murray & Moses, 

2005). Η κοινωνική αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας επιτρέπει τον διαμοιρασμό της 

γνώσης, γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας (Ellis et al., 2003), αλλά και ολόκληρη τη λειτουργία και την κουλτούρα του 

οργανισμού (Yorks & Marsick, 2006). Τα άτομα δε μαθαίνουν μόνο από και με τον εαυτό 

τους. Μαθαίνουν κι από τις εγκαθιδρυμένες ομαδικές και οργανωσιακές συμπεριφορές 

(Murray & Moses, 2005), από την εμπλοκή τους σε ποιοτικές συζητήσεις, αναφορικά με τους 

κοινούς τους στόχους, με την αποκάλυψη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας των 

απόψεων τους (Laiken, 2002) κι από την ανάληψη δράσης επάνω σε προβλήματα που έχουν 

πραγματικό νόημα (Yorks & Marsick, 2006).  

Στο θεωρητικό μοντέλο των Marsick και Watkins (2003), ο μετασχηματισμός του 

οργανισμού και η οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της συνέργειας 

ατόμων και δομών του οργανισμού. Τα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσωπικής 

τους μάθησης, αποζητώντας την ανάπτυξη και την ευημερία τους, αξιοποιώντας οποιαδήποτε 

ευκαιρία για ομαδική εργασία και συνεργασία και ο οργανισμός βελτιώνει στρατηγικές και 
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λειτουργικές διαδικασίες, προκειμένου να ενθαρρύνει τα άτομα να εργαστούν προς ένα κοινό 

όραμα και την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Άτομα και ομάδες αποτελούν βασικό 

ενοποιητικό δομικό στοιχείο των μανθανόντων οργανισμών και οι μανθάνοντες οργανισμοί 

αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών. Οι Επτά Διαστάσεις των 

μανθανόντων οργανισμών που προτείνουν οι ερευνήτριες καλύπτουν όλα τα επίπεδα 

μάθησης του οργανισμού, προσδιορίζοντας σαφώς τις μεταξύ τους σχέσεις (Yang et al., 

2004), παρέχοντας ένα εργαλείο διάγνωσης της τρέχουσας κατάστασης του οργανισμού και 

προτείνοντας σημεία και πεδία, στα οποία οφείλει να εστιάσει το ενδιαφέρον του ο 

οργανισμός, προκειμένου να επιτύχει τον μετασχηματισμό του (Watkins & Kim, 2018). Μια 

τέτοια ιδέα λειτουργεί ως όραμα για τον οργανισμό, και όχι ένα σημαντικό γεγονός. Απαιτεί 

πολλές μικρές παρεμβάσεις, που θα απομακρύνουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη μάθηση 

και θα ενισχύσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που τη διευκολύνουν. Πρόκειται για ένα μεγάλο 

ταξίδι… 

3.4.3  Οι Επτά Διαστάσεις των Μανθανόντων Οργανισμών  

Στην προσέγγιση των Marsick και Watkins (2003), το άτομο, οι ομάδες, ο 

οργανισμός και το ευρύτερο περιβάλλον είναι διακριτά, αλλά αλληλοσχετιζόμενα. 

Καθορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία κάθε επιπέδου και υπογραμμίζεται ότι, η 

αλληλεπίδρασή τους είναι εκείνη, η οποία θα οικοδομήσει μια ισχυρή μαθησιακή κουλτούρα 

κι έναν οργανισμό ευαίσθητο στις αλλαγές του ευρύτερου περιβάλλοντος και ικανό να 

ανταποκριθεί σε αυτές. Οι εν λόγω διαστάσεις βρίσκουν εφαρμογές σε σχεδόν όλους τους 

τύπους των οργανισμών, κερδοσκοπικούς και μη και είναι κάτι περισσότερο από τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός μανθάνοντος οργανισμού. Αφορά τις διαδικασίες 

και την ανάλυσή τους, που ενοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά και τον σαφή προσδιορισμό 

των τρόπων που αυτά κινητοποιούν τον δυναμικό μετασχηματισμό των οργανισμών.  

 

I. Σε ατομικό επίπεδο  

 

Η δημιουργία ευκαιριών συνεχούς μάθησης ( Create continuous learning opportunities)  

Ένας οργανισμός που μαθαίνει θέτει τη μάθηση των μελών του στο επίκεντρο  

παρέχοντας όχι μόνο συνεχώς μαθησιακές ευκαιρίες, αλλά και τον κατάλληλο χώρο, χρόνο 

και τους απαραίτητους πόρους αξιοποίησής τους (Kim et al., 2017). Η μάθηση στην εργασία, 

ή αλλιώς επαγγελματική μάθηση προωθείται και υποστηρίζεται από την κουλτούρα του 

οργανισμού, εμπλέκει όλα τα μέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τους 
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στόχους και τις προτεραιότητες της προσωπικής τους επαγγελματικής μάθησης ( Kools & 

Stoll, 2016). Αξίες και παραδοχές που υπογραμμίζουν ότι η μάθηση είναι μία συνεχής και 

δια βίου διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία, μία ικανότητα που όλοι 

διαθέτουν και μπορούν να βελτιώσουν ( Middlewood et al., 2005) καθοδηγούν τα μέλη και 

τα καθιστούν υπεύθυνα της προσωπικής τους μάθησης, τα ωθούν να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο τις δυνατότητές τους και να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες και τρόπους να 

διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτυχθούν επαγγελματικά.  

.  

Η ενθάρρυνση για αναζήτηση και διάλογο (Promote inquiry and dialogue)  

Η διάσταση αυτή αντανακλά τη δυνατότητα των μελών να πειραματίζονται, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκα, να παρέχουν και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση 

(Yang et al., 2004). Η έρευνα χρησιμοποιείται ως ένα μέσο ικανό να εγκαθιδρύσει τη 

μάθηση, την αλλαγή και την καινοτομία (OECD, 2016). Η έρευνα που στηρίζεται σε 

επιστημονικές μεθόδους και αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής κινητοποιεί τα μέλη 

να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση τους, να οικοδομήσουν νέα και να αναλάβουν δράση 

μέσα κι έξω από τον οργανισμό (European Commission, 2018). Ο διαφορετικός τρόπος να 

γίνονται τα πράγματα απαιτεί ανοικτό μυαλό, διερεύνηση των προσωπικών ορίων, 

αναγνώριση των συναισθημάτων , αποδοχή των λαθών και ουσιαστικό διάλογο, που 

επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση απόψεων, ερωτήσεων και προβληματισμών. Μέσα σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον, τα μέλη του οργανισμού διαμορφώνουν τις υποθέσεις τους και τις 

επανεξετάζουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με τους άλλους, εδραιώνοντας μια κουλτούρα 

έρευνας. 



70 
 

II. Σε ομαδικό επίπεδο  
 

Η ενθάρρυνση για συνεργασία και ομαδική μάθηση (Encourage collaboration and team 

learning)  

Τα συνεργατικά δίκτυα και οι ομάδες αποτελούν ένα ισχυρό μέσο που διαθέτει ο 

οργανισμός για τη δημιουργία και τη μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών (Middlewood et 

al., 2005). Τα μέλη του οργανισμού μαθαίνουν να εργάζονται μαζί, να συνεργάζονται και να 

αναστοχάζονται, προκειμένου να πετύχουν τους οργανωσιακούς στόχους και να 

ισχυροποιήσουν τη μάθησή τους (OECD, 2016).  

Ένας οργανισμός που μαθαίνει προωθεί την ομαδική μάθηση και συνεργασία, 

αποδεχόμενος τις προσωπικές απόψεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μελών, 

επιβραβεύοντας συστηματικά τις ομαδικές προσπάθειες και λαμβάνοντας υπόψη τις 

αποφάσεις της ομάδας. Τα άτομα έτσι, υποκινούνται να συμμετέχουν και να είναι ενεργά 

μέλη των ομάδων που λειτουργούν στον οργανισμό, καθώς αισθάνονται ότι η γνώμη τους 

έχει αξία, αποκτούν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στους άλλους και εμπλέκονται όλο και 

περισσότερο στις διαδικασίες και τις πρακτικές που στοχεύουν στην ομαδική και 

οργανωσιακή ανάπτυξη.  

Η συμμετοχή των μελών σε έρευνες – δράσης (Taylor, 2006 ; O’ Neil & Marsick, 

2007 ; Κακανά & Καπαχτσή, 2011) ενισχύει τη συνεργατική και κοινωνική αλληλεπίδραση 

και δομεί μια ισχυρή συνεργατική κουλτούρα, η οποία ενθαρρύνει τα άτομα να διερευνήσουν 

και να βελτιώσουν την πρακτική τους, να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις και να 

επιλύσουν προβλήματα (Kools & Stoll, 2016). 

  

III. Σε οργανωσιακό επίπεδο  

 

Η θεσμοθέτηση συστημάτων που συλλαμβάνουν και διαμοιράζουν τη γνώση ( Establish 

systems to capture and share learning)  

Η διάσταση αυτή σε επίπεδο οργανισμού αφορά τη δημιουργία, την ενσωμάτωση και 

την αποτελεσματική αξιοποίηση μηχανισμών που θα συλλέξουν και θα διαμοιράσουν τη 

γνώση στα μέλη του οργανισμού (Kools & Stoll, 2016). Είτε πρόκειται για συστήματα 

τεχνολογίας είτε αφορά άτυπες συζητήσεις ή επίσημες συναντήσεις των μελών, ο οργανισμός 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πληροφορίες και δεδομένα από ποικίλες πηγές, να τις 

διαθέσει στα μέλη του και να τις αξιοποιήσει κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων ή 

λήψης αποφάσεων (Winkler & Fyffe, 2016). Ευρήματα ερευνών και μελετών πρέπει ανά 
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πάσα  στιγμή να είναι εύκολα προσβάσιμα σε άτομα και ομάδες, ώστε να αξιολογηθεί η 

πορεία προς την εκπλήρωση του οράματος του οργανισμού, να επαναπροσδιοριστούν οι 

αρχικοί στόχοι και να επιτευχθεί η κατανόηση των συνήθων μηχανισμών που παρεμβαίνουν 

στην ολοκλήρωση του έργου.  

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία βάσεων 

δεδομένων και τη γρήγορη πρόσβαση σε αυτές, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την 

οργανωσιακή μνήμη και καθοδηγώντας τα μέλη να σχεδιάσουν τις στρατηγικές τους, 

αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος. Πλατφόρμες και δίκτυα επικοινωνίας, όπου θα 

εκφράζονται οι διαφορετικές απόψεις όλων των εμπλεκομένων, οι οποίες θα είναι ανοικτές 

προς συζήτηση και εποικοδομητική κριτική, αξιοποιούνται από τον οργανισμό ως μέσα 

διαμοιρασμού πληροφοριών και ανατροφοδότησης.  

 

Η ενδυνάμωση των ατόμων προς ένα κοινό όραμα (Empower people toward a collective 

vision) 

Η δημιουργία ενός κοινού οράματος στον οργανισμό που μαθαίνει αποτελεί κοινό 

τόπο για όλες σχεδόν  τις προσεγγίσεις των μανθανόντων οργανισμών (Senge, 1990 ; Goh, 

1998 ; Silins et al., 2002 ; Ӧrtenbland, 2004). Το όραμα παρέχει στον οργανισμό ένα αίσθημα 

κατεύθυνσης που αφορά τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον (Kools & Stoll, 2016), αλλά και 

ένα αίσθημα αυτονομίας (European Commission, 2018), καθώς του επιτρέπει να καθορίσει 

τη δική του, μελλοντική εικόνα μέσα στο ευρύτερο σύστημα που λειτουργεί. Στη διατύπωση 

και τον καθορισμό του οράματος εμπλέκονται όλα τα μέλη του οργανισμού. Η εμπλοκή τους 

αυτή  ενισχύει την οργανωσιακή τους δέσμευση, τους προσδίδει ένα κοινό νόημα, τους 

εμπνέει, συντονίζει τις ατομικές και ομαδικές προσπάθειες και διαμοιράζει την ευθύνη της 

υλοποίησής του. 

 

IV. Σε ευρύτερο περιβάλλον  

 

Η συστημική σύνδεση (Connect the organization to its environment)  

Όπως τα άτομα μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, έτσι κι οι οργανισμοί 

μαθαίνουν μέσα από τη συνεργασία τους με άλλους οργανισμούς και με φορείς τους 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος (Brandt, 2003). Ένα ανοικτό σύστημα, όπως είναι οι 

οργανισμοί, όχι μόνο αποδέχεται , αλλά και αποζητά πιθανές συνεργασίες που αποσκοπούν 

στην αμοιβαία μάθηση, δημιουργεί δίκτυα που ξεπερνούν τα φυσικά του όρια, 
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αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αποκτώντας ευελιξία (Groff, 2010 ; Kools & Stoll, 

2016 ; OECD, 2016).  

Τα μέλη του οργανισμού, αξιοποιώντας τους κατάλληλους οργανωσιακούς 

μηχανισμούς ανιχνεύουν το εξωτερικό τους περιβάλλον, σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους και 

αξιολογούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, αναστοχαζόμενα τις δράσεις και τα 

συμπεράσματά τους, έχοντάς τα ως καθοδηγητές στη μελλοντική τους δράση ( Marsick et al., 

2000).  

 

Η στρατηγική ηγεσία (Provide strategic leadership for learning) 

 Η ηγεσία αποτελεί για τον οργανισμό ζωτικό παράγοντα εξέλιξης και ανάπτυξης. 

Ειδικά για τον οργανισμό που μαθαίνει, η ηγεσία είναι εκείνη που θα ενοποιήσει όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη προς την κατεύθυνση της μάθησης, θα μεταφράσει το όραμα σε 

στρατηγική και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπου όλα τα 

μέλη θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις οργανωσιακές λειτουργίες (Kools & Stoll, 

2016; OECD, 2016). 

Οι  Leithwood et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία προσδιορίζεται από δύο 

σημαντικές λειτουργίες: την παροχή κατεύθυνσης στον οργανισμό και την άσκηση επιρροής 

στα μέλη. Οι ηγέτες εργάζονται με τους άλλους, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί 

οργανωσιακοί στόχοι. Οι Marsick και Watkins (2003) προσθέτουν ότι η ηγεσία στον 

μανθάνοντα οργανισμό χρησιμοποιείται στρατηγικά, αξιοποιώντας την παραγόμενη στους 

κόλπους του οργανισμού γνώση ως εργαλείο και ως μέσο αλλαγής και ανάπτυξης. Οι  ηγέτες 

στον οργανισμό που μαθαίνει ηγούνται με το παράδειγμά τους, αμφισβητώντας επίσημα και 

άτυπα το status quo, ενθαρρύνοντας την εμπλοκή των μελών στον  διάλογο, διαμοιράζοντας 

την ηγεσία στα μέλη και δεσμευόμενοι οι ίδιοι στην προσωπική τους μάθηση (Middlewood 

et al., 2005) Η οικοδόμηση κουλτούρας μάθησης και συνεργασίας αποτελεί προτεραιότητά 

τους, η αναγνώριση και η υποστήριξη ηγετικών δεξιοτήτων των μελών και η προώθηση 

στρατηγικών συνεργασιών του οργανισμού με άλλους οργανισμούς και με την ευρύτερη 

κοινότητα αποτελεί μέρος της αποστολής τους (Kools & Stoll, 2016).  

3.4.4. Στρατηγικές δόμησης Μανθανόντων Οργανισμών  

Από την περιγραφή των διαστάσεων που προηγήθηκε, εύκολα μπορεί να συμπεράνει 

κανείς ότι ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε μανθάνοντα είναι μία συνεχής διαδικασία, 

η οποία απαιτεί χρόνο ( Goh & Richards, 1997 ; Song & Chermack, 2008 ; Elkin et al., 2009; 
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Weldy & Gillis, 2010 ; Wen, 2015 ; Santa, 2015 ; Winkler & Fyffe, 2016) και αφορά 

στρατηγικές που υιοθετούνται, οι οποίες διευκολύνουν τη μάθηση τόσο των ατόμων όσο και 

του ίδιου του οργανισμού (Watkins, 1996 ; Yang et al., 2004 ; Watkins & Kim, 2018). Κάθε 

οργανισμός θέτει τις δικές του προτεραιότητες (Ӧrtenbland, 2004) και το δικό του σημείο 

εκκίνησης  ανάλογα με τα οργανωσιακά του χαρακτηριστικά, τις ανάγκες του και τις 

εμπειρίες του, επιδιώκοντας να απομακρύνει τους παράγοντες, τις πρακτικές και τις 

συνήθειες που εμποδίζουν τη μάθηση (Watkins & Golembiewski,  1995). Ωστόσο, όπως 

αναφέρει η σχετική βιβλιογραφία, η ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών μέσα στον οργανισμό 

μπορεί να διευκολύνει τα μέγιστα τη διαδικασία μετασχηματισμού του και την οικοδόμηση 

μιας οργανωσιακής κουλτούρας, σαφώς προσανατολισμένης προς τη μάθηση (Kim et al., 

2017): 

► Ουσιαστικός διάλογος, ο οποίος επιτρέπει στα άτομα να σχετιστούν με τον κόσμο 

που τα περιβάλλει, με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό, τις 

προθέσεις τους, τα συναισθήματά τους και τις επιθυμίες τους (Mezirow, 1991) και να 

διαμορφώσουν τις προσωπικές τους θεωρίες και αξίες (Nonaka, 1994). Ο διάλογος 

αποτελεί μέσο σύνδεσης, συνεργασίας (Kofman & Senge, 1993) και 

συναισθηματικής επένδυσης του ενός προς τον άλλον. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη 

μορφή συζήτησης, στην οποία τα άτομα επιθυμούν να εμπλακούν, ώστε να 

διαπραγματευτούν τις απόψεις τους, στηρίζοντάς τες  σε επιχειρήματα ως τεκμήρια 

της γνώσης τους (Mezirow, 1991).  Ο διάλογος μέσα τον οργανισμό είναι η 

διαδικασία με την οποία τα μέλη οικοδομούν κοινό νόημα, το οποίο μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από τον πλουραλισμό. Ταυτόχρονα, ο διάλογος παρέχει τη 

δυνατότητα στα μέλη να αναζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να  

αναγνωρίσουν τις παραδοχές και τα νοητικά μοντέλα, που υποκινούν τις αξίες και τις 

πράξεις τους (Watkins & Golembiewski,  1995).  

► Αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία στηρίζεται, αλλά και οικοδομεί ισχυρές 

διαπροσωπικές και αμοιβαία υποστηρικτικές σχέσεις (DeRoberto, 2011). Η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών, αλλά και των μελών με το εξωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού προωθεί τον διαμοιρασμό της γνώσης και παρέχει την απαραίτητη 

ανατροφοδότηση, που ενημερώνει και καθοδηγεί τις πρακτικές του οργανισμού 

(Marsick et al., 2000). Όταν τα άτομα μιλούν και ακούν προσεκτικά ο ένας τον άλλον 

δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στις συζητήσεις τους, την οποία καθιερώνουν 

ως πρακτική, μέσα από την καθημερινή τους αλληλεπίδραση (Kofman & Senge, 

1993).  Μέσα από διαύλους αποτελεσματικής  επικοινωνίας, η γνώση κάθε μέλους 
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κοινοποιείται, τα άτομα γνωρίζουν σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν, όταν 

χρειάζονται βοήθεια ή συμβουλές (Ӧrtenbland, 2004), αποκτώντας με αυτό τον τρόπο 

ευελιξία και ελευθερία κινήσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η εμπλοκή όλων των 

μελών στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας του οργανισμού (Weldy & Gillis, 2010), 

καθώς αποκτούν μια συνολική εικόνα του (Watkins, 1996) και έχουν πλήρη 

συνείδηση των πράξεων τους και των συνεπειών τους στις οργανωσιακές λειτουργίες 

(Kofman & Senge, 1993).  

► Συνεργασία, ως βασικός μοχλός επίτευξης της συλλογικής ταυτότητας του 

οργανισμού. Η συνεργασία των μελών και η εμπλοκή τους με συμμετοχικές 

πρακτικές τούς παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού, των 

διαδικασιών και των λειτουργιών του και ευνοεί τη συλλογική κατανόηση της 

τρέχουσας κατάστασης και των απαιτούμενων αλλαγών (Haho, 2014). Η συνεργασία, 

η οποία στηρίζεται στον ανοικτό διάλογο, την αποδοχή των διαφορετικών απόψεων, 

στην αξιοποίηση του γνωστικού, πολιτιστικού και κοινωνικού υπόβαθρου όλων των 

μελών και την κατανόηση των λαθών ως εξαίρετων μαθησιακών ευκαιριών, 

διευκολύνει τη διαπραγμάτευση και τον διαμοιρασμό της γνώσης με έναν κοινό 

τρόπο, απομακρύνει τον ατομικισμό από τη νοοτροπία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και 

συνεισφέρει στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, στη λήψη δημιουργικών 

και καινοτόμων αποφάσεων και στον διαμοιρασμό των ευθυνών (Watkins & Marsick, 

1992a ; Schechter & Qadach, 2016 ; Watkins & Kim, 2018). Δεν αναζητούνται λύσεις 

που να ταιριάζουν σε όλες τις προβληματικές καταστάσεις, αλλά επιδιώκεται η 

βαθύτερη διερεύνηση των ίδιων των προβληματικών καταστάσεων (Kofman & 

Senge, 1993).  Η ανάπτυξη από τον οργανισμό υποστηρικτικών συστημάτων 

αλληλεπίδρασης (Watkins & Golembiewski, 1995) και η παροχή του απαραίτητου 

χώρου και χρόνου για τη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων στο εσωτερικό και 

εξωτερικό του περιβάλλον (Watkins & Kim, 2018) οικοδομεί μια ισχυρή 

οργανωσιακή κουλτούρα, ικανή όχι μόνο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

συνεχείς αλλαγές, αλλά και να τις δημιουργήσει.  

► Κριτικός στοχασμός, τόσο ως μια αναδρομική διαδικασία , που συντελείται εκ των 

υστέρων (reflection- on-action), αλλά περισσότερο ως μέρος μιας συνεχούς 

προσπάθειας κατανόησης των εμπειριών και των πρακτικών (reflection-in- action) 

(Schön, 1983). Καθώς βασικός σκοπός του οργανισμού είναι να ενισχύσει και να 

αυξήσει την απόδοσή του, τα άτομα ενθαρρύνονται να στοχαστούν κριτικά σχετικά 
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με τις παραδοχές του ίδιου του οργανισμού (theories-in-use) (Argyris, 1995) που 

καθοδηγούν τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και που σχετίζονται με την 

απόδοσή του (Yorks & Marsick, 2006). Μια τέτοια διαδικασία, είναι πολύ πιθανό να 

ωθήσει τα άτομα να στοχαστούν κριτικά σχετικά με τις προσωπικές τους παραδοχές, 

εκείνες που μέχρι πρότινος εκλαμβάνονταν ως δεδομένες, προκειμένου να 

αναθεωρήσουν τις διεργασίες της ατομικής και ομαδικής τους μάθησης και να θέσουν 

υπό αμφισβήτηση τις προσωπικές τους θεωρίες (espoused theories) (Argyris, 1995). 

Η συνειδητοποίηση από τα μέλη ότι ο μετασχηματισμός του οργανισμού απαιτεί 

τροποποίηση των υπαρχουσών ατομικών και οργανωσιακών πρακτικών και την 

εισαγωγή νέων ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα γνωσιακό και συναισθηματικό 

κενό, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη του κριτικού στοχασμού (Knipfer et 

al., 2013). Τα άτομα εμπλέκονται σε μια κατάσταση αυτεπίγνωσης, η οποία τελικά 

οδηγεί σε αναστοχαστικές διαδικασίες με επιπτώσεις τόσο σε  ατομικό όσο και σε 

ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κριτικός στοχασμός 

αποτελεί προϋπόθεση ή αποτέλεσμα του μετασχηματισμού των οργανισμών. 

Φαίνεται να είναι και τα δύο. Εκείνο που έχει εξαιρετική σημασία για τους 

οργανισμούς που επιθυμούν να μετασχηματιστούν σε μανθάνοντες είναι ότι, ο 

κριτικός στοχασμός των ατόμων, των ομάδων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού 

συμβάλλει στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του 

περιβάλλοντος (Walsh, 2009), αποσαφηνίζοντας κανόνες και νόρμες (Haho, 2014) 

και παρέχοντας στα άτομα την απαιτούμενη ευελιξία και αυτονομία (Watkins & 

Marsick, 1992a, 1992b), προσδιορίζοντας τους παράγοντες που ενδεχομένως 

δυσκολεύουν την προσπάθεια μετασχηματισμού (Winkler & Fyffe, 2016) και 

ωθώντας τα άτομα να συνδέσουν την προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη με 

την ανάπτυξη του οργανισμού (Walsh, 2009 ;  Winkler & Fyffe, 2016).  

Η αρμονική συνύπαρξη των παραπάνω συνθηκών μπορούν να διευκολύνουν τον 

οργανισμό να υιοθετήσει στρατηγικές που να διευκολύνουν τη μάθηση τόσο των ατόμων, 

όσο και του ίδιου του συστήματος (Watkins, 1996 ; Yang et al., 2004 ; Watkins & Kim, 

2018):  

 

Α. Στρατηγικές διευκόλυνσης της μάθησης σε επίπεδο ατόμων 

Ακόμη κι αν τα άτομα εμπλέκονται σε δράσεις και πρακτικές που ενισχύουν την 

προσωπική τους μάθηση, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτό θα οδηγήσει σε μάθηση του 
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οργανισμού. Απαιτούνται ενέργειες, οι οποίες θα ενοποιήσουν την ατομική με την 

οργανωσιακή μάθηση και θα μετασχηματίσουν την ατομική γνώση σε οργανωσιακή. Οι 

διαμοιρασμένες ατομικές αλλαγές στις νοητικές συνήθεις και τα πλαίσια αναφοράς είναι 

εκείνες που επηρεάζουν και δύνανται να μετασχηματίσουν την κουλτούρα του οργανισμού 

(Yorks & Marsick, 2006). Η δυνατότητα των ατόμων να στέκονται κριτικά απέναντι στις 

πράξεις τις δικές τους και του οργανισμού (Marsick et al., 2000), αλλά και η παραχώρηση σε 

αυτά εξουσίας και αρμοδιοτήτων να δράσουν και να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στις 

ατομικές, οργανωσιακές και κοινωνικές ανάγκες (Watkins, 1996) αναγνωρίζει το άτομο, ως 

βασικό μοχλό της οργανωσιακής ανάπτυξης, του παρέχει αυτονομία (Watkins & Marsick, 

1992a ; 1992b) και το καλεί να αναλάβει την ευθύνη της προσωπικής του μάθησης (Marsick 

& Watkins, 1999).  

Όταν η μάθηση αυτή επιβραβεύεται και αναγνωρίζεται μέσα στον οργανισμό, το 

άτομο παρακινείται να επενδύσει στην επαγγελματική του ανάπτυξη, με άμεσα και θετικά 

αποτελέσματα τόσο για το ίδιο, όσο και για τον οργανισμό (Winkler & Fyffe, 2016). Οι 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι που επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά και 

επενδύουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη δεσμεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην 

υλοποίηση των οργανωσιακών στόχων, συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους 

συναδέλφους τους , έχουν θετικές στάσεις απέναντι στο επάγγελμά τους και υιοθετούν 

πρακτικές βελτίωσης και καινοτομίας (Cansoy & Parlar, 2017).  

Ο οργανισμός καλείται, λοιπόν, να παρέχει ποικίλες και συνεχείς ευκαιρίες, που θα 

παρακινήσουν τα άτομα να αναζητούν και να επιδιώκουν την προσωπική τους μάθηση και 

ανάπτυξη και ταυτόχρονα, να οικοδομήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου όλα τα μέλη θα 

μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια προβληματισμούς, αγωνίες, σκέψεις, κρυφές και φανερές 

παραδοχές, αλλά και θα αξιοποιήσουν όσο το δυνατό καλύτερα το δυναμικό τους.  

 

Β. Στρατηγικές διευκόλυνσης της μάθησης σε επίπεδο συστήματος  

Αφ’ ής στιγμής τα μέλη του οργανισμού αποφασίσουν ότι επιθυμούν να 

αμφισβητήσουν, να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές τους και να υιοθετήσουν 

νέες που θα είναι προσανατολισμένες στη συλλογική μάθηση, θα πρέπει να θέσουν 

προτεραιότητες και το δικό τους σημείο εκκίνησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 

παρακολουθούν ενεργά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (Marsick et 

al., 2000 ; Santa, 2015 ; Watkins & Kim, 2018). Καθώς είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι 

παράγοντες εκείνοι που θα επιδράσουν στις αποφάσεις και θα επηρεάσουν την κατεύθυνση 
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που θα πάρει ο οργανισμός, η ενεργός παρατήρηση των συνεχών αλλαγών που συντελούνται 

μέσα κι έξω από τον οργανισμό, θα τους προσφέρει στοιχεία, η κατάλληλη αξιοποίηση των 

οποίων θα καθοδηγήσει τα επόμενα βήματα του οργανισμού.  

Η παρακολούθηση του ευρύτερου περιβάλλοντος παρέχει επίσης στον οργανισμό τη 

δυνατότητα να συνειδητοποιήσει τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τη μάθηση, οι οποίες 

συχνά δεν είναι εμφανείς (Marsick et al., 2000). Οι επιλογές που θα κάνει ο οργανισμός 

επηρεάζονται από το προσωπικό και κοινωνικό του παρελθόν, από την «ιστορία της 

οργανωσιακής ζωής».  Ο κριτικός αναστοχασμός πάνω στις εμπειρίες που δομούν αυτή την 

οργανωσιακή ιστορία παρέχει στα άτομα την ευκαιρία να αναλύσουν κριτικά τις δυναμικές 

της αλλαγής και να εξετάσουν τις παραδοχές που επηρεάζουν τις όποιες ατομικές και 

συλλογικές επιλογές.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο οργανισμός που μέχρι πρότινος υιοθετούσε 

στρατηγικές συμμόρφωσης προς τις εξωτερικές πιέσεις, θα αντιληφθεί την ανάγκη να 

υιοθετήσει μηχανισμούς και εσωτερικές διαδικασίες αυτορρύθμισης (Winkler & Fyffe, 

2016), θα επανεξετάσει την κουλτούρα του (Yang et al., 2004 ; Santa, 2015 ; Sidani & Reese, 

2018), θα προσδιορίσει τα δυνατά σημεία του και τις αδυναμίες του, αξιολογώντας την 

τρέχουσα κατάσταση και μέσα από τον ανοικτό διάλογο, την επικοινωνία και τον κριτικό 

στοχασμό θα επιλέξει και θα αποφασίσει τις στρατηγικές, που μακροπρόθεσμα θα τον 

οδηγήσουν στην υλοποίηση του συλλογικού οράματος. 

Ωστόσο, όλες αυτές οι διαδικασίες για να μπορέσουν να μετασχηματίσουν τον 

οργανισμό σε μανθάνοντα θα πρέπει να ενσωματωθούν στις λειτουργίες και την 

καθημερινότητα του οργανισμού. Οι στρατηγικές, οι οποίες θα ενοποιήσουν την ατομική με 

την ομαδική και οργανωσιακή μάθηση θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες μέσα στον 

οργανισμό, ο οποίος θα αξιοποιήσει τον μηχανισμό της οργανωσιακής μνήμης, για να 

επαναφέρει πληροφορίες  και γνώση από το παρελθόν και να αξιολογήσει τις επιτυχίες και 

τις αποτυχίες (Watkins, 1996). Τα συστήματα που θα διαχειριστούν τη γνώση θα πρέπει να 

ενσωματωθούν σε πρακτικές, για να απομακρύνουν εμπόδια και να ενθαρρύνουν τη συνεχή 

μάθηση και ανάπτυξη (Schechter & Qadach, 2016). Οι προσπάθειες μετασχηματισμού του 

οργανισμού θα πρέπει να έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα, να γίνουν μέρος της οργανωσιακής 

κουλτούρας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν μόνιμο πια χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς του.  
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3.5  Χαρακτηριστικά και διαδικασίες που προσδιορίζουν το σχολείο ως 

μανθάνοντα οργανισμό  

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των διαδικασιών που προσδιορίζουν ένα 

σχολείο ως μανθάνοντα οργανισμό δεν είναι δυνατό να εξαντληθεί μέσα σε λίγες γραμμές. Η 

πολυπλοκότητα των συνθηκών και των συνεργειών τους σε έναν σχολικό οργανισμό απαιτεί 

την εις βάθος διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από τη μια της κάθε σχολικής 

μονάδας και από την άλλη του ευρύτερου εκπαιδευτικού, κοινωνικού, πολιτικού και 

οικονομικού γίγνεσθαι, του οποίου αποτελεί μέρος. Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει μια 

προσπάθεια να προσδιοριστούν στοιχεία και διαδικασίες, που σύμφωνα με τη σύγχρονη 

διεθνή βιβλιογραφία, χαρακτηρίζουν μια σχολική μονάδα ως οργανισμό που μαθαίνει, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιάζοντα ρόλο που διαδραματίζει το ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο αυτή λειτουργεί.  

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις των μανθανόντων οργανισμών έχουν εφαρμοστεί ευρέως 

σε διαφόρων τύπους οργανισμούς, πέρα των εκπαιδευτικών, τόσο στην Ελλάδα (Theriou et 

al., 2007 ; Γεωργαντά, 2009 ; Δεκούλου, 2012 ), όσο και διεθνώς (Mollina & Callahan, 2007; 

Song et al., 2008 ; Tanyaovalaksna & Li, 2013 ; Kim et al., 2017), με σημαντικά 

αποτελέσματα αύξησης της οργανωσιακής τους απόδοσης. Η εφαρμογή τους, ωστόσο, σε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς η εκπαίδευση του 21ου αιώνα 

πρέπει να είναι σε θέση να εξοπλίσει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με δεξιότητες που θα 

τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, να συμβάλει 

στην ευημερία τους ως άτομα και ως παγκόσμιοι πολίτες. Η εκπαίδευση παίζει ζωτικό ρόλο 

στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που θα καταστήσουν τα άτομα 

ικανά να θέτουν ξεκάθαρους στόχους, να συνεργάζονται, να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να προσδιορίζουν ποικίλες λύσεις σε μεγάλα 

προβλήματα. Δεν πρόκειται απλά για την προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας. 

Πρόκειται για την ενεργό και υπεύθυνη εμπλοκή των ατόμων στην ποιότητα της ζωής τους, 

στην ασφάλεια, στην κοινωνική δικαιοσύνη και τελικά, στην επιβίωση ολόκληρου του 

πλανήτη (OECD, 2018).  

Η δημιουργία ενός σχολείου που μαθαίνει απαιτεί αρχικά στροφή στον τρόπο που 

σκέφτονται τα άτομα (Kofman & Senge, 1993) τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής (OECD, 2018). Αυτό σημαίνει ότι, το παραδοσιακό 

σχολείο, που κατανοούσε τη μάθηση, ως παραγόμενο προϊόν, για το οποίο αποκλειστικά 

υπεύθυνοι ήταν οι εκπαιδευτικοί που καθ’ έδρας μετέδιδαν τη γνώση, ως οι μοναδικοί ειδικοί 
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και  καλούνταν να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές πολιτικές, για τις οποίες δεν είχαν λόγο, θα 

πρέπει να δώσει τη θέση του σε ένα σχολείο, όπου η μάθηση κατανοείται ως μια δια βίου 

διαδικασία (OECD, 2016; Kools & Stoll, 2016) η οικοδόμηση της οποίας είναι ευθύνη όλων 

των εμπλεκομένων και οι εκπαιδευτικοί είναι συν- δημιουργοί της, ανακαλύπτοντας τον 

τρόπο ή τους τρόπους που μαθαίνουν οι ίδιοι (Middlewood et al., 2005).   

Το σχολείο ως μανθάνων οργανισμός νοείται ως μια οργανική ολότητα, που 

οργανώνει με τέτοιο τρόπο τη μάθηση, ώστε να αναγνωρίζει την κοινωνική της φύση και 

τους εμπλεκόμενους σε αυτή ως τον πυρήνα της (Groff, 2010; OECD, 2017). Μια 

οργανωσιακή σχολική κουλτούρα, με προσανατολισμό προς τη μάθηση ενδιαφέρεται τόσο 

για τις δράσεις και τις πρακτικές που θα οδηγήσουν στη μάθηση, όσο και για τα 

αποτελέσματά αυτής (Masters, 2016), απαιτώντας σκληρή δουλειά από όλους, χωρίς 

υπερβολές, θέτοντας σαφείς και ξεκάθαρες προσδοκίες για το πώς και το γιατί της μάθησης 

και εφαρμόζοντας συναφείς διαδικασίες αποτίμησης (CEPPE, 2013).  

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας δε φέρνουν στο 

σχολείο μόνο το κοινωνικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο και την πρότερη γνώση τους ∙ 

φέρνουν ένα αξιοποιήσιμο δυναμικό, ικανό να εμπλακεί σε καλά οργανωμένες μαθησιακές  

και ηγετικές πρακτικές, να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να αναλάβει 

την ευθύνη τους.   

Οι αξίες και τα πιστεύω που καθορίζουν το ήθος και την κουλτούρα του σχολείου 

διέπονται από αμοιβαία αποδοχή και αλληλοσεβασμό, από την ευαισθησία στις ανάγκες, τις 

επιθυμίες και τα συναισθήματα όλων των μελών και την παραδοχή ότι ο καθένας είναι 

ικανός να μάθει, να διδάξει και να διδαχτεί (Middlewood et al., 2005). Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, διαμορφώνεται το όραμα της σχολικής μονάδας  από τον ηγέτη, τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας, ώστε αυτό 

να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και να αντανακλά την επιθυμητή κατάσταση του 

οργανισμού (Masters, 2016), με επίκεντρο τη μάθηση όλων των εμπλεκομένων και 

εστιασμένο σε ένα εύρος μαθησιακών αποτελεσμάτων (Kools & Stoll, 2016). Η διαμόρφωση 

του κοινού οράματος απαιτεί χρόνο για ουσιαστικό διάλογο και κριτικό αναστοχασμό όλων 

των μελών, μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που θα προκαλεί τους 

εκπαιδευτικούς να σκεφτούν τις πρακτικές τους και να τις επαναπροσδιορίσουν. 

Η επίγνωση των συναισθημάτων και των κινήτρων, των δύο σημαντικών 

θεματοφυλάκων της μάθησης, πέραν  του ότι διασφαλίζει τη νοηματοδότηση της γνώσης και 

την εις βάθος εμπλοκή στις μαθησιακές διαδικασίες, παρέχει παράλληλα πληροφορίες και 

στοιχεία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό αυτών των διαδικασιών (Groff, 2010).  Έτσι, 
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όλα τα μέλη  απολαμβάνουν τα οφέλη της μάθησης και έχουν την ικανοποίηση ότι μπορούν 

να ανταπεξέλθουν σε ρεαλιστικές προσδοκίες,  να διαχειριστούν αποτελεσματικά 

διαθέσιμους πόρους και αναδυόμενες δυσκολίες και  να γίνουν τελικά αυτόνομοι 

μανθάνοντες, γνωρίζοντας το «γιατί» της μάθησης, τόσο ως σκοπό όσο και ως αιτία. Δεν 

αρκεί τα μέλη να γνωρίζουν τι πρέπει να μάθουν, αλλά και γιατί έχει νόημα αυτή η γνώση 

για τους ίδιους, το σχολείο, την κοινωνία. Η ευθυγράμμιση των προσωπικών προσδοκιών 

των ατόμων με εκείνες του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας (Masters, 2016) συμβάλλει 

σημαντικά στην ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας και δημιουργεί μια σταθερή βάση 

ανατροφοδότησης και κριτικού στοχασμού (CEPPE, 2013).  

Η ενορχήστρωση όλων αυτών των στοιχείων οικοδομεί μια ισχυρή κουλτούρα 

μάθησης, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί εκπαιδευτικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με 

ικανότητες αυτορρύθμισης, μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, συστημική και κριτική 

σκέψη (OECD, 2017;2018) χαρακτηριστικά που οφείλουν να αναπτύξουν οι ίδιοι για τον 

εαυτό τους, για να μπορέσουν να τα εμφυσήσουν έπειτα στους μαθητές τους. Το σχολείο δεν 

αρκεί να παρέχει απλά ευκαιρίες μάθησης στα μέλη του, οφείλει να προκαλεί και να ενισχύει 

την από κοινού εργασία, δημιουργώντας υποστηρικτικές δομές, διευρύνοντας τα φυσικά του 

όρια και αναπτύσσοντας συνεργασίες με άλλα σχολεία, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κι άλλους 

επιστημονικούς φορείς, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εξωτερική αλλαγή για 

εσωτερικούς σκοπούς και να αποκτήσει τον έλεγχο του εαυτού του ( Kools & Stoll, 2016).   

Από την άλλη μεριά, αναθέτει στα μέλη του αρμοδιότητες που απαιτούν συνδυασμό 

πληροφοριών από ποικίλες πηγές (Groff, 2010) και επιβραβεύει κάθε προσπάθεια προς την 

κατεύθυνση αυτή. Αξιοποιεί τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για να διανείμει 

πληροφορίες και γνώσεις και για να δομήσει ελκυστικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα 

κινήσουν το ενδιαφέρον και θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία των μελών. Ενισχύει τη 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε σχέδια δράσης και σε κάθε μορφής έρευνα, ώστε 

να δώσει στα μέλη την απαιτούμενη ευελιξία και αυτονομία να ελέγξουν και να 

αξιολογήσουν την αποκτηθείσα γνώση. Οικοδομεί επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, 

όπου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται συστηματικά, με σκοπό να εξετάσουν, να 

τροποποιήσουν και να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές και διδακτικές τους πρακτικές (OECD, 

2017). 

Το σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός που μαθαίνει έχει ηγέτες που δεσμεύονται 

οι ίδιοι στην προσωπική τους μάθηση, εμπνέουν και εμπνέονται από τους άλλους (European 

Commission, 2018) και είναι ικανοί να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς, μαθητές και την 

ευρύτερη κοινότητα στη διατύπωση του οράματος του σχολείου και στον προσδιορισμό των 
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στρατηγικών προς την υλοποίησή του (OECD, 2017). Η επιτυχία των σχολείων ως 

οργανισμών που μαθαίνουν έγκειται στο πόσο καλά οι άνθρωποι εργάζονται μαζί, καθώς 

προσπαθούν να οικοδομήσουν μια συλλογική ταυτότητα και να επιλύσουν προβλήματα, 

ώστε να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι σχολικοί ηγέτες γνωρίζουν να 

αξιολογούν τις συνθήκες που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, να εγκαθιδρύουν και να 

εφαρμόζουν νόρμες που ενθαρρύνουν τη συνεργατική εμπλοκή και να οικοδομούν 

κουλτούρα μάθησης με τις στάσεις και τις δράσεις τους, κάνοντας τον εαυτό τους «συν- 

μανθάνοντα» (Sharrat & Planche, 2018). 

 Αν και στις ηγετικές πρακτικές εμπλέκονται όλα τα μέλη του οργανισμού, 

προσφέροντας ο καθένας από τη δική του θέση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις (Kools & Stoll, 2016), ο  επίσημος ηγέτης 

είναι εκείνος που κατέχει τον διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες μετασχηματισμού του 

οργανισμού ( Senge & Sterman, 1992 ; Marsick & Watkins, 2003) και επιθυμεί να 

διαμοιράσει την ηγεσία στα υπόλοιπα μέλη, δημιουργώντας ευκαιρίες για άσκηση ηγεσίας, 

διευκολύνοντας την ανάληψη ηγετικών ρόλων και παρέχοντας συνεχή και συστηματική 

υποστήριξη ( Hallinger, 2011 ; Klar et al., 2016).  Το σχολείο που έχει αποδεχθεί τη 

σύγχρονη πρόκληση της μάθησης έχει ηγέτες που έχουν υιοθετήσει διαφορετικές 

προσεγγίσεις και έχουν θέσει διαφορετικές προτεραιότητες από τις παραδοσιακές, που 

καλοδέχονται την αλλαγή, επιδεικνύοντας πάθος και φαντασία (Middlewood et al., 2005). 

Έχουν την ικανότητα να ασκούν σημαντική επιρροή στις συνθήκες και την κουλτούρα του 

σχολείου, να έχουν εμπιστοσύνη σε κάθε μέλος χωριστά, αλλά και στον οργανισμό στο 

σύνολό του και να βρίσκονται σε μια συνεχή εγρήγορση. Διερωτώνται, διερευνούν, 

αναστοχάζονται και επαγρυπνούν. Αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και μελετών για να 

πάρουν αποφάσεις  και συμμετέχουν σε προγράμματα που βελτιώνουν τις ηγετικές και 

οργανωσιακές τους πρακτικές (Sharrat & Planche, 2018). Συμμετέχουν ενεργά στον 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό διάλογο και γίνονται οι αληθινοί λειτουργοί της αλλαγής.  

Οι ηγέτες και οι εκπαιδευτικοί ενός σχολικού οργανισμού που μαθαίνει επιδιώκουν 

να οικοδομούν ισχυρές και σταθερές σχέσεις με τους γονείς και τους φορείς της τοπικής 

κοινότητας (Groff, 2010). Η οικογένεια αποτελεί για τα παιδιά το πρώτο μαθησιακό 

περιβάλλον και οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών (Middlewood et al., 2005). 

Οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες που μεταδίδει η οικογένεια στα παιδιά καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την ταυτότητα των μαθητών, προσδιορίζουν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους 

και διαμορφώνουν το υπόβαθρό τους. Το σχολείο που δεσμεύεται στη μάθηση όλων 

αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των παραδοχών και ταυτόχρονα επιδιώκει να αξιοποιεί 
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αποτελεσματικά το δυναμικό μαθητών και γονέων, απομακρύνοντας τον φόβο και την 

ανησυχία των γονιών.  Η εμπλοκή των γονέων, μέσα από διάφορες δομές επικοινωνίας και 

συνεργασίας, εντός ή εκτός σχολικού προγράμματος (Groff, 2010) ενισχύει την ενεργό 

συμμετοχή τους και τους ενθαρρύνει να αποτελέσουν μέρος των στρατηγικών συνεργασιών 

του σχολείου. Τα σχολεία ως μανθάνοντες οργανισμοί διαμοιράζονται πληροφορίες με τους 

γονείς (Kools & Stoll, 2016), εμπιστεύονται τη γνώμη τους, τους θεωρούν ενεργά μέλη και 

τους αντιμετωπίζουν και τους ίδιους ως μανθάνοντες (Middlewood et al., 2005). Ο ανοικτός 

διάλογος με τους γονείς, όχι μόνο αναπτύσσει την ενσυναίσθησή τους, αλλά παρέχει τη 

δυνατότητα στο σχολείο να διαγνώσει τις ανησυχίες τους και τις ανάγκες τους, να τους 

ενημερώνει για ό, τι συμβαίνει στο σχολείο και να αξιοποιεί πληροφορίες που αφορούν τη 

γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών δράσης του 

(Middlewood et al., 2005). Οι γονείς δε διδάσκουν μόνο τα παιδιά τους, διδάσκονται από 

αυτά και μαθαίνουν μαζί με αυτά.    

Η τοπική και η ευρύτερη κοινότητα αποτελεί για τον μανθάνοντα σχολικό οργανισμό 

πηγή πληροφοριών και γνώσης και έναν υποστηρικτικό φορέα στην υλοποίηση του 

οράματός του. Η οικοδόμηση συνεργασιών, ως μέρος των μαθησιακών στρατηγικών, 

εξασφαλίζει την επίγνωση των κοινωνικών αναγκών και την ευθυγράμμιση των προσδοκιών 

με τις απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος (CEPPE, 2013). Από την άλλη μεριά, η 

γνώση που παράγεται στους κόλπους του σχολείου γίνεται κοινή, διαμοιράζεται, προωθείται, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον εμπλουτισμό της ευρύτερης επιστημονικής γνώσης.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των σχολείων που εκλαμβάνουν τη μάθηση ως μια 

συνεχή διαδικασία είναι η ύπαρξη συστημάτων που ενημερώνουν τα μέλη για τα 

αποτελέσματα των στρατηγικών τους, παρέχοντάς τους συνεχής ανατροφοδότηση (Groff, 

2010) και επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν στοιχεία και δεδομένα κατά τον σχεδιασμό 

των μαθησιακών στρατηγικών (OECD, 2017). Η αναζήτηση του «πώς» και του «γιατί» της 

μάθησης απαιτεί ισχυρές διαδικασίες και ενσωματωμένες δομές αυτοαξιολόγησης μαθητών, 

εκπαιδευτικών και του ίδιου του οργανισμού (Franz, 2012). Όταν το σχολείο γνωρίζει πού 

ήταν, πού έφτασε και τι επιθυμεί να πετύχει, είναι σε θέση να αξιολογήσει τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του και να προσδιορίσει τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους 

που θα το βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων. Η αξιολόγηση των πρακτικών με ένα 

κριτικό, στοχαστικό πνεύμα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, 

αμφισβήτησης της κοινής λογικής και του προαποφασισμένου και παρέχει κίνητρα σε όλους 

τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν ενεργά, συνειδητοποιώντας τη συνεισφορά τους σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Τα άτομα που αισθάνονται υπεύθυνα για τη μάθησή τους 
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εμπλέκονται περισσότερο ενεργά στην αυτοαξιολόγησή τους (Middlewood et al., 2005) και 

το σχολείο που θέτει τη μάθηση στο επίκεντρο αποκτά μια «υπεύθυνη αυτονομία» 

(“accountable autonomy”) (European Commission, 2018), την οποία ξέρει και μπορεί να τη 

διαχειριστεί προς όφελός του.   

Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε μανθάνοντα απαιτεί ένα  σύνολο μικρών 

παρεμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους. Σταδιακά θα οικοδομηθεί ένα σχολείο που 

συνεχώς θα μαθαίνει, θα επιδεικνύει ευελιξία, θα μετασχηματίζεται και θα 

επαναπροσδιορίζεται. Οπωσδήποτε, η προσπάθεια αυτή θα συναντήσει εμπόδια και 

δυσκολίες, που με τις κατάλληλες στρατηγικές μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά. Ο μετασχηματισμός των σχολείων δε σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα έχουν 

τα ίδια χαρακτηριστικά στον ίδιο βαθμό και ότι θα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 

Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο ∙ κάθε σχολείο θα ανακαλύψει τον δικό του τρόπο να κάνει τα 

πράγματα.  
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά παραδοσιακού και  σύγχρονου σχολείου 

 

3.5.1 Ευρήματα σύγχρονων ερευνών για τα σχολεία ως μανθάνοντες οργανισμούς  

Η έννοια του οργανισμού που μαθαίνει και η πρακτική εφαρμογή των αρχών της 

αξιοποιήθηκε αρχικά στο πεδίο των επιχειρήσεων (Retna & Tee Ng, 2016), συνδέοντας τη 

δόμηση μιας ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας μάθησης με την αύξηση της οργανωσιακής 

απόδοσης (Watkins & Dirani, 2013 ; Kim et al., 2017). Έρευνες σε επιχειρηματικούς 

οργανισμούς έχουν δείξει ότι, ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε μανθάνοντα επιδρά 

θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων (Theriou et al., 2007 ; Dekoulou & 

Trivellas, 2015) στην προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη, αυξάνοντας την εργασιακή 

τους απόδοση και την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης (Antonacopoulou, 1999 ;  

Theriou et al., 2007 ; Dekoulou & Trivellas, 2015 ; Kim et al., 2017). Ο οργανισμός που 

θέτει στο επίκεντρο τη μάθηση των μελών του φαίνεται να υιοθετεί στρατηγικές ανάπτυξης 

του ανθρώπινου κεφαλαίου (Mollina & Callahan, 2007 ; Hong et al., 2008 ; Σωτηράκη, 

2008), να βελτιώνει προϊόντα και υπηρεσίες, ισχυροποιώντας το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα και συμβάλλοντας στην οικονομική του ευημερία (Kim et al., 2017).  Η ύπαρξη 

ΣΧΟΛΕΙΟ

Η μάθηση είναι προϊόν

Η μάθηση ολοκληρώνεται στο σχολείο

Απαίτηση για λογικές και σωστέσ απαντήσεις

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Η μάθηση λαμβάνει χώρα στο σχολείο

Η συμμόρφωση είναι απαραίτητος παράγοντας 
σχολικής επιτυχίας

Οι στόχοι καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση

Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν γνώση, οι μαθητές 
λαμβάνουν γνώση

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι ειδικοί

Οι γονείς έχουν υποστηρικτικό ρόλο

Η μάθηση είναι διαδικασία

Η εκπαίδευση συμβάλλει στη δια βίου μαθησιακή 
διαδικασία

Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας

Η μάθηση λαμβάνει χώρα παντού

Ενθαρρύνεται η αυτονομία
Το σχολείο έχει ευέλικτα όρια

Οι στόχοι καθορίζονται από όλους τους 
ενδιαφερόμενους

Οι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν τη μάθηση
Εκπαιδευτικοί και μαθητές μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν

Οι εκπαιδευτικοί είναι μανθάνοντες

Οι γονείς συμβάλλουν ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία 

Με επίκεντρο τη διδασκαλία Με επίκεντρο τη μάθηση 
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υποστηρικτικής ηγεσίας, η οποία θα διασφαλίσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, με 

δομές που ενισχύουν και διευκολύνουν τη μάθηση, παρέχοντας μαθησιακές ευκαιρίες που 

έχουν νόημα για τους εργαζόμενους (Antonacopoulou, 1999) υπογραμμίζεται από αρκετές 

έρευνες (Σωτηράκη, 2008 ; Watkins & Dirani, 2013 ; Fowlin & Cennamo, 2017).  

Έρευνα σε νοσοκομεία του Οντάριο (Tanyaovalaksna & Li, 2013) επιχείρησε να 

διερευνήσει την ατομική, ομαδική και οργανωσιακή μάθηση και τις μεταξύ τους σχέσεις, 

προκειμένου να διαφανούν οι αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και οι στρατηγικές που 

υιοθετούνται από τα άτομα, τις ομάδες και τον οργανισμό που μπορούν να οικοδομήσουν μια 

ισχυρή μαθησιακή κουλτούρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα και οι ομάδες 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μάθηση του οργανισμού, ιδιαίτερα όταν αισθάνονται 

ασφαλείς να αμφισβητήσουν τις προσωπικές τους παραδοχές, τις συνθήκες εργασίας και 

εμπλέκονται σε γόνιμο διάλογο με τους συναδέλφους τους.  

Η σημασία των παραπάνω και άλλων παρόμοιων ευρημάτων προκάλεσε το έντονο 

ενδιαφέρον των ερευνητών αν και κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει η έννοια του 

μανθάνοντος οργανισμού στα σχολεία και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η 

μελέτη σχετικών ερευνών δείχνει ότι τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά, 

με υψηλή απόδοση,  λειτουργούν ως οργανισμοί που μαθαίνουν (Silins et al., 2002 ; Tichnor 

– Wagner et al., 2016), ώστε να ενισχύσουν την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις 

κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να βελτιώσουν την ποιότητα 

και τις διαδικασίες της μάθησης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Χρησιμοποιώντας τόσο 

ποιοτικές, όσο και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης, αλλά και αναπτύσσοντας διάφορα 

ερευνητικά εργαλεία, οι ερευνητές επιχειρούν να προσδιορίσουν αν τα σημερινά σχολεία 

λειτουργούν ως οργανισμοί που μαθαίνουν και τον βαθμό στον οποίο τα χαρακτηριστικά των 

μανθανόντων οργανισμών επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται από οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά και οργανωσιακές δομές και αν τελικά, η αλληλεπίδραση αυτών των 

παραγόντων σχετίζεται με τη βελτίωση της απόδοσης των σχολείων και την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν υλοποιηθεί υπογραμμίζουν ότι τα σχολεία που 

αναπτύσσουν μηχανισμούς οργανωσιακής μάθησης (Schechter, 2008) και υιοθετούν 

στρατηγικές πρόσκτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της γνώσης (Cheng, 2012) στις οποίες 

εμπλέκονται όλα τα μέλη δομούν ισχυρή μαθησιακή κουλτούρα (Lawler & Sillitoe, 2013 ;  

Tichnor – Wagner et al., 2016),  με βασικά χαρακτηριστικά την έρευνα, τον πειραματισμό ( 

Giles & Hargreaves, 2006 ; Higgins et al., 2012) και την αποτελεσματική διαχείριση 

καινοτόμων πρακτικών (Omur & Argon, 2016). Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να 
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διαγνώσουν την ετοιμότητα των σχολείων και να υποστηρίξουν την προσπάθεια 

μετασχηματισμού τους σε  οργανισμούς που μαθαίνουν (Schechter, 2008). 

Ταυτόχρονα, το θετικό σχολικό κλίμα που προάγει τον ανοικτό διάλογο, τον 

αναστοχασμό (Higgins et al., 2012) και την αποτελεσματική επικοινωνία (Seashore Louis & 

Lee, 2016)  των μελών του σχολικού οργανισμού αποτελούν θετικούς προγνωστικούς 

παράγοντες οργανωσιακής μαθησιακής ικανότητας, αναζήτησης και ενσωμάτωσης νέων 

ιδεών στην καθημερινή πρακτική. Τα σχολεία, τα οποία έχουν διακριτές δομές συνεργατικής 

μάθησης, θέτουν κοινούς στόχους και υψηλές προσδοκίες για τα μέλη τους (Tichnor – 

Wagner et al., 2016) και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων στη διατύπωση και διαμόρφωση 

του σχολικού οράματος (Silins et al., 2002 ; Kurland et al., 2010) ενισχύουν την 

οργανωσιακή δέσμευση των μελών και την ενεργό εμπλοκή τους στα θέματα του 

οργανισμού (Bryk et al., 1996).  

Αξιόλογη είναι η έρευνα της Moloi (2010), η οποία επιχείρησε να διερευνήσει τις 

στρατηγικές δόμησης μανθανόντων οργανισμών σε δύσκολα και πολύπλοκα κοινωνικά 

περιβάλλοντα, με κύρια χαρακτηριστικά τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και ανεργίας, 

γονεϊκής θνησιμότητας και παιδικής φτώχειας. Η έρευνά της έδειξε ότι, η δέσμευση των 

εκπαιδευτικών στην προσωπική τους μάθηση και η συλλογική αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σχολείο, μέσω της συνεχούς μάθησης και του 

αναστοχασμού των εκπαιδευτικών, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν θετικά στη  δόμηση 

μανθανόντων οργανισμών και στην ενίσχυση των μαθητικών επιδόσεων. Η δέσμευση των 

εκπαιδευτικών στην προσωπική τους μάθηση φαίνεται να επιδρά σημαντικά, όπως δείχνουν 

κι άλλες έρευνες, στην οργανωσιακή μαθησιακή ικανότητα των σχολείων (Cansoy & Parlar, 

2017), την οργανωσιακή δέσμευση των μελών του σχολείου (Erdem & Uḉar, 2013) και τον 

αναστοχασμό τους (Kayapinar, 2016). 

Η Liljenberg (2015), μελετώντας σουηδικά σχολεία, προσδιορίζει πέντε σημαντικά 

πεδία, στα οποία καλείται να στρέψει το ενδιαφέρον του ένας οργανισμός, που επιθυμεί να 

μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα (οργανωσιακές δομές, στόχοι- όραμα- αξίες, ευθύνη- λήψη 

αποφάσεων, αναστοχασμός- αξιολόγηση και στάσεις), υπογραμμίζοντας ότι ο 

μετασχηματισμός αυτός εξαρτάται σημαντικά από τη δυναμική αλληλεπίδρασή τους , αλλά 

και τον βαθμό στον οποίο οι ηγέτες θα κατανείμουν την ηγεσία στις ομάδες και τα άτομα. 

Στα σχολεία, όπου οι ηγέτες έθεταν ένα ξεκάθαρο όραμα, παραχωρούσαν αρμοδιότητες 

στους ηγέτες των εκπαιδευτικών ομάδων και αναπτύχθηκε μια συλλογική αντίληψη της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, παρατηρήθηκε βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης μανθανόντων οργανισμών.  
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Ο ρόλος του ηγέτη στη δόμηση και ανάπτυξη των σχολείων ως μανθανόντων 

οργανισμών έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ποικίλων μελετών, οι οποίες στο σύνολό 

τους αναγνωρίζουν την εξέχουσα σημασία της σχολικής ηγεσίας προς την κατεύθυνση αυτή ( 

Bryk et al., 1996 ; Hayes et al., 2004 ;  Kurland et al., 2010 ; DeRoberto, 2011 ; Higgins et 

al., 2012 ; Klar et al., 2016 ; Koutouzis & Papazoglou, 2016 ; Παπάζογλου, 2016). Οι 

σχολικοί ηγέτες που έχουν την ικανότητα να διαγιγνώσκουν την κατάσταση του οργανισμού, 

τις ανάγκες των μελών και να ευθυγραμμίζουν τους οργανωσιακούς στόχους με τις 

απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τη μάθηση και τον αναστοχασμό 

των ατόμων φαίνεται, όπως δείχνουν οι έρευνες, να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στην 

προσπάθεια μετασχηματισμού των σχολείων.  

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες, οι οποίες, αξιοποιώντας 

τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις των οργανισμών που μαθαίνουν, αναδεικνύουν τη 

σπουδαιότητα μετασχηματισμού των σχολείων, εντούτοις λίγα είναι τα ερευνητικά 

εγχειρήματα που επιχειρούν να διερευνήσουν αν τα σχολεία λειτουργούν ως μανθάνοντες 

οργανισμοί και αν αυτό επηρεάζει την απόδοσή τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Τα ερευνητικά δεδομένα των Retna και Tee Ng (2016) από σχολεία της Σιγκαπούρης 

υποστηρίζουν πως τα σχολεία που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα 

χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών ενδυναμώνουν τόσο την ατομική, όσο και τη 

συλλογική μάθηση, προωθούν την ανάληψη ρίσκων, εκλαμβάνουν τα λάθη και τις αποτυχίες 

ως ευκαιρίες για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση και τελικά, βελτιώνουν την ποιότητα 

της εκπαίδευσης. Παρόμοια έρευνα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ινδίας (Ponnuswammy 

& Manohar, 2016) έδειξε ότι τα Πανεπιστήμια έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα 

χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών σε μέτριο βαθμό και ότι απαιτείται να 

επαναπροσδιορίσουν την κουλτούρα τους, τις διοικητικές και ηγετικές πρακτικές τους, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην 

αξιολόγηση των παραδοχών που καθοδηγούν τους οργανισμούς, στην ομαδική μάθηση και 

στην οικοδόμηση δικτύων μάθησης και σε δομές αποτελεσματικής επικοινωνίας.   

Σε μια συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Σαουδικής Αραβίας (Alzahrani et al., 2016) καταδεικνύεται ο ρόλος του κοινωνικού 

και πολιτισμικού περιβάλλοντος στον μετασχηματισμό των σχολείων, παρουσιάζοντας τα 

βρετανικά σχολεία να συγκεντρώνουν περισσότερα χαρακτηριστικά των μανθανόντων 

οργανισμών σε απ’ ό, τι τα σχολεία στη Σαουδική Αραβία.  

Στην Ελλάδα, αν και έχει αναγνωριστεί η ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων σε 

οργανισμούς που μαθαίνουν (Γαβαλάς, 2003 ; Κατσαρός, 2008 ; ΙΕΠ, 2012 ; Σταματούρου, 
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2015), ελάχιστες εμπειρικές έρευνες έχουν υλοποιηθεί, οι οποίες να παρέχουν ερευνητικά 

δεδομένα, για να μπορέσει να αξιολογηθεί αν τα ελληνικά σχολεία λειτουργούν ως 

μανθάνοντες οργανισμοί και αν αυτό έχει επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα. Έρευνα 

σε εκπαιδευτικό όμιλο με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Βύσσα, 

2009) επιχείρησε να διερευνήσει τα στοιχεία που δομούν έναν οργανισμό μάθησης. Τα 

αποτελέσματα έδωσαν θετικά δείγματα ως προς τη δημιουργία ενός μανθάνοντα οργανισμού, 

ωστόσο δε φάνηκε να έχει εδραιωθεί σε όλες τις εκφάνσεις του.  

Την ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων έδειξε και μια πρόσφατη έρευνα (Βορβή 

κ.α., 2016), η οποία υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις και αφορά ένα σύνολο παραγόντων, όπως οι 

διοικητικές και παιδαγωγικές πρακτικές, η εκπαιδευτική κουλτούρα, οι σχέσεις των μελών, η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και οι σχολικές δομές, στοιχεία απαραίτητα, θα έλεγε 

κανείς, για τη δόμηση σχολείων ως μανθανόντων οργανισμών.  

Αξιόλογα ερευνητικά δεδομένα παρέχει, επίσης,  η έρευνα της Παπάζογλου (2016) σε 

δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία φάνηκε ότι οι σχολικές 

μονάδες του δείγματος είχαν ενσωματώσει στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του 

μανθάνοντος οργανισμού σε έναν σχετικά σημαντικό βαθμό. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκε να αντιλαμβάνονται την ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων, προκειμένου να 

αποτελέσουν χώρους δράσης, καινοτομίας και παραγωγής γνώσης, επισημαίνοντας ως 

σημαντικούς παράγοντες την αποτελεσματική επικοινωνία, τη συνεργασία, την 

ανατροφοδότηση, τη μάθηση μέσα από τη δράση, τη δια βίου μάθηση και τη σύνδεση του 

σχολείου με την κοινωνία.  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα σχολεία ως μανθάνοντες οργανισμούς εντείνεται 

όλο και περισσότερο, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, με τις υπάρχουσες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες να υπαγορεύουν την επιτακτική ανάγκη 

μετασχηματισμού των σχολείων σε μοχλούς μετασχηματισμού της κοινωνίας και 

διαμόρφωσης του μέλλοντος, επανεξετάζοντας τάσεις και διλήμματα, αναλαμβάνοντας 

ευθύνες και οικοδομώντας νέες αξίες (OECD, 2018).  

 

3.6  Συμπερασματικές επισημάνσεις  

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή, όπως η σημερινή, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο 

αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα (OECD, 2017), 

ασκώντας άμεσα ή έμμεσα πιέσεις στα σχολεία να αυξήσουν την απόδοση και την 
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αποτελεσματικότητά τους. Από την άλλη, τα σύγχρονα σχολεία έρχονται αντιμέτωπα με 

ποικίλες προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν, υιοθετώντας στρατηγικές που 

θα συμβάλουν στην ανάπτυξή τους, τη βιωσιμότητά τους και γιατί όχι, στην αριστεία τους. Η 

αποτελεσματική ανταπόκριση των σχολείων σε αυτές τις απαιτήσεις είναι η οικοδόμηση 

δομών που θα τους επιτρέπουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τον εαυτό τους και 

τους άλλους, να αποκτούν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν τη γνώση  και να 

εκλαμβάνουν τον εαυτό τους ως μια οργανική οντότητα, ικανή να μαθαίνει και να 

μετασχηματίζεται συνεχώς (Masters, 2016). Τα σχολεία θα μπορέσουν τελικά να επιβιώσουν, 

ακόμη και να αριστεύσουν αν ενσωματώσουν στη λειτουργία τους το μοντέλο του 

μανθάνοντος οργανισμού.  

Η αλλαγή από το παραδοσιακό σχολείο που είχε ως επίκεντρο τη διδασκαλία και την 

παροχή γνώσεων, στο σύγχρονο σχολείο που θέτει στο επίκεντρο τη μάθηση και τη 

δημιουργία της γνώσης απαιτεί αλλαγή στον τρόπο σκέψης (Kofman & Senge, 1993) στην 

κουλτούρα των ανθρώπων που το αποτελούν, αλλά και στην κουλτούρα του ίδιου του 

σχολείου ( Winkler & Fyffe, 2016). Τα άτομα, τα οποία αποτελούν τα μέλη του σχολικού 

οργανισμού, είναι εκείνα που πρώτα θα συνειδητοποιήσουν την επιτακτική ανάγκη αλλαγής 

και θα αποφασίσουν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους, τη δράση τους και το δυναμικό τους 

προς αυτή την κατεύθυνση. Οι έρευνες δείχνουν ότι, οι οργανισμοί που ασχολούνται 

συστηματικά με την κουλτούρα των μελών τους, αλλά και με την οργανωσιακή είναι σε θέση 

να εντοπίσουν πρακτικές και συμπεριφορές που δυσχεραίνουν την προσπάθεια για αλλαγή 

(Winkler & Fyffe, 2016) και να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς αυτορρύθμισης, που 

θα τους παρέχουν ευελιξία και αυτονομία (Watkins, 1996). 

Ωστόσο, η αυτονομία αυτή δεν μπορεί να ειδωθεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο 

σύστημα, μέσα στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός. Τα επίπεδα αυτονομίας που θα επιτύχει 

το σχολείο με τον μετασχηματισμό του εξαρτώνται άμεσα από την  οργάνωση του 

εκπαιδευτικού και πολιτικού συστήματος (European Commission, 2018). Εκπαιδευτικά 

συστήματα  στην Ευρώπη, τα οποία λειτουργούν περισσότερο αποκεντρωμένα παρέχουν 

μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες και κυρίως, στους ηγέτες τους. Στην Ελλάδα, 

όπου το εκπαιδευτικό σύστημα έχει έναν έντονο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 

χαρακτήρα, τα επίπεδα αυτονομίας των σχολείων και των ηγετών τους είναι χαμηλότερα. 

Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια μετασχηματισμού των σχολείων. Η 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τον Μάιο του 2016, κατέθεσε σχετικές 

προτάσεις  προς συζήτηση, ορίζοντας και το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα. Στις προτάσεις 

αυτές αναγνωρίζεται σαφώς η ανάγκη μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που θα ενισχύσει 
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την αυτονομία των σχολικών μονάδων, θα αναμορφώσει τη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία και θα προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των 

στελεχών εκπαίδευσης. Αν και οι προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι ακόμα ελάχιστες, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι η ελληνική κοινωνία έχει 

συνειδητοποιήσει και έχει αντιληφθεί ότι οι τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές έχουν 

αποδειχθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους αναποτελεσματικές και ότι απαιτείται αλλαγή. Θα 

είχε, λοιπόν, αξία κάτω από αυτό το πρίσμα και με τις τρέχουσες κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες να διερευνηθεί αν τα ελληνικά σχολεία έχουν υιοθετήσει 

χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών και αν τα έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία 

τους. Οι έρευνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί ( Βύσσα, 2009 ; Βορβή κ. ά, 2016 ; Παπάζογλου, 

2016) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη 

μετασχηματισμού των σχολείων και ότι έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά του μοντέλου των οργανισμών μάθησης σε ένα σχετικά σημαντικό 

βαθμό. Ωστόσο, όπως προτείνεται, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ώστε να προκύψουν 

αξιόπιστα δεδομένα. 

Η μελέτη των  οργανισμών απαιτεί τέσσερα επίπεδα ανάλυσης (Yang et al., 2004 ; 

Watkins & Kim, 2018): του ατομικού, του ομαδικού, του οργανωσιακού και του 

συστημικού, ώστε να προκύψει μια συνολική εικόνα των δομών του και να διαπιστωθεί αν 

σε αυτές έχουν ενσωματωθεί τα χαρακτηριστικά των οργανισμών μάθησης. Έτσι, εμπειρικές 

μελέτες που διερευνούν την ηγεσία (Hayes et al., 2004 ;  Kurland et al., 2010 ; DeRoberto, 

2011 ; Higgins et al., 2012 ; Klar et al., 2016 ; Koutouzis & Papazoglou, 2016 ; Παπάζογλου, 

2016) τα συστήματα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας (Franz, 

2012)  τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, τις καινοτόμες πρακτικές (Omur & Argon, 

2016),  τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος, τα συστήματα επικοινωνίας (Ponnuswammy 

& Manohar, 2016)  παρέχουν δεδομένα που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της 

επιστημονικής γνώσης αναφορικά με τους οργανισμούς μάθησης και προωθούν περαιτέρω 

την έρευνα.  

Όπως φάνηκε από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, απαραίτητη 

συνθήκη τόσο του μετασχηματισμού των ατόμων (Mezirow, 1991 ; Knipfer et al., 2013) όσο 

και του μετασχηματισμού των οργανισμών (Watkins & Marsick, 1992a, 1992b ; Yorks & 

Marsick, 2006 ; Walsh, 2009 ; Haho, 2014) είναι η ικανότητα τους να στοχάζονται κριτικά 

πάνω στην εμπειρία τους και τη δράση τους. Ο κριτικός στοχασμός φέρνει στην επιφάνεια 

τις δυναμικές που απαιτεί η μάθηση και η αλλαγή, αλλά και τα εμπόδια, τις δυσκολίες και 

τους ανασταλτικούς παράγοντες (Vince, 2018).  Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού 
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συμβάλλει στην αξιολόγηση όχι μόνο του ιδιαίτερου πλαισίου, στο οποίο καλείται να 

λειτουργήσει, αλλά τον βοηθά να εκτιμήσει τις διδακτικές και μαθησιακές του επιλογές και 

να διερευνήσει τις αξίες και τις παραδοχές που τις υποκινούν (Schön, 1983).  Θα ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθούν οι  πρακτικές που υιοθετούνται από τους 

εκπαιδευτικούς σε ατομικό επίπεδο που συμβάλουν στον αναστοχασμό τους και στον 

μετασχηματισμό του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει.     
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η εμβύθιση στη σχετική βιβλιογραφία, που επιχειρήθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, διαμορφώνει το αντικείμενο, τον σκοπό και τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία μετασχηματισμού των σχολείων σε 

οργανισμούς που μαθαίνουν και έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στον οργανισμό μάθησης και σε διάφορες μεταβλητές, όπως  το στιλ της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας (Παπάζογλου, 2016), τα συστήματα αυτοαξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων (Franz, 2012) τον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών και τις καινοτόμες πρακτικές, που υιοθετούν (Omur & Argon, 2016),  τις 

διαστάσεις του σχολικού κλίματος και τα συστήματα επικοινωνίας (Ponnuswammy & 

Manohar, 2016) .  

Ωστόσο, αν και στη διεθνή βιβλιογραφία, ο κριτικός αναστοχασμός των μελών της 

σχολικής μονάδας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη μετασχηματισμού των σχολείων, καμία 

έρευνα δεν έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα που να διερευνά αυτή τη σχέση. Ο κριτικός 

αναστοχασμός των εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων και 

κειμένων, που πραγματεύονται  τη μάθηση των ενηλίκων και κυρίως, τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση των ενηλίκων, αλλά έως τώρα δεν έχει διερευνηθεί εμπειρικά ο ρόλος του και η 

συμβολή του στον μετασχηματισμό των σχολείων σε οργανισμούς που μαθαίνουν. Η 

συνειδητοποίηση και η αναγνώριση της ύπαρξης αυτού του ερευνητικού κενού από τη μια 

και το κοινό πλαίσιο αναφοράς της ερευνήτριας με το αντικείμενο της έρευνας από την άλλη, 

έδωσε το έναυσμα για την υλοποίησή της.  

4.1  Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στον 

αναστοχασμό των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ως μανθανόντων οργανισμών, μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

εξετάζοντας τους παράγοντες ηλικία, φύλο, επίπεδο σπουδών, ειδικότητα, έτη συνολικής 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας, μέγεθος σχολικής μονάδας, θέση στη σχολική μονάδα και 

περιφερειακή ενότητα εργασίας.  
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4.2  Ερευνητικά ερωτήματα  

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, τίθενται 

τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις έννοιες 

«Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού» και «Οργανισμός Μάθησης» και τον ρόλο του 

αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στη δημιουργία   ενός εκπαιδευτικού μανθάνοντος 

οργανισμού;  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα επιχειρεί να διερευνήσει και να αναλύσει τις έννοιες 

του «Οργανισμού Μάθησης» και «Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού», οι οποίες αποτελούν 

και τους βασικούς πυλώνες της παρούσας εργασίας. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να αναδειχθεί 

ο ρόλος του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στη δόμηση ενός μανθάνοντος οργανισμού, 

έτσι όπως προκύπτει μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα διερευνάται:  

− Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς η φράση «Οργανισμός Μάθησης». 

− Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια «Αναστοχασμός του 

Εκπαιδευτικού». 

− Αν πιστεύουν ότι, ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση, ώστε 

τα σχολεία να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης και με ποιον τρόπο.  

 

2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τη σχολική τους μονάδα 

ως μανθάνοντα οργανισμό και πώς αποτυπώνουν τη λειτουργία της ως οργανισμό που 

μαθαίνει;  

 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αποσκοπεί να εξετάσει αν οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται τη σχολική τους μονάδα ως μανθάνοντα οργανισμό, έτσι όπως ορίζεται από 

τις Watkins και Marsick (1993; 1996) και σε ποιο βαθμό. Ειδικότερα διερευνάται:  

− Αν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σχολική τους μονάδα ως οργανισμό 

μάθησης και σε ποιο βαθμό. 

− Αν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σχολική τους μονάδα να έχει ενσωματώσει 

στη λειτουργία της χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών σε ατομικό, 

ομαδικό, οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο και σε ποιο βαθμό.  
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3ο Ερευνητικό Ερώτημα: Ποιες πρακτικές των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στον 

αναστοχασμό τους; 

Με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα επιδιώκεται να διερευνηθούν οι πρακτικές που 

υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τους καθημερινότητα και πώς αυτές συμβάλουν και 

ενισχύουν τον κριτικό στοχασμό τους, έτσι όπως ορίζεται από τον Mezirow (1991),  στα 

πλαίσια της μετασχηματίζουσας μάθησης ενηλίκων. Ειδικότερα διερευνώνται:  

− Οι τρόποι με τους οποίους υποστηρίζεται η μάθηση των εκπαιδευτικών εντός της 

σχολικής μονάδας και οι τρόποι διαχείρισης του χρόνου που αφιερώνεται στην 

προσωπική τους μάθηση.  

− Τα θέματα, τα οποία αποτελούν ευκαιρίες μάθησης και ανατροφοδότησης για τους 

εκπαιδευτικούς. 

− Οι τρόποι με τους οποίους επιβραβεύεται η προσωπική τους μάθησης μέσα στη 

σχολική μονάδα.  

 

 

4ο Ερευνητικό Ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετίζονται 

με τις βασικές θεωρητικές αρχές που υποστηρίζουν τη δημιουργία των μανθανόντων 

οργανισμών;  

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα επιχειρεί να εξετάσει αν οι πρακτικές που 

υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί συνάδουν με τις θεωρητικές αρχές, όπως αναφέρεται στη σχετική 

βιβλιογραφία, που υποστηρίζουν τη δόμηση ενός οργανισμού που μαθαίνει. Ειδικότερα 

διερευνάται:  

− Αν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών συμβάλουν στον μετασχηματισμό της σχολικής 

μονάδας σε οργανισμό μάθησης; 

 

4.3.  Μεθοδολογία της έρευνας  

Η μεθοδολογία της έρευνας συνιστά την συστηματική επίλυση του ερευνητικού 

προβλήματος (Kothari, 2004). Δεν αφορά μόνο τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά 

και τη συνειδητοποίηση των παραδοχών που υπαγορεύουν την χρήση της μιας ή της άλλης 

μεθόδου. Η επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής εξαρτάται και επηρεάζεται από τον σκοπό 

και τα επιμέρους ερωτήματα της έρευνας (Robson, 2010). Η παρούσα μελέτη βασίστηκε 

στον ερευνητικό σχεδιασμό μικτών μεθόδων (mixed methods research design) (Creswell, 

2009; 2011). Πρόκειται για μια διαδικασία, όπου ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι 
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«αναμειγνύονται», με σκοπό να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν δεδομένα, ώστε να 

μελετηθεί ένα ερευνητικό πρόβλημα (ό. π.). 

Η συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική θεωρήθηκε καταλληλότερη για τη διεξαγωγή 

της παρούσας εμπειρικής μελέτης, καθώς: 

− Παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα τόσο των ποσοτικών όσο 

και των ποιοτικών δεδομένων. 

− Η ποσοτική προσέγγιση των δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

δώσει εξηγήσεις σε ένα ερευνητικό πρόβλημα (Creswell, 2011), αναλύοντας την 

ποσότητα εμφάνισης ενός φαινομένου και αξιολογώντας τη σημασία που έχουν οι 

μεταβλητές σε κάποιο αποτέλεσμα.  

− Η ποιοτική προσέγγιση των δεδομένων, από την άλλη επιχειρεί να διερευνήσει το 

ερευνητικό πρόβλημα, γνωρίζοντας τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ατόμων 

σχετικά με αυτό (Creswell, 2011) και αξιοποιώντας την εμπειρία των υποκειμένων, 

όπως αυτά τη βιώνουν. 

− Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων εξασφαλίζει μια καλύτερη και 

βαθύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος, απ’ ό, τι θα προσέφερε το κάθε 

είδος μόνο του.  

− Ο συνδυασμός επίσης, μπορεί να υποδείξει διαφοροποιημένες απαντήσεις, 

αποκλείοντας μια αληθοφανή βεβαιότητα (Robson, 2010), η οποία θα μπορούσε να 

κλονίσει την αξιοπιστία της έρευνας.  

Ο σχεδιασμός της ενσωμάτωσης (embedded design) που επιλέχθηκε, εξυπηρετεί 

την ταυτόχρονη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με τη μία μορφή να 

υποστηρίζει την άλλη (Creswell, 2011). Παρά το γεγονός ότι, τα δεδομένα (ποσοτικά και 

ποιοτικά) συλλέγονται ταυτοχρόνως, η ανάλυση τους αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία, 

όπου δίνεται προτεραιότητα στην κύρια μορφή συγκέντρωσης και δευτερεύουσα θέση στην 

υποστηρικτική μορφή.  

Στην παρούσα έρευνα, προτεραιότητα δόθηκε στην ποσοτική προσέγγιση των 

δεδομένων (quantitative approach). Αξιοποιήθηκε ο επεξηγηματικός ερευνητικός 

σχεδιασμός (explanatory research design), προκειμένου να συσχετιστούν δύο ή 

περισσότερες μεταβλητές, καθώς το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη «συμμεταβολή» των 

μεταβλητών, στον βαθμό δηλαδή που οι αλλαγές στη μία μεταβλητή αντικατοπτρίζονται στις 

αλλαγές σε κάποια άλλη ( ό. π.). Ο εν λόγω ερευνητικός σχεδιασμός επιτρέπει, λοιπόν, τον 

συσχετισμό των μεταβλητών ελέγχου με τις μεταβλητές του μανθάνοντος οργανισμού, ώστε 

να ερμηνευθεί η μεταξύ τους σχέση.  
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Από την άλλη, η ποιοτική προσέγγιση (qualitative approach) λειτουργεί 

υποστηρικτικά και συμπληρωματικά, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις 

εμπειρίες των υποκειμένων και τους τρόπους, με τους οποίους τις βιώνουν. Τα υποκείμενα 

της έρευνας καλούνται να ερμηνεύσουν ζητήματα που τους αφορούν, όπως είναι οι 

καθημερινές πρακτικές που υιοθετούν, οι οποίες εντάσσονται στη γενικότερη έννοια του 

αναστοχασμού των εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που παρέχουν δίνουν τη δυνατότητα να 

διερευνηθεί, αν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με τις θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές 

που υποστηρίζουν τη δόμηση μανθανόντων οργανισμών.     

4.3.1 Ο πληθυσμός της έρευνας -  Δειγματοληψία & Δείγμα της έρευνας  

Ο πληθυσμός (population) μιας έρευνας ορίζεται ως «μια ομάδα ατόμων που έχουν 

το ίδιο χαρακτηριστικό» (Creswell, 2011, σ. 178). Πληθυσμός – στόχος (target population) 

(ή πλαίσιο δειγματοληψίας), είναι «μια ομάδα ατόμων ή οργανισμών με ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορεί ο ερευνητής να προσδιορίσει και να μελετήσει» (ό. 

π., σ. 179). Με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας (convenience sampling) ορίστηκε ο  

πληθυσμός- στόχος της έρευνας. Η συγκεκριμένη μέθοδος δειγματοληψίας θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, καθώς παρείχε τη δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης σε πλησιέστερα άτομα, τα οποία επιλέχθηκαν ως απαντώντες, ώσπου να 

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός (Cohen & Manion, 1994).  Στον πληθυσμό- στόχο της 

συγκεκριμένης έρευνας ανήκουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημόσιες σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (συνολικά 1859 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων).  Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αριθμεί 103 σχολικές 

μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:  

 Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας - Παξών: 51 σχολικές μονάδες  

 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας: 12 σχολικές μονάδες 

 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας – Ιθάκης: 18 σχολικές μονάδες 

 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου: 22 σχολικές μονάδες  

Δείγμα της  έρευνας αποτελούν 124 εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω σχολικές 

μονάδες, τα δημογραφικά στοιχεία των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο 

κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  

4.3.2  Ερευνητικό εργαλείο   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει και να μελετήσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας ως οργανισμού 
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μάθησης και τον ρόλο του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

μετασχηματισμού των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς.  

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, στα πλαίσια της μικτής ερευνητικής 

μεθόδου, επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η τεχνική του ερωτηματολογίου και 

συγκεκριμένα, του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο παρείχε τη δυνατότητα να 

συλλεχθούν πρωτογενή στοιχεία από πολυπληθές δείγμα που προορίζονται για ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση.  

Η δομή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η εξής:  

 Συνοδευτική επιστολή, όπου δίνονταν η ταυτότητα της ερευνήτριας και ο σκοπός 

της έρευνας. Παράλληλα, δίνονταν σύντομες πληροφορίες για τα ευρήματα άλλων 

σχετικών ερευνών, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια γενική εικόνα του 

ερευνητικού προβλήματος. Επίσης, τονιζόταν η σημασία της συμμετοχής τους στην 

έρευνα, ο απαραίτητος χρόνος συμπλήρωσής του και δίνονταν οι απαραίτητες 

διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους.  

 Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων: Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου 

αφορούσε τη συλλογή στοιχείων των ερωτώμενων, αναφορικά με το φύλο, την 

ηλικία, τις πρόσθετες σπουδές τους, τη συνολική τους εκπαιδευτική υπηρεσία σε έτη, 

τη σχέση εργασίας και την ειδικότητά τους, τη θέση τους στη σχολική μονάδα και το 

μέγεθος αυτής σε αριθμό μαθητών και τέλος, την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία 

εργάζονται. Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αποτελούν 

τις μεταβλητές ελέγχου της έρευνας.  

 Κλίμακα Μέτρησης της Σχολικής Μονάδας ως Οργανισμού Μάθησης: Στη 

δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο των 

Διαστάσεων του Οργανισμού Μάθησης (Dimensions of The Learning Organization- 

DLOQ), όπως αναπτύχθηκε από τις Yang, Marsick και Watkins (2004) στη σύντομη 

μορφή του  και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και προσαρμόστηκε για τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Παπάζογλου (2016). Το εν λόγω 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 21 κλειστές ερωτήσεις, που μετρούν καθεμιά από τις 

επτά διαστάσεις του μανθάνοντος οργανισμού σε εξαβάθμια κλίμακα Likert, από το 1 

(Σχεδόν Ποτέ) έως το 6 (Σχεδόν Πάντα). Στον Πίνακα 4  παρουσιάζονται οι επτά 

διαστάσεις του οργανισμού μάθησης και οι αντίστοιχες ερωτήσεις:  
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ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΟΜΙΚΟ  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Στο σχολείο μου, οι εκπαιδευτικοί…. 

Συνεχής 
Μάθηση 

Βοηθούν ο ένας τον άλλον να μαθαίνει 
Συζητούν τα λάθη με σκοπό να μαθαίνουν από αυτά 
Αφιερώνουν χρόνο για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους  
Βλέπουν τα προβλήματα ως ευκαιρίες μάθησης  
Επιβραβεύονται για την ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση 

Αναζήτηση & 
Διάλογος 

Παρέχουν ανοικτή και ειλικρινή ανατροφοδότηση ο ένας 
στον άλλον 
Ενθαρρύνονται να ρωτούν «γιατί» 
Όποτε διατυπώνουν τη γνώμη τους, ζητούν και τη γνώμη των 
άλλων 
Συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλον 
Αφιερώνουν χρόνο για να οικοδομήσουν μεταξύ τους 
σχέσεις εμπιστοσύνης  

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Συνεργασία & 
Ομαδική Μάθηση 

Στο σχολείο μου, οι ομάδες συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών…. 
Έχουν την ελευθερία να προσαρμόζουν τους στόχους τους 
ανάλογα με τις ανάγκες  
Αναθεωρούν την άποψή τους ύστερα από ομαδικές 
συζητήσεις ή με βάση νέες πληροφορίες 
Εστιάζουν σε ζητήματα της ομάδας και στην καλή λειτουργία 
αυτής  
Επιβραβεύονται για τις επιτυχίες τους ως ομάδα 
Είναι πεπεισμένες ότι το σχολείο θα αξιοποιήσει τις 
προτάσεις τους  

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ενσωματωμένα 
Συστήματα 
Μάθησης 

Το σχολείο μου… 
Χρησιμοποιεί διάφορα μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας  
Βοηθά τα άτομα ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
που χρειάζονται 
Εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους εκτίμησης και 
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 
Ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης και των καλών 
πρακτικών σε όλους τους εκπαιδευτικούς  
Έχει διαμορφώσει τρόπους αποτίμησης της επίδρασης που 
έχει η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Ενδυνάμωση 
Ανθρώπων 

Αναγνωρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
εκπαιδευτικούς 
Παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 
διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν πόρους, ώστε να 
εκπληρώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο 
Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμβάλουν στη 
διατύπωση και υλοποίηση του οράματος του σχολείου 
Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν 
υπολογισμένα «ρίσκα» στο εκπαιδευτικό τους έργο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Συστημική Σύνδεση 

Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια 
ευρύτερη στάση για τον ρόλο του σχολείου στην κοινωνία 
Συνεργάζεται με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία για 
την ικανοποίηση των κοινών αναγκών 
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Ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων 
μεταξύ των εκπαιδευτικών για την επίλυση προβλημάτων 

Ηγεσία 
προσανατολισμένη 

προς τη Μάθηση 

Ο/Η Διευθυντής/τρια ….  
Υποστηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευτικών 
Αναζητά συνεχώς ευκαιρίες μάθησης 
Ενθαρρύνει την υλοποίηση του οράματος του σχολείου  
Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες τουσχολείου συνάδουν 
με τις αξίες του 

 
Πίνακας 4 : Ερωτήσεις  DLOQ ανά διάσταση 
 

 Ανοικτές Ερωτήσεις: Προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία που αφορούν τον 

αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, οι έξι πρώτες ερωτήσεις του DLOQ  που αφορούν 

τους εκπαιδευτικούς, ως άτομα- μέλη της σχολικής μονάδας, εμπλουτίστηκαν με 

αντίστοιχες προαιρετικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι ανοικτές ερωτήσεις δεν 

έδιναν στους ερωτώμενους επιλογές απαντήσεων, αλλά τους επέτρεπαν να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους, μέσα στο πλαίσιο των εμπειριών τους (Creswell, 

2011) και βασιζόμενοι στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.  

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου υπήρχαν τρεις ακόμη ανοικτές 

ερωτήσεις, που απαιτούσαν απάντηση. Οι ερωτήσεις αυτές κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικό να 

περιληφθούν, καθώς αποσκοπούσαν στην εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων σχετικά με τις έννοιες «Οργανισμός Μάθησης» και «Αναστοχασμός του 

Εκπαιδευτικού» και τη μεταξύ τους σχέση. Στον Πίνακα 5  παρουσιάζονται οι ανοικτές 

ερωτήσεις, με τις οποίες εμπλουτίστηκαν οι αντίστοιχες κλειστές του ερωτηματολογίου:  

 

 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ DLOQ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ* 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Βοηθούν ο ένας τον άλλον να μαθαίνει 

Αναφέρατε έναν τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή 
υποστηρίξατε τη μάθηση ενός συναδέλφου σας ή 

υποστηρίχτηκε η δική σας μάθηση από κάποιον συνάδελφό 
σας 

Συζητούν τα λάθη με σκοπό να 
μαθαίνουν από αυτά 

Διατυπώστε δύο ερωτήματα, τα οποία θέτετε στον εαυτό σας, 
όταν διαπιστώνετε ότι κάτι πήγε στραβά 

Αφιερώνουν χρόνο για να υποστηρίξουν 
τη μάθησή τους 

Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, ώστε να 
υποστηρίξετε τη μάθησή σας; 
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Βλέπουν τα προβλήματα ως ευκαιρίες 
μάθησης 

Μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα ή μια προβληματική 
κατάσταση την οποία βιώσατε και αποτέλεσε για εσάς 

ευκαιρία μάθησης; 

Επιβραβεύονται για την ενεργό 
συμμετοχή τους στη μάθηση 

Μπορείτε να αναφέρετε έναν τρόπο με τον οποίο 
επιβραβεύτηκε η συμμετοχή σας σε μια διαδικασία που 

αφορούσε την προσωπική σας μάθηση; 

Παρέχουν ανοικτή και ειλικρινή 
ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον 

Αναφέρατε δύο θέματα, τα οποία συζητάτε με τους 
συναδέλφους σας και παρέχετε ανατροφοδότηση ο ένας στον 

άλλον 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ** 
Τι σημαίνει για εσάς η φράση «Οργανισμός Μάθησης»; 

Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του «Αναστοχασμού των Εκπαιδευτικών»; 

Πιστεύετε ότι ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση, ώστε τα σχολεία να 
μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης; Με ποιον τρόπο; 

*Προαιρετικές  
**Υποχρεωτικές  

 
Πίνακας 5 : Ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου 

 

4.4  Διαδικασία της έρευνας  

Αφού ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε 

πιλοτικός έλεγχος (pilot test). Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ένα δείγμα πέντε 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων. Ζητήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς να αφήσουν γραπτά σχόλια σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο πεδίο στο τέλος του 

ερωτηματολογίου, ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά και να γίνουν οι 

απαραίτητες τροποποιήσεις. Μετά τον πιλοτικό έλεγχο και τη διαμόρφωση εκ νέου 

ορισμένων ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας, υπ’ όψιν του 

Διευθυντή με την παράκληση να το προωθήσουν στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο σχολείο της αρμοδιότητάς τους. Ταυτόχρονα, 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, στην οποία δόθηκε η ταυτότητα της ερευνήτριας και της έρευνας, τονίστηκε η 

σημασία συμμετοχής στην έρευνα του καθενός συναδέλφου ξεχωριστά και εκφράστηκαν 
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διαβεβαιώσεις προστασίας της ανωνυμίας τους και  ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην 

υλοποίηση της έρευνας.   

Η συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε από τον Απρίλιο 2018 έως τον Ιούνιο 

2018. Κατά τη διάρκεια των μηνών αυτών, χρειάστηκε να επαναληφθεί η αποστολή του 

ερωτηματολογίου σε ορισμένες σχολικές μονάδες, σε άλλες να γίνει υπενθύμιση τηλεφωνικά 

και επίσης, να σταλεί σε εκπαιδευτικούς στις διευθύνσεις των προσωπικών τους 

ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Από τα 320 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν συνολικά, 

συμπληρώθηκαν και επεστράφησαν 124 (ποσοστό απόκρισης 38,75%), τα οποία αποτέλεσαν 

το δείγμα της έρευνας.  

4.5  Αξιοπιστία και Εγκυρότητα 

Μια μέτρηση οφείλει να είναι τόσο αξιόπιστη όσο και έγκυρη (Jackson, 2009). Η 

εγκυρότητα (validity) μιας έρευνας συνίσταται στο αν είναι ακριβής, αληθινή και 

γενικεύσιμη (Cohen & Manion, 1994). Η αξιοπιστία (reliability) μιας έρευνας, από την 

άλλη, εκφράζει τον βαθμό στον οποίο το ερευνητικό εργαλείο μπορεί να επαναληφθεί σε 

βάθος χρόνου και να αποφέρει σταθερές βαθμολογίες στις ίδιες ομάδες απαντώντων (ό. π. ). 

Εάν ένα μέτρο δεν είναι αξιόπιστο, δεν είναι ούτε έγκυρο (Robson, 2011).  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της παρούσας έρευνας, 

επιλέχθηκε το ερευνητικό εργαλείο DLOQ των Marsick και Watkins (1999; 2003), το οποίο 

έχει αξιοποιηθεί σε διαφόρων τύπων οργανισμούς και σε ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια. 

Διεθνώς, έχουν αναπτυχθεί ποικίλα ερευνητικά εργαλεία, τα οποία διερευνούν τους 

οργανισμούς μάθησης. Το ερωτηματολόγιο του Goh (2001) επιχειρεί να διερευνήσει τις 

πρακτικές που οφείλουν να υιοθετήσουν οι ηγέτες, ώστε να μετασχηματίσουν τον οργανισμό 

τους σε μανθάνοντα, συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας στόχων, της κοινής ηγεσίας, της 

ομαδικής εργασίας, του πειραματισμού και της διάχυσης της γνώσης. Οι Garvin, Edmondson 

και Gino (2008) , σε έρευνά τους επιδιώκουν να διαγνώσουν τη συμβολή του 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος, της ηγεσίας και συγκεκριμένων μαθησιακών διαδικασιών 

που ενδυναμώνουν τη μάθηση των οργανισμών. Το DLOQ βασίζεται σε μια ολιστική 

θεώρηση των οργανισμών, καλύπτοντας τις επτά διαστάσεις, της συνεχούς μάθησης, της 

έρευνας και του διαλόγου, της ομαδικής μάθησης, των ενσωματωμένων συστημάτων 

μάθησης και ενδυνάμωσης των ατόμων, της σύνδεσης  του οργανισμού με την κοινωνία και 

της ηγεσίας της προσανατολισμένης προς τη μάθηση, διαστάσεις, οι οποίες αποτελούν 

απαιτούμενες ικανότητες για έναν οργανισμό, που θέλει να μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα 

(Watkins & Kim, 2018).    Η επιστημονική του επάρκεια το καθιστούν ένα ερευνητικό 
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εργαλείο διεθνούς αναγνώρισης, το οποίο είναι ικανό να καλύψει ένα ευρύ πεδίο 

επιστημονικής έρευνας και να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τη μαθησιακή 

ικανότητα των οργανισμών.   

Η αρχική μορφή του DLOQ αποτελείται από 45 στοιχεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν 

την πολυδιάστατη φύση του οργανισμού μάθησης, με δείκτες αξιοπιστίας (CFA) που 

κυμαίνονται από 0,89 έως 0,94. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Yang, Watkins και Marsick 

(2004), η αρχική μορφή του DLOQ δεν κατάφερε να ταιριάξει άριστα με τους περισσότερους 

δείκτες, τονίζοντας ότι μια πιο σύντομη εκδοχή του θα ήταν περισσότερο χρήσιμη για 

ερευνητικούς σκοπούς, οι οποίοι απαιτούν την ενοποίηση του DLOQ με άλλα ερευνητικά 

εργαλεία.   

Η ερευνητική προσπάθεια των Yang, Watkins και Marsick (2004) βελτίωσε το 

ερευνητικό εργαλείο, δίνοντας στους ερευνητές ένα ερωτηματολόγιο με 21 στοιχεία (τρία για 

κάθε διάσταση) και ένα ερωτηματολόγιο με 7 στοιχεία (ένα για κάθε διάσταση), με δείκτες 

Coefficient Alpha που κυμαίνονται από 0,68 έως 0,83 (Watkins & Kim, 2018).  

Οι εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς καθιστούν το ερωτηματολόγιο 

των 21 στοιχείων ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο βρίσκει εφαρμογές σε διαφόρων τύπων 

οργανισμούς και ποικίλα πολιτισμικά πλαίσια (Song et al., 2008 ∙ Weldy & Gillis, 2010 ∙ 

Watkins & Dirani, 2013),  παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες για τις οργανωσιακές 

συμπεριφορές των ατόμων – μελών του οργανισμού και τη μαθησιακή του κουλτούρα.  

Στην Ελλάδα, το DLOQ έχει αξιοποιηθεί σε επιχειρηματικούς οργανισμούς (Γεωργαντά, 

2009 ∙ Δεκούλου, 2012)  στην αρχική του μορφή των 45 στοιχείων και έχει μεταφραστεί, 

ώστε να ταιριάζει στον τύπο αυτών των οργανισμών (Δεκούλου, 2012).  Η  Παπάζογλου 

(2016) μετέφρασε και τροποποίησε ορισμένες ερωτήσεις της σύντομης εκδοχής του (21 

στοιχεία) και  το κατέστησε  κατάλληλο να απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και  για έρευνα 

σε σχολεία. Το εν λόγω ερευνητικό εργαλείο αξιοποιείται και στην παρούσα έρευνα, με την 

προσθήκη των ανοικτών ερωτήσεων που περιγράφησαν παραπάνω.  

4.6  Ζητήματα Ηθικής Δεοντολογίας  

Ο John Dewey (Cohen & Manion, 1994) αναφέρει ότι η εκπαίδευση είναι μια 

κοινωνική διαδικασία, όπως και η έρευνα για θέματα εκπαίδευσης. Ως τέτοια απαιτεί 

διαπροσωπικές ικανότητες υψηλού επιπέδου, που υποστηρίζονται από ανθρωπιστικές και 

επαγγελματικές αξίες, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 

δεοντολογικές προκλήσεις της ερευνητικής περιπέτειας.  
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Με γνώμονα την παραπάνω αρχή, έγινε προσπάθεια η παρούσα έρευνα να διεξαχθεί 

με επιστημονική αυστηρότητα, με ορθά δεοντολογικό τρόπο και με ευσυνειδησία. Μέσω της 

συνοδευτικής επιστολής, αλλά και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τον σκοπό και τον χαρακτήρα της μελέτης, παρέχοντας όλες τις 

πληροφορίες που κρίθηκαν εκ των προτέρων απαραίτητες, αλλά και απαντώντας σε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο κατέστη σαφής η συμβολή τους στη 

διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και η σπουδαιότητά της.  

Επιπλέον, δόθηκαν και τηρήθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι πληροφορίες που θα 

προέκυπταν από τα ερωτηματολόγια θα παρέμεναν ανώνυμες, απόλυτα εμπιστευτικές και θα 

αξιοποιούνταν αποκλειστικά για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς. Τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και κανένα στοιχείο δεν πρόδιδε την ταυτότητα του 

ερωτώμενου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, υπήρχε ένα ειδικά διαμορφωμένο πεδίο, όπου 

οι ερωτώμενοι μπορούσαν να γράψουν στοιχεία επικοινωνίας, αν το επιθυμούσαν, ώστε να 

ενημερωθούν για τα ευρήματα της μελέτης. Τέλος, έγινε σεβαστή η επιθυμία ορισμένων 

ατόμων που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των ευρημάτων 

της έρευνας. Η ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων αναφορικά με τα δημογραφικά 

δεδομένα και τις κλειστές ερωτήσεις της κλίμακας μέτρησης DLOQ έγινε με την χρήση του 

Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS), Έκδοση 21.  

Η σκιαγράφηση του προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε με τη βοήθεια της 

περιγραφικής στατιστικής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν, να 

ταξινομηθούν και να παρουσιαστούν πρωτογενή δεδομένα σε κατανοητή μορφή (Χαλικιάς 

κ.ά., 2015).  

Στη συνέχεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 

κλιμάκων μέτρησης που δομούν το ερωτηματολόγιο της έρευνας, υπολογίστηκε ο 

συντελεστής Alpha του Cronbach. Ο συγκεκριμένος συντελεστής  αποτελεί τη συνηθέστερη 

στατιστική μέτρηση που χρησιμοποιείται στην έρευνα, τόσο κατά τη δόμηση όσο και κατά 

την χρήση του ερωτηματολογίου (Cortina, 1993), κυρίως στην ανάπτυξη κλιμάκων που 

μετρούν τις στάσεις και τις απόψεις των ατόμων (Taber, 2016).  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης απαντήθηκε μέσω της 

Περιγραφικής Στατιστικής, με τη βοήθεια της οποίας βρέθηκαν οι αριθμητικοί μέσοι όροι 

ανά κλειστή ερώτηση του ερωτηματολογίου και προέκυψαν οι μέσοι όροι των ερευνητικών 

μεταβλητών και των επτά διαστάσεων τους και οι τυπικές τους αποκλίσεις. 

Κατόπιν, αξιοποιώντας συγκεκριμένους στατιστικούς ελέγχους, όπως το t-test για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα (Two Independent Samples T-Test) και η ανάλυση διασποράς με έναν 

παράγοντα (One – Way Anova) επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση των  ερευνητικών 

μεταβλητών και των μεταβλητών ελέγχου.  

Οι απαντήσεις στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα της παρούσας έρευνας προέκυψαν με 

τη μέθοδο της ανάλυσης λόγου των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ανοικτές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των μελών του δείγματος κωδικοποιήθηκαν, 

εντάχθηκαν σε κατηγορίες, οι οποίες στη συνέχεια δημιούργησαν  θεματικούς άξονες. Η 

κωδικοποίηση των δεδομένων και η θεματική τους ανάλυση είναι μια εύχρηστη μέθοδος,  η 

οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην ποιοτική έρευνα, παρέχοντας  στον ερευνητή τη 

δυνατότητα να εντοπίσει, να περιγράψει και να «θεματοποιήσει» επαναλαμβανόμενα 



106 
 

νοηματικά μοτίβα, που προκύπτουν από τα ερευνητικά του δεδομένα (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015).  

5.1. Προφίλ του δείγματος της έρευνας  

Το προφίλ του δείγματος της παρούσας έρευνας προκύπτει από τα 124 

ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, που 

υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι 

πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρέχουν μια διαφωτιστική εικόνα του 

δείγματος .  

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
(n=124) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

Φύλο Άνδρας  39 31,5 
Γυναίκα 85 68,5 

Ηλικία 21-30 15 12,1 
31-40 51 41,1 
41-50 30 24,2 
51-60 28 22,6 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Εξειδίκευσης 

Ναι 43 34,7 
Όχι 81 65,3 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ Ναι 10 8,1 
Όχι  114 91,9 

Μετεκπαίδευση σε 
Διδασκαλείο 

Ναι  8 6,5 
Όχι 116 93,5 

Πρόγραμμα Εξομοίωσης 
Πτυχίου 

Ναι  14 11,3 
Όχι  110 88,7 

Διδακτορικό Δίπλωμα Ναι  1 0,8 
Όχι 123 99,2 

Άλλες Πρόσθετες Σπουδές 
 

 
Συνολική Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία 

Ναι  5 4 
Όχι  119 96 
0-8 19 15,3 
9-15 53 42,7 
16-20 22 17,7 
>20 30 24,2 

Σχέση εργασίας Ωρομίσθιος  0 0 
Αναπληρωτής  33 26,6 
Μόνιμος  91 73,4 

Ειδικότητα 

ΠΕ70- Δάσκαλος/α  89 71,8 
ΠΕ 07- Γερμανική Γλώσσα 2 1,6 
ΠΕ-86- Πληροφορικής 5 4,0 
ΠΕ-05- Γαλλική Γλώσσα 3 2,4 
ΠΕ08- Εικαστικά 1 0,8 
ΠΕ-32- Θεατρική Αγωγή 1 0,8 
ΠΕ-71- Δάσκαλος/α ΕΑΕ 6 4,8 
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ΠΕ-06- Αγγλική Γλώσσα  5 4,0 
ΠΕ-11- Φυσικής Αγωγής 5 4,0 
ΠΕ-16- Μουσικός  2 1,6 
ΠΕ-60- Νηπιαγωγός  4 3,2 
ΕΒΠ(Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) 1 0,8 

Θέση στη Σχολική Μονάδα 
Εκπαιδευτικός σε θέση ευθύνης (Δ/ντής, 
Υπ/ντής) 30 24,2 

Εκπαιδευτικός  94 75,8 

Μέγεθος Σχολικής 
Μονάδας 

<100 μαθητές  46 37,1 
100-250 μαθητές  67 54 
>250 μαθητές  11 8,9 

Περιφερειακή Ενότητα 
εργασίας 

Κέρκυρα (Κέρκυρα) 82 66,1 
Κέρκυρα (Παξοί) 2 1,6 
Λευκάδα  15 12,1 
Κεφαλληνία (Κεφαλονιά) 10 8,1 
Κεφαλληνία (Ιθάκη) 1 0,8 
Ζάκυνθος  14 11,3 

Πίνακας 6: Το προφίλ του ερευνητικού δείγματος  
 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι γυναίκες (68,5 

%), ενώ οι άντρες αντιπροσωπεύουν το 31,5% του δείγματος (βλ. Γράφ. 21, Παραρτ. Β). Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (41,1%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-40, ενώ ένα μεγάλο 

ποσοστό (24,2%) τοποθετείται στην ηλικιακή ομάδα 41-50 (24,2%) και 51-60 (22,6%) (βλ. 

Γράφ. 22, Παραρτ. Β).  Τα ευρήματα αυτά είναι αναμενόμενα, καθώς την τελευταία δεκαετία 

δεν έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός διορισμών και επίσης, αποτυπώνουν την 

αναλογία ανδρών και γυναικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Αναφορικά με τις πρόσθετες σπουδές του δείγματος, το 34,7% των συμμετεχόντων 

κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης, το 11,3% έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα 

Εξομοίωσης πτυχίου, το 8,1% κατέχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, ενώ το 6,5% έχει 

παρακολουθήσει πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο, όπως απεικονίζεται και στο 

Γράφημα 6:  

 

 



Γράφημα 6 : Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τις Πρόσθετες Σπουδές 
 

Όσον αφορά τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία των ερωτηθέντων, το 42,7% έχει 9

15 έτη υπηρεσίας, ενώ το 24,2 % έχει περισσότερα 

γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία. 

Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος αυτών (73,4 %) απασχολούνται ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 

 

Γράφημα  7: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τα έτη της Συνολικής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
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γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία. 

Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος αυτών (73,4 %) απασχολούνται ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 
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Όσον αφορά τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία των ερωτηθέντων, το 42,7% έχει 9-

από 20 έτη υπηρεσίας ( Γράφημα 7), 

γεγονός που καταδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία. 

Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος αυτών (73,4 %) απασχολούνται ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.  

: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τα έτη της Συνολικής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  

παρουσιάζεται η κατανομή των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον 

κλάδο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71,8 %) είναι 

ΠΕ 71. Επίσης, οι κλάδοι της Αγγλικής 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 



Γλώσσας, της Πληροφορικής και της Φυσικής Αγωγής αντιπροσωπεύουν το 4% του 

δείγματος έκαστος.  

Γράφημα 8:  Κατανομή ερωτηθέντων με βάση  τον εκπαιδευτικό κλάδο 
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Αναφορικά με τη θέση των συμμετεχόντων στη σχολική μονάδα, οι περισσότεροι 

(75,8%) υπηρετούν στα σχολεία ως εκπαιδευτικοί, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε 

θέση ευθύνης (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 24,2%,

όπως φαίνεται και στο γράφημα 9.  
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Γλώσσας, της Πληροφορικής και της Φυσικής Αγωγής αντιπροσωπεύουν το 4% του 

 

τεχόντων στη σχολική μονάδα, οι περισσότεροι 

(75,8%) υπηρετούν στα σχολεία ως εκπαιδευτικοί, ενώ το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε 

θέση ευθύνης (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 24,2%, 



Γράφημα 9: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση  τη θέση στη σχολική μονάδα
 

Η πλειονότητα (54%) των σχολικών μονάδων του δείγματος έχουν 100

ενώ το 37,1% έχουν λιγότερους από 100 μαθητές και το 8,9% περισσότερους από 200 

μαθητές.  

Όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα 10

που συμμετέχουν στην έρευνα υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας, το 

12,1% στην περιφερειακή ενότητα της Λευκάδας και το 11,3% στη Ζάκυνθο. Η κατανομή 

αυτή δικαιολογείται, καθώς στην πε

σχολικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένης και της 1 σχολικής μονάδας στο νησί των Παξών), 

της Λευκάδας 12 σχολικές μονάδες, της Κεφαλονιάς 18 (συμπεριλαμβανομένης και της 

Ιθάκης) και της Ζακύνθου 22.  

 
Γράφημα 10: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση  την Περιφερειακή Ενότητα εργασίας
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: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση  τη θέση στη σχολική μονάδα 

(54%) των σχολικών μονάδων του δείγματος έχουν 100-

ενώ το 37,1% έχουν λιγότερους από 100 μαθητές και το 8,9% περισσότερους από 200 

και στο γράφημα 10, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (66,1%) 

που συμμετέχουν στην έρευνα υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας, το 

12,1% στην περιφερειακή ενότητα της Λευκάδας και το 11,3% στη Ζάκυνθο. Η κατανομή 

αυτή δικαιολογείται, καθώς στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας λειτουργούν 51 

σχολικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένης και της 1 σχολικής μονάδας στο νησί των Παξών), 
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-250 μαθητές, 

ενώ το 37,1% έχουν λιγότερους από 100 μαθητές και το 8,9% περισσότερους από 200 

, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (66,1%) 

που συμμετέχουν στην έρευνα υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας, το 

12,1% στην περιφερειακή ενότητα της Λευκάδας και το 11,3% στη Ζάκυνθο. Η κατανομή 

ριφερειακή ενότητα της Κέρκυρας λειτουργούν 51 

σχολικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένης και της 1 σχολικής μονάδας στο νησί των Παξών), 

της Λευκάδας 12 σχολικές μονάδες, της Κεφαλονιάς 18 (συμπεριλαμβανομένης και της 
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5.2. Έλεγχος εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s Alpha) 

Η εσωτερική συνέπεια (internal consistency) των κλιμάκων μέτρησης του 

ερωτηματολογίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ομοιογένεια των ερωτήσεων , ελέγχθηκε 

με τον συντελεστή Alpha του Cronbach και υπολογίστηκε χωριστά για κάθε κλίμακα 

μέτρησης. Στον Πίνακα 7 παρατίθενται τα αποτελέσματα της μέτρησης του συντελεστή  

Cronbach’s Alpha για κάθε μία από τις διαστάσεις των τεσσάρων ερευνητικών μεταβλητών.  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Cronbach’s Alpha 

Ατομικό 

Επίπεδο 

Συνεχής μάθηση 5 0,862 

Αναζήτηση & Διάλογος 5 0,882 

Ομαδικό 

Επίπεδο 

Συνεργασία &  

Ομαδική μάθηση 
5 0,897 

Οργανωσιακό 

Επίπεδο 

Ενσωματωμένα 

συστήματα μάθησης 
5 0,905 

Ενδυνάμωση ανθρώπων 4 0,911 

Κοινωνικό 

Επίπεδο 

Συστημική σύνδεση 3 0,875 

Ηγεσία 

προσανατολισμένη προς 

τη μάθηση 

4 0,949 

 

 

 

Πίνακας 7: Συντελεστής Cronbach's Alpha  

 

Έγκυρα ερωτηματολόγια: 124 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 ο συντελεστής Alpha του Cronbach κυμαίνεται από 

0,862 έως 0,949, τιμές μεγαλύτερες από το 0,700 που θεωρείται η κατώτατη αποδεκτή τιμή 

(Cortina, 1993 ∙ Taber, 2016). Αυτό σημαίνει ότι οι κλίμακες μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστες για όλες τις διαστάσεις και 

τα επίπεδα του οργανισμού μάθησης.   

 

5.3. Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων  

Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των ευρημάτων της έρευνας, 

κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν αρχικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων και στη συνέχεια να παρατεθούν τα αποτελέσματα από 

την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ανοικτές ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου.  

5.3.1. Παρουσίαση ποσοτικών ευρημάτων της έρευνας  

I. Ατομικό Επίπεδο 

 

 

 

Από τη διερεύνηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, πρόεκυψε ότι 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων ως 

μανθανόντων οργανισμών σε επίπεδο ατόμων καλή έως αρκετά καλή (Μ.Ο.= 3,99 με τυπική 

απόκλιση 0,959) (Πιν. 8). 

 Η πτυχή της διάστασης  της συνεχούς μάθησης,  που συγκεντρώνει τον υψηλότερο 

μέσο όρο είναι εκείνη που αφορά την παροχή βοήθειας του ενός προς τον άλλον αναφορικά 

με τη μάθησή τους (Μ.Ο.= 4,16 με τυπική απόκλιση 1,185), ενώ η πτυχή της επιβράβευσης 

της μάθησης τους συγκεντρώνει τον μικρότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 3,42 με τυπική απόκλιση 

1,623) (Πιν.9). 

Στη διάσταση της ερευνητικής αναζήτησης και του διαλόγου, οι συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν αλληλοσεβασμό  συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 124 1,40 6,00 3,9895 ,95924 

Πίνακας 8: Μέσος όρος Ατομικού Επιπέδου  



113 
 

(Μ.Ο.= 4,82 με τυπική απόκλιση 1,112), ενώ η παροχή ανατροφοδότησης του ενός προς τον 

άλλο τον μικρότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 3,42 με τυπική απόκλιση 1,623) (Πιν. 9).  

  

 

 

Descriptive Statistics 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Συνεχής 
 Μάθηση 

ΒΟΗΘΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΝΑ 

ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
124 1,00 6,00 4,1613 1,18519 

ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
124 1,00 6,00 4,0000 1,21642 

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 
124 1,00 6,00 4,0887 1,09702 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 124 1,00 6,00 3,6935 1,16993 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΣ 
124 1,00 6,00 3,4274 1,62387 

Αναζήτηση & 
Διάλογος 

ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
124 1,00 6,00 3,6048 1,24821 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑΤΙ 
124 1,00 6,00 3,9355 1,28621 

ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
124 1,00 6,00 4,0242 1,23278 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
124 2,00 6,00 4,8226 1,11201 

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
124 1,00 6,00 4,1371 1,23851 

 Valid N  124     

Πίνακας 9: Μέσοι Όροι ανά διάσταση Ατομικού Επιπέδου 
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II. Ομαδικό Επίπεδο 

 

 

Αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ως οργανισμών μάθησης σε 

επίπεδο ομάδων, οι εκπαιδευτικοί την χαρακτηρίζουν αρκετά καλή (Μ.Ο.= 4,20 με τυπική 

απόκλιση 1,0912) (Πιν. 10). 

 Η δυνατότητα που έχουν οι ομάδες των εκπαιδευτικών να προσαρμόζουν τους 

στόχους τους ανάλογα με τις ανάγκες είναι η πτυχή που συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο 

όρο (Μ.Ο.= 4,49 με τυπική απόκλιση 1,219), ενώ η επιβράβευση των επιτυχιών τους ως 

ομάδα έχει τον μικρότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 3,98 με τυπική απόκλιση 1,436) (Πιν.  10).  

 

 Descriptive Statistics 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

 

Συνεργασία & 

Ομαδική Μάθηση 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
124 1,00 6,00 4,4919 1,21973 

ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
124 1,00 6,00 4,1048 1,15342 

ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
124 1,00 6,00 4,2823 1,23999 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΜΑΔΑ 
124 1,00 6,00 3,9839 1,43693 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
124 1,00 6,00 4,1694 1,41261 

 Valid N  124     
 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
124 1,20 6,00 4,2065 1,09126 

Πίνακας 10: Μέσος Όρος Ομαδικού Επιπέδου  

Πίνακας 11: Μέσοι Όροι ανά διάσταση Ομαδικού  Επιπέδου 
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III. Οργανωσιακό Επίπεδο 

Η οργανωσιακή λειτουργία των σχολικών μονάδων ως μανθανόντων οργανισμών 

χαρακτηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ως αρκετά καλή (Μ.Ο.= 4,18 με 

τυπική απόκλιση 1,068) (Πιν.12). 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 124 1,33 6,00 4,1855 1,06835 

Πίνακας 12: Μέσος Όρος Οργανωσιακού Επιπέδου 
 

 Αναφορικά με τα συστήματα που έχουν ενσωματώσει οι σχολικές μονάδες για να 

υποστηρίξουν τη μάθηση των εκπαιδευτικών, τα συστήματα εκείνα που παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες κάθε φορά 

πληροφορίες συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 4,74 με τυπική απόκλιση 

1,188), ενώ τα συστήματα και οι τρόποι που αποτιμούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

συγκεντρώνουν τον χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 3,52 με τυπική απόκλιση 1,428) (Πιν.12). 

Όσον αφορά τη διάσταση της ενδυνάμωσης των ατόμων μέσα στη σχολική μονάδα, οι 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζονται σε αρκετά 

σημαντικό βαθμό (Μ.Ο.= 4,55 με τυπική απόκλιση 1,225), ενώ η πτυχή που αφορά την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπολογισμένα ρίσκα συγκεντρώνει τον 

χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 4,17 με τυπική απόκλιση 1,319) (Πιν. 12).  
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 Descriptive Statistics 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ενσωματωμένα 
συστήματα μάθησης  

ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

124 1,00 6,00 4,0887 1,16878 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

124 1,00 6,00 4,7419 1,18850 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
124 1,00 6,00 3,7016 1,29401 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
124 1,00 6,00 4,2581 1,37262 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΟΠΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

124 1,00 6,00 3,5242 1,42831 

Ενδυνάμωση ανθρώπων 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

124 1,00 6,00 4,5565 1,22509 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 
124 1,00 6,00 4,2177 1,37670 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΑΜΑΤΟΣ 

124 1,00 6,00 4,4032 1,33081 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ 
124 1,00 6,00 4,1774 1,31933 

 Valid N  124     
Πίνακας 13: Μέσοι όροι ανά διάσταση οργανωσιακού επιπέδου  
 
 
IV. Κοινωνικό Επίπεδο  

Σε κοινωνικό επίπεδο, η ανάλυση των απαντήσεων του δείγματος έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των  σχολικών τους μονάδων ως οργανισμών 

μάθησης από αρκετά καλή έως πολύ καλή (M.O.= 4,53 με τυπική απόκλιση 1,097) (Πιν.14).  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 124 1,43 6,00 4,5357 1,09702 
Πίνακας 14: Μέσος Όρος Κοινωνικού Επιπέδου 
 

Αναφορικά με τη σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία, η πτυχή που 

αφορά την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο 

(Μ.Ο.= 4,68 με τυπική απόκλιση 1,185), ενώ η υιοθέτηση μιας ευρύτερης στάσης για τον 

ρόλο του σχολείου στην κοινωνία τον χαμηλότερο (Μ.Ο.= 4,30 με τυπική απόκλιση 1,236) 

(Πιν. 15). 

Τέλος, στη διάσταση της ηγεσίας, η οποία προσανατολίζεται προς τη μάθηση και έχει 

στρατηγικό χαρακτήρα, φαίνεται ότι η μάθηση των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από τους 

Διευθυντές σε πολύ σημαντικό βαθμό (Μ.Ο.= 4,67 με τυπική απόκλιση 1,383), ενώ η 

συνεχής αναζήτηση ευκαιριών μάθησης για ολόκληρο τον οργανισμό από τους διευθυντές 

συγκεντρώνει τον χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 4,30 με τυπική απόκλιση 1,367) (Πιν. 15).  

 Descriptive Statistics 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Συστημική  
Σύνδεση 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 124 1,00 6,00 4,2984 1,23617 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
124 1,00 6,00 4,5403 1,19891 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
124 1,00 6,00 4,6855 1,18505 

Ηγεσία 
προσανατολισμένη 

στη μάθηση 

Δ/ΝΤΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 
124 2,00 6,00 4,6694 1,38354 

Δ/ΝΤΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
124 1,00 6,00 4,2984 1,36733 

Δ/ΝΤΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΟΡΑΜΑΤΟΣ 124 1,00 6,00 4,6210 1,33491 

Δ/ΝΤΗΣ & ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

124 1,00 6,00 4,6371 1,35151 

 Valid N 124     

Πίνακας 15: Μέσοι όροι ανά διάσταση κοινωνικού επιπέδου 
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Γενικά, όπως φαίνεται από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων, οι 

εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τις  σχολικές τους μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως οργανισμούς που μαθαίνουν και υποστηρίζουν πως έχουν 

ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών σε 

αρκετά καλό βαθμό τόσο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όσο και σε οργανωσιακό και 

κοινωνικό (Μ.Ο.= 4,23 με τυπική απόκλιση 0,960) (Πιν. 15).  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 124 1,48 6,00 4,2293 ,96046 
Πίνακας 16: Μέσος Όρος Οργανισμού Μάθησης με βάση τους συμμετέχοντες στην έρευνα 
 

 

5.3.2. Στατιστικοί έλεγχοι για τη σχέση του οργανισμού μάθησης με τις μεταβλητές 

ελέγχου 

Από τους στατιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών (μεταβλητές ελέγχου) και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως οργανισμού 

μάθησης φάνηκε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών, τα έτη της συνολικής εκπαιδευτικής τους 

υπηρεσίας και η θέση τους στη σχολική μονάδα εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση τόσο στο ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όσο και στο οργανωσιακό και κοινωνικό 

επίπεδο του μανθάνοντα οργανισμού.  

Πιο συγκεκριμένα:  
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 Φύλο των εκπαιδευτικών και Μανθάνων Οργανισμός 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ Ν Mean Std. 
Deviation 

Sig 

ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Άνδρες 39 3,7308 1,020 0,041* 
Γυναίκες 85 4,1082 0,911 

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Άνδρες  39 3,7179 1,30 0,001* 
Γυναίκες  85 4,4306 0,90 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Άνδρες 39 3,8661 1,26 0,024* 
Γυναίκες 85 4,3320 0,93 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Άνδρες 39 4,2674 1,28 0,065* 
Γυναίκες 85 4,6588 0,98 

*Στάθμη σημαντικότητας p=0,05 
Πίνακας 17: Συσχέτιση μεταξύ του Φύλου των εκπαιδευτικών & Μανθάνοντα Οργανισμού 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Two 

independent samples t-test), το φύλο των εκπαιδευτικών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με το ατομικό επίπεδο (t=2,061, df=122, p=0,041<0,05) (βλ. Πιν.21, Παράρτ. Β) 

το ομαδικό επίπεδο (t=3,530, df=122, p=0,001<0,05) και το οργανωσιακό επίπεδο (t=2,294, 

df=122, p=0,024<0,05) (βλ. Πιν.22, Παράρτ. Β) 

Ειδικότερα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών τους 

μονάδων ως οργανισμών μάθησης αρκετά ικανοποιητική τόσο σε ατομικό επίπεδο (Μ.Ο.= 

3,73 με τυπική απόκλιση 1,020), όσο και σε ομαδικό (Μ.Ο.= 3,71 με τυπική απόκλιση 1,30) 

και σε οργανωσιακό (Μ.Ο.= 3,86 με τυπική απόκλιση 1,26) (Πιν.17).  

Από την άλλη, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι σχολικές τους μονάδες 

λειτουργούν ως μανθάνοντες οργανισμοί σε περισσότερο ικανοποιητικό βαθμό, στο ατομικό 

επίπεδο (Μ.Ο= 4,10 με τυπική απόκλιση 0,911), στο ομαδικό (Μ.Ο= 4,43 με τυπική 

απόκλιση 0,90) και στο οργανωσιακό (Μ.Ο.= 4,33 με τυπική απόκλιση 0,93) (Πιν. 17).   

Το φύλο των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζει  στατιστικά σημαντική  σχέση με το 

κοινωνικό επίπεδο του οργανισμού. Οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί του δείγματος 

ισχυρίζονται ότι η σχολική τους μονάδα έχει ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του 

μανθάνοντος οργανισμού, αναφορικά με τη σύνδεση του με την ευρύτερη κοινωνία και τη 

στρατηγική του ηγεσία του σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.  
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Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών και Μανθάνων Οργανισμός  

Ο πίνακας 18 παρουσιάζει τη συσχέτιση της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών σε έτη με τα τέσσερα επίπεδα του οργανισμού μάθησης:  
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Πίνακας 18: Συσχέτιση μεταξύ των ετών συνολικής εκπ/κής υπηρεσίας & Οργανισμού Μάθησης  
 

 

 

 ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΤΗ 0-8 9-15 16-20 >20 0-8 9-15 16-20 >20 0-2 9-15 16-20 >20 0-8 9-15 16-20 >20 

0-8                 

9-15 0,425    0,685  0,432 0,905 0,672    0,505  0,046* 0,949 

16-20 0,320 0,040*   0,771   0,420 0,548 0,236  0,143 0,289   0,079 

>20 0,970 0,377 0,251  0,643    0,445 0,627 0,143  0,577    

Στάθμη σημαντικότητας *p=0,05 



122 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την συνολική προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών και τα τέσσερα επίπεδα του μανθάνοντος οργανισμού έδειξε ότι δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στο σύνολό τους. Όσον αφορά το ατομικό 

επίπεδο, η ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα  δίνει στατιστικά σημαντική σχέση 

(F1,463= 1,332, df=3, p=0,0228>0,05) (Βλ. Πιν. 23 και 23α, Παραρτ. Β.). Παρατηρούνται 

σημαντικά στατιστικές διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν 9-15 έτη 

προϋπηρεσίας σε σχέση με εκείνους που έχουν 16-20 (p=0,040) (Πιν.18). 

Η ανάλυση που  αφορά την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του δείγματος με το 

ομαδικό επίπεδο (F0,290 = 0,352, df=3, p=0,832>0,05) (Βλ. Πιν. 24 και 24α, Παραρτ. Β.) και 

με το οργανωσιακό επίπεδο (F0,795  = 0,911, df=3, p=0,499>0,05) (Βλ. Πιν. 25 και 25α, 

Παραρτ. Β.) έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το ίδιο ισχύει και για 

το κοινωνικό επίπεδο (F1,513 = 1,798, df=3, p=0,215>0,05) (Βλ. Πιν. 26 και 26α, Παραρτ. Β.) 

Ωστόσο, παρατηρείται μια σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με 

9-15 έτη υπηρεσίας με εκείνους που έχουν 16-20 έτη (p=0,046<0,05), στο κοινωνικό επίπεδο 

του σχολικού οργανισμού.  

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με 9-15 έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

ισχυρίζονται ότι οι σχολικές τους μονάδες έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα 

χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών σε ατομικό επίπεδο σε περισσότερο 

ικανοποιητικό βαθμό (Μ.Ο.= 4,15 με τυπική απόκλιση 0,99) (Πιν.18) σε σχέση με τους 

συναδέλφους τους που έχουν 16-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.= 3,65 με τυπική απόκλιση 0,977) 

(Πιν. 19). Την ίδια άποψη έχουν οι εκπαιδευτικοί και για τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας σε κοινωνικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί με 9-15 έτη υπηρεσίας θεωρούν ότι η 

σχολική τους μονάδα λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης σε πολύ καλό επίπεδο (Μ.Ο.= 4,66 

με τυπική απόκλιση 1,004), ενώ οι έχοντες 16-20 έτη υπηρεσίας ισχυρίζονται ότι η 

λειτουργία του σχολείου στο εν λόγω επίπεδο είναι αρκετά καλή (Μ.Ο.= 4,11 με τυπική 

απόκλιση 1,139) (Πιν.19).  

  
ΑΤΟΜΙΚΟ  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΤΗ Ν Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. Deviation Mean Std. 
Deviation 

0-8 19 3,95 1,056 4,13 1,109 4,11 0,998 4,47 1,084 
9-15 53 4,15 0,989 4,25 1,117 4,23 1,094 4,66 1,004 

16-20 22 3,65 0,977 4,03 1,122 3,91 0,954 4,11 1,139 
>20 30 3,96 0,789 4,28 1,047 4,35 1,148 4,65 1,199 
Πίνακας 19: Μέσοι Όροι ανά Επίπεδο με βάση τα Έτη Συνολικής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
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Θέση στη σχολική μονάδα και Οργανισμός Μάθησης  

Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της θέσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα με τα τέσσερα επίπεδα 

του οργανισμού μάθησης: 

 

 

 

 
 

 

Πίνακας 20: Συσχέτιση μεταξύ της θέσης στη σχολική μονάδα & του Μανθάνοντος Οργανισμού 

 

 

 

 

  ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 N Mean Std. 
Deviation 

Sig. Mean Std. 
Deviation 

Sig. Mean Std. 
Deviation 

Sig. Mean Std. 
Deviation 

Sig. 

ΣΤΕΛΕΧΗ 30 4,25 1,028 
0,88 

4,50 1,076 
0,84 

4,53 1,149 
0,038* 

4,88 1,036 
0,047* 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 94 3,90 0,926 4,11 1,084 4,07 1,022 4,42 1,098 
*Στάθμη σημαντικότητας p=0,05 
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Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η θέση που κατέχουν οι 

εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνουν  τη 

σχολική τους μονάδα, αναφορικά με το αν αυτή λειτουργεί ως μανθάνων οργανισμός. 

Συγκεκριμένα, η θέση στη σχολική μονάδα εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση  στο 

οργανωσιακό (t=2,099, df=122, p=0,038<0,05) και  στο κοινωνικό (t=2,004, df=122, 

p=0,047<0,05) (Πιν.20) επίπεδο του οργανισμού, ενώ δεν παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Ειδικότερα,  

σε ατομικό επίπεδο , τόσο οι Διευθυντές  και οι Υποδιευθυντές (Μ.Ο.= 4,25 με 

τυπική απόκλιση 1,028), όσο και οι εκπαιδευτικοί( Μ.Ο.= 3,90 με τυπική απόκλιση 0,926) 

υποστηρίζουν ότι η σχολική τους μονάδα έχει ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού μάθησης στη λειτουργία της σε αρκετά καλό βαθμό.   

σε ομαδικό επίπεδο, τα στελέχη ισχυρίζονται ότι τα σχολεία τους λειτουργούν ως 

μανθάνοντες οργανισμοί σε αρκετά καλό βαθμό (Μ.Ο.= 4,50 με τυπική απόκλιση 1,076). 

Την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και  οι εκπαιδευτικοί του δείγματος  (Μ.Ο.= 4,11 με 

τυπική απόκλιση 1,084) . 

σε οργανωσιακό επίπεδο, οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές υποστηρίζουν ότι το 

σχολείο λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης σε πολύ καλό βαθμό (Μ.Ο.= 4,53 με τυπική 

απόκλιση 0,955), ενώ οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας  ως 

αρκετά καλή (Μ.Ο.= 4,07 με τυπική απόκλιση 1,022).  

σε κοινωνικό επίπεδο, τα στελέχη υποστηρίζουν ότι τα σχολεία έχουν ενσωματώσει 

τα χαρακτηριστικά των οργανισμών μάθησης σε πολύ καλό βαθμό (Μ.Ο.= 4,88 με τυπική 

απόκλιση 1,036), ενώ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι σε επίπεδο συστημικής σύνδεσης και 

στρατηγικής ηγεσίας, η σχολική τους μονάδα λειτουργεί σε αρκετά καλό βαθμό (Μ.Ο.=4,42 

με τυπική απόκλιση 1,098) . 

Στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και με τις υπόλοιπες μεταβλητές ελέγχου 

(ηλικία, πρόσθετες σπουδές και περιφερειακή ενότητα εργασίας των εκπαιδευτικών, μέγεθος 

της σχολικής μονάδας), οι οποίοι όμως έδειξαν ότι, στην παρούσα έρευνα δεν εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις ερευνητικές μεταβλητές (ατομικό, ομαδικό, 

οργανωσιακό, κοινωνικό επίπεδο του μανθάνοντος οργανισμού



5.3.2. Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων της έρευνας 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών στις ανοιχτές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αφού κωδι

άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, ανά ερώτηση, όπως προέκυψαν από την 

ανάλυση λόγου:  

 

Τρόποι υποστήριξης μάθησης εκπαιδευτικών 

Στην ερώτηση «Αναφέρατε έναν τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή υποστηρίξατε τη 

μάθηση ενός συναδέλφου σας ή υποστηρίχτηκε η δική σας μάθηση από κάποιον συνάδελφο 

σας» ελήφθησαν 90 απαντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν τρεις θεματικοί άξονες, ό

παρουσιάζεται στο γράφημα 11: 

 

 

Η προσωπική μάθηση των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη της μάθησης των 

συναδέλφων τους, αφορά πρωτίστως το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται μέσα στη 

σχολική μονάδα και εν συνεχεία την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από τους

Αναφορικά με το 
εκπαιδευτικό έργο των 

εκπαιδευτικών 

•Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού 
υλικού

•Παρακολούθηση 
διδασκαλίας έμπειρου 
συναδέλφου

•Παροχή βοήθειας στην χρήση 
Η/Υ & εκπαιδευτικού 
λογισμικού

•Ανταλλαγή απόψεων/ ιδεών
•Διαλογική συζήτηση 

αναφορικά με τη μάθηση των 
μαθητών

•Συζήτηση αποριών-
συμβουλές 

•Συνδιδασκαλία 

Γράφημα 11: Τρόποι υποστήριξης μάθησης 

5.3.2. Παρουσίαση ποιοτικών ευρημάτων της έρευνας  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών στις ανοιχτές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αφού κωδικοποιήθηκαν, εντάχθηκαν σε θεματικούς 

άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, ανά ερώτηση, όπως προέκυψαν από την 

Τρόποι υποστήριξης μάθησης εκπαιδευτικών  

«Αναφέρατε έναν τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή υποστηρίξατε τη 

μάθηση ενός συναδέλφου σας ή υποστηρίχτηκε η δική σας μάθηση από κάποιον συνάδελφο 

ελήφθησαν 90 απαντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν τρεις θεματικοί άξονες, ό

:  

Η προσωπική μάθηση των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη της μάθησης των 

συναδέλφων τους, αφορά πρωτίστως το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται μέσα στη 

σχολική μονάδα και εν συνεχεία την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από τους

Αναφορικά με την 
επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

•Ενδοσχολικά σεμινάρια/ 
επιμόρφωση

•Διοργάνωση ημερίδων
•Διαμοιρασμός γνώσης που 

έχει αποκτηθεί μέσω 
επιμόρφωσης

Άλλοι τρόποι

•Αναζήτηση τρόπων 
διαχείρισης προβληματικών 
συμπεριφορών

•Αναζήτηση τρόπων 
διαχείρισης μαθητών με 
αναπτυξιακές διαταραχές

•Διάχυση ιδεών/ πρακτικών 

: Τρόποι υποστήριξης μάθησης  
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Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών στις ανοιχτές 

κοποιήθηκαν, εντάχθηκαν σε θεματικούς 

άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, ανά ερώτηση, όπως προέκυψαν από την 

«Αναφέρατε έναν τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή υποστηρίξατε τη 

μάθηση ενός συναδέλφου σας ή υποστηρίχτηκε η δική σας μάθηση από κάποιον συνάδελφο 

ελήφθησαν 90 απαντήσεις, από τις οποίες προέκυψαν τρεις θεματικοί άξονες, όπως 

Η προσωπική μάθηση των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη της μάθησης των 

συναδέλφων τους, αφορά πρωτίστως το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται μέσα στη 

σχολική μονάδα και εν συνεχεία την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από τους

Άλλοι τρόποι

Αναζήτηση τρόπων 
διαχείρισης προβληματικών 

Αναζήτηση τρόπων 
διαχείρισης μαθητών με 
αναπτυξιακές διαταραχές
Διάχυση ιδεών/ πρακτικών 
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90 εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην ερώτηση, οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι κάποια 

στιγμή υποστήριξαν τη μάθηση συναδέλφου τους ή υποστηρίχτηκε η προσωπική τους 

μάθηση μέσω του διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο τους φάνηκε ιδιαίτερα 

χρήσιμο και λειτούργησε καθοδηγητικά:  

Γ- 115: «Ένας συνάδελφος μου πρότεινε εκπαιδευτικό υλικό που αποτέλεσε βάση για τη 

δουλειά μου…» 

Γ- 117: «Όταν κάποιος συνάδελφος μου έδωσε υλικό… Αυτό με βοήθησε στην ευέλικτη ζώνη»  

Γ- 113: «Παρέδωσα έντυπο υλικό Α΄ Δημοτικού σε άπειρο δάσκαλο» 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι σημαντική υποστήριξη έλαβαν, όταν 

παρακολούθησαν διδασκαλία έμπειρου συναδέλφου ή ζήτησαν από έμπειρο δάσκαλο να 

κάνει μια υποδειγματική διδασκαλία στην τάξη τους, την οποία παρατήρησαν:  

Γ- 34: «Την πρώτη χρονιά που δούλεψα μπήκα στην τάξη παλιού συναδέλφου να 

παρακολουθήσω τη διδασκαλία του.» 

Η παροχή βοήθειας στην χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ένας ακόμη 

τρόπος, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ο ένας τη μάθηση του άλλου, καθώς 

θεωρούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία δημιουργεί ένα ευχάριστο μαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών :  

Γ- 38: «Χρειάστηκα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα την υποστήριξη συναδέλφου στην 

εφαρμογή και χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού.» 

Ακόμη, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, η διαλογική συζήτηση και η ανάληψη από 

κοινού καινοτόμων προγραμμάτων αποτελούν τρόπους υποστήριξης της μάθησης των 

εκπαιδευτικών και συναντώνται συχνά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών:  

Γ- 16: «Μου ζήτησε τη γνώμη μου και με διάλογο συζητήσαμε θέματα που τον απασχολούσαν 

όσον αφορά την διαδικασία μάθησης μέσα στην τάξη.» 

Γ- 22: «Ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση για συγκεκριμένες καταστάσεις και τρόπους 

αντιμετώπισης, αναζήτηση συμβουλών και ανταλλαγή ιδεών.» 

Εκτός από τους τρόπους που χρησιμοποιούν  για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους 

στα πλαίσια της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν και 

τρόπους  που υποστηρίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως  η συμμετοχή σε
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επιμορφωτικά σεμινάρια και η διάχυση της γνώσης που έχει αποκτηθεί μέσω αυτών. Οι 

συζητήσεις και ο εποικοδομητικός διάλογος που προκύπτει υποστηρίζουν τους 

εκπαιδευτικούς και τους εμπλέκει σε μια γόνιμη επικοινωνία με τους συναδέλφους τους: 

Α- 123: «Παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίων μου φάνηκαν πολύ χρήσιμες 

από πρακτικής πλευράς μέσα στη τάξη και με εξασφαλισμένη επιτυχία κάποιες ιδέες και 

κατευθύνσεις σχετικές με το αντικείμενο της Παραγωγής Γραπτού Λόγου, έτσι κι εγώ με τη 

σειρά μου, προσπάθησα σε συζητήσεις που είχα με συναδέλφους να μεταφέρω τα όσα έμαθα 

ενώ παράλληλα ωφελήθηκα από τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες» 

Γ- 53: «Ενθάρρυνση παρακολούθησης σεμιναρίων» 

Α- 76: «Διοργάνωση ημερίδων» 

Τέλος, αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν υποστήριξη για να διαχειριστούν 

προβληματικές συμπεριφορές ή μαθητές, που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπτυξιακή 

διαταραχή. Την υποστήριξη αυτή την αναζητούν είτε σε συζητήσεις με τους συναδέλφους, 

που ενδεχομένως να έχουν μια εξειδίκευση, είτε μελετώντας επιστημονικές έρευνες και 

συμμετέχοντας σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα:  

Γ- 116: «Από τον συνάδελφο του Τμήματος Ένταξης για το πώς θα αντιμετωπίσω έναν μαθητή 

μου με αυτισμό.» 

Γ- 31: «Με βοήθησε να διαχειριστώ προβληματική συμπεριφορά μαθητή.» 

  



 

Αναστοχαστικά ερωτήματα εκπαιδευτικών

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να 

τα οποία θέτουν στον εαυτό τους, όταν διαπιστώνουν ότι 

που ελήφθησαν αφορούν κυρίως ερωτήματα που σχετίζονται με τη διδακτική, τους μαθητές, 

αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικο
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Γράφημα 12: Αναστοχαστικά ερωτήματα εκπαιδευτικών
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που ελήφθησαν αφορούν κυρίως ερωτήματα που σχετίζονται με τη διδακτική, τους μαθητές, 

αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όπως φαίνεται στο γράφημα 12
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι συνυφασμένες με 

τα θέματα που τους απασχολούν στη σχολική καθημερινότητα και φαίνεται να αφορούν τη 

διδακτική διαδικασία, την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για τη διδασκαλία ενός 

διδακτικού αντικειμένου, τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων και την αναζήτηση νεότερων 

διδακτικών μεθόδων: 

Γ- 34: «Ποιον άλλο τρόπο ή εργαλεία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;» 

Γ- 103: «Τι διαφορετικό θα μπορούσα να κάνω και με ποιον άλλο τρόπο μπορούν να μάθουν 

τα παιδιά;» 

Α- 124: «Μήπως η διδακτική μεθοδολογία πρέπει να τροποποιηθεί;» 

Α-62: «Ποιο κομμάτι του σχεδιασμού μου απέτυχε περισσότερο από τα άλλα.» 

Γ- 63: «Ποιος ήταν ο στόχος; … Μήπως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλες τεχνικές;» 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συχνά αναρωτιούνται αν διαχειρίστηκαν καταλλήλως 

συμπεριφορές μαθητών μέσα στην τάξη, αν η μαθησιακή διαδικασία ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των μαθητών και αναζητούν τους λόγους, για τους 

οποίους ορισμένοι μαθητές αποτυγχάνουν να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τη νέα 

γνώση:  

Α-1: «Γιατί οι μαθητές μου εξακολουθούν να έχουν σημαντικές απορίες μετά την ολοκλήρωση 

κάποιας διδακτικής ενότητας;» 

Γ -28: «Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά σε θέμα διαχείρισης και συμπεριφοράς;» 

Α- 51: «Έχω λάβει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου; Που 

ακριβώς έχω κάνει το λάθος και δεν έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα ;»  

Τέλος, στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εμφανίζονται συχνά ερωτήματα που 

διεγείρουν τον αυτοστοχασμό τους, ερωτήματα που αφορούν τη συμπεριφορά τους προς τους 

μαθητές, την προετοιμασία τους πριν από τη διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου, τη 

δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και τη σωστή διαχείριση του διδακτικού 

χρόνου, ερωτήματα τα οποία τους βοηθούν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα: 

Γ- 14: «Τι δεν οργάνωσα σωστά; Πόσο χρόνο τελικώς χρειαζόμουν;» 

Γ- 70: «Μήπως … δεν διαχειρίστηκα σωστά το χρόνο μου; 

Γ- 90: «Πού έκανα λάθος και δεν πέτυχα τους στόχους μου; Τι μπορώ να κάνω για να 

μεταδώσω τη γνώση στους μαθητές  μου  αφού είδα ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι μου» 

Α- 122: «Μήπως ήταν απαραίτητο να προετοιμαστώ καλύτερα;»  
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Α-1 : «Ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισα κάποια κρίση (αταξία) στην τάξη; 

Μήπως ήμουν υπερβολικός;» 

 

 

Διαχείριση χρόνου που υποστηρίζει τη μάθηση 

Η ερώτηση «Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, ώστε να υποστηρίξετε τη 

μάθησή σας;» απαντήθηκε από 83 εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι μισοί από τους οποίους 

αναφέρονται στον χρόνο που αφορά το εκπαιδευτικό τους έργο, ενώ οι υπόλοιποι μιλούν για 

τον χρόνο που αφιερώνουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη (Γράφημα 

13):  

 



   

 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό τους έργο, οι συμμετέχοντες που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρουν ότι αφιερώνουν χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με τα 

διδακτικά τους αντικείμενα στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας τις «κενές ώρες» εντός διδακτικού 

ωραρίου ή προετοιμαζόμενοι κατά τις απογευματινές:  

Α- 1: «Από τον ελεύθερο χρόνο μου αφιερώνω μέρος του για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

σχετικά με τις ενότητες που ακολουθούν  προσπαθώντας κάθε φορά να "ανακαλύψω" τρόπους 

προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου» 

Γ- 35: «Διαθέσιμος χρόνος υπάρχει στο διδακτικό ωράριο την κενή ώρα που μπαίνουν ειδικότητες 

στην τάξη.» 

Γ- 52: «Προσπαθώ τα απογεύματά μου να είναι αφιερωμένα στη μελέτη.» 

Επίσης, αναφέρουν ότι στο τέλος της ημέρας κάνουν την αυτοκριτική τους, όταν η ένταση 

της σχολικής καθημερινότητας έχει καταλαγιάσει, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη 

διερεύνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην εύρεση των θετικών και αρνητικών στοιχείων, 

στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και την αναζήτηση καταλληλότερων πρακτικών: 

Γ- 59: «Αφιερώνοντας αρκετές ώρες το απόγευμα...με ηρεμία γίνεται αυτοκριτική της ημέρας και στη 

συνέχεια επαναπροσδιορισμός στόχων και μεθόδων...πολλές φορές βοηθάνε τα ίδια τα παιδιά σ’ 

αυτό. Εκτός τάξης είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό (απόγευμα), γιατί έχουμε αποφορτιστεί από την 

Διαχείριση χρόνου υποστήριξης της μάθησης
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Γράφημα 13: Τρόποι διαχείρισης χρόνου υποστήριξης της μάθησης 
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ένταση της ημέρας....( πολλές αποφάσεις σε ελάχιστο χρόνο)...υπάρχει η απόσταση να δεις τον εαυτό 

σου απέξω...την ώρα του μαθήματος είναι δύσκολο αυτό γιατί λειτουργείς σε απίστευτες ταχύτητες» 

Όσον αφορά την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

χρόνο σε επιμορφωτικά σεμινάρια, προσωπική μελέτη επιστημονικών ερευνών , παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και απόκτηση δεύτερου πτυχίου:  

Α- 18: «Μελέτη  επιστημονικών ερευνών, αναζήτηση/επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού» 

Γ- 36: «Αφιερώνω πολύ προσωπικό χρόνο (εκτός σχολικού ωραρίου) στη διαρκή επιμόρφωση.» 

Γ- 115: «Κάθε χρόνο προσπαθώ να μάθω κάτι καινούριο ώστε να επιμορφώνομαι και να διατηρώ το 

ενδιαφέρον μου.» 

Γ- 13: «Ακολουθώ μεταπτυχιακό πρόγραμμα προς αυτό βελτίωση.» 

Α- 17: «Παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.» 

 

 

Προβληματικές καταστάσεις ως ευκαιρίες μάθησης  

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 13, ποικίλες καταστάσεις αποτελούν ευκαιρίες μάθησης για 

τους εκπαιδευτικούς. Στην ερώτηση «Μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα ή μια προβληματική 

κατάσταση, την οποία βιώσατε και αποτέλεσε ευκαιρίας μάθησης για εσάς;», οι 78 εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν αναφέρουν καταστάσεις που αφορούν τόσο τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, 

όσο και τους γονείς.  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι προβληματικές καταστάσεις 

που έχουν αποτελέσει για τους ίδιους ευκαιρίες μάθησης είναι τα προβλήματα ψυχολογικής φύσης 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους και οι μαθησιακές τους δυσκολίες. Τέτοιες καταστάσεις τους 
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ωθούν να αναζητήσουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης, γεγονός που τους ωθεί να 

συνεργαστούν με ειδικούς, εμπλουτίζοντας τις δικές τους γνώσεις και εξοπλίζοντάς τους με 

πρακτικές και τεχνικές, τις οποίες αξιοποιούν σε μελλοντικές καταστάσεις: 

Γ- 34: «Η παρουσία στην τάξη μαθητών με ιδιαίτερες αδυναμίες μας ωθούν να μελετήσουμε για 

ανάλογους τρόπους διδασκαλίας.» 

Γ- 59: «Κυρίως με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακά ή ψυχολογικά- ψυχιατρικά 

προβλήματα....μη έχοντας την απαραίτητη γνώση και υποστήριξη αναγκάζεσαι να μελετήσεις πάνω σ 

αυτά...οι υποστηρικτικές δομές που υπάρχουν ,χρονικά δεν βοηθάνε....Την χρονιά όσο και να τρέξεις 

την υποστήριξη που θα σου προσφέρουν οι δομές , στην πράξη εσύ ο ίδιος είσαι μέσα στην τάξη και 

πρέπει να ανταπεξέλθεις.» 

Γ- 101: «Η ύπαρξη στην τάξη μου μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή αυτισμό με οδήγησε στο να 

ενημερωθώ για τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων.» 

Επίσης, οι καταστάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί με τους συναδέλφους τους, όπως η 

απροθυμία ή η αδυναμία συνεργασίας και συγκεκριμένες συμπεριφορές εκπαιδευτικών και 

διευθυντών αποτελούν μαθησιακές ευκαιρίες. Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων γίνεται για τους 

εκπαιδευτικούς ένα σύνολο τρόπων, που θα αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο στο μέλλον: 

Γ- 67: «Η δασκάλα… με ψυχολογικά προβλήματα… Μήνυση από τους γονείς… Λήψη μέτρων 

απομάκρυνσης της.» 

Α- 88: «Παραβατική συμπεριφορά εκπαιδευτικού» 

Γ- 94: «Άσχημη αντιμετώπιση από διευθυντή» 

Όσον αφορά τους γονείς, η παρεμβατική συμπεριφορά που μπορεί να επιδεικνύουν και η 

διαχείριση των συγκρούσεων που ενδεχομένως να προκύψουν είναι για τους εκπαιδευτικούς, οι 

συνηθέστερες προβληματικές καταστάσεις που λειτουργούν ως μαθησιακές ευκαιρίες:  

Γ- 19: «Παρέμβαση γονέων στο διδακτικό μου έργο» 

Γ- 31: «Η έντονη διένεξη μαθητών και η ανάμειξη των γονιών τους σε αυτήν.» 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όλες οι καταστάσεις που συντελούνται μέσα στη 

σχολική μονάδα αποτελούν εξαίρετες μαθησιακές ευκαιρίες, αρκεί να ιδωθούν ως τέτοιες και να 

παρέχουν στους εκπαιδευτικούς  την ευελιξία αξιοποίησής τους:   

Γ- 65: «Όλες οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην τάξη είναι ευκαιρίες μάθησης, με την έννοια 

ότι αποκτάμε πείρα και μέσω αυτής γινόμαστε πιο ευέλικτοι… Την επόμενη φορά …. πολύ πιθανόν να 

ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα.» 

Α- 124: «Όλα τα προβλήματα, εφόσον θέλουμε να τα εντοπίσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε, 

αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα και αφορμές μάθησης» 

 



   

Επιβράβευση προσωπικής μάθησης  

Στην ερώτηση «Μπορείτε να αναφέρετε έναν τρόπο με τον οποίο επιβραβεύτηκε η 

συμμετοχή σας σε μια διαδικασία που αφορούσε την προσωπική σας μάθηση;» απάντησαν 68 

εκπαιδευτικοί.  

 
Γράφημα 15: Τρόποι επιβράβευσης  προσωπικής μάθησης 
  

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αφορούν τίτλους, που έλαβαν για τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα και βραβεία, αλλά και τρόπους λεκτικής και μη λεκτικής 

επιβράβευσης (Γράφημα 15).  

Α-1: «Αν μπορεί να θεωρηθεί επιβράβευση, η απόκτηση βεβαίωσης επάρκεια γύρω από τις γνώσεις 

μου στις ΤΠΕ» 

Γ-4: «2 φορές πήρα το πρώτο πανελλαδικό βραβείο "του καλύτερου καθηγητή …" της χρονιάς, για το 

καινοτόμο μάθημα από την … πρεσβεία.» 

Γ-13: «Όχι προς το παρόν, αλλά με την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου θα ανέβω βαθμολογικά, 

παρότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό.» 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η δημόσια επιβράβευση από τον Διευθυντή, τα θετικά 

σχόλια των συναδέλφων, αλλά και η αναγνώριση από τους μαθητές και τους γονείς τους αποτελούν 

τρόπους επιβράβευσης της προσωπικής τους μάθησης:  

Γ- 107: «Εκτίμηση των συναδέλφων» 

Γ- 109: «Η αναγνώριση από τους εκπαιδευτικούς κ τους γονείς αλλά κ από τους ίδιους τους μαθητές» 

Γ- 117: «Το ευχαριστώ και η ευγνωμοσύνη που δέχτηκα από γονείς και μαθητές» 

Τίτλοι
•Βεβαίωση συμμετοχής σε 
επιμορφωτικό 
πρόγραμμα

•Βραβείο για την 
υλοποίηση καινοτόμων 
προγραμμάτων

•Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

Λεκτική 
Επιβράβευση
•Δημόσια επιβράβευση 
από Δ/ντή

•Θετικά σχόλια 
συναδέλφων

•Αναγνώριση από γονείς & 
μαθητές 

•Διάχυση γνώσης από 
συναδέλφους

Μη λεκτική 
επιβράβευση
•Ηθική ικανοποίηση
•Βελτίωση συμπεριφοράς 
μαθητών

•Βελτίωση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 
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Η ηθική ικανοποίηση, η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών και η βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς ως τρόποι επιβράβευσης της 

συμμετοχής τους σε μια μαθησιακή διαδικασία, που αφορούσε την προσωπική τους μάθηση:  

Γ- 6: «Από το ίδιο το αποτέλεσμα και την παραδοχή συναδέλφων και γονέων κάποιες φορές ότι 

ανταπεξήλθα στις δυσκολίες.» 

Α- 17: «Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και βελτίωση της συμπεριφοράς μαθητών. Προσωπική 

ηθική ικανοποίηση.» 

Γ- 83: «Η χαρά να μαθαίνω και να εξελίσσομαι. Είναι προσωπική υπόθεση.» 

Τέλος, να αναφερθεί ότι από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

αρκετοί αναφέρουν ότι δεν έχουν δεχτεί καμία επιβράβευση:  

Α- 18: «Δεν έχει συμβεί ποτέ…» 

Γ- 52: «Μέχρι στιγμής όχι.» 

 

Θέματα ανατροφοδότησης  

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν δύο θέματα, τα οποία συζητούν με τους 

συναδέλφους τους και παρέχουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο. Στην ερώτηση απάντησαν 84 

εκπαιδευτικοί, εστιάζοντας κυρίως σε θέματα που άπτονται των μαθητών τους και του 

εκπαιδευτικού τους έργου ( Γράφημα 16):  



   

 

Ένα από τα συχνότερα θέματα που συζητούν οι εκπαιδευτικοί και παρέχουν 

ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, στις συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, είναι η διαχείριση της συμπεριφορά των 

μαθητών τους και, ιδιαίτερα εκείνης που δεν ακολουθεί τους κανόνες της σχολικής ζωής: 

Α- 122: «… μας απασχολεί η λύση προβλημάτων σχετικά με δύσκολες και παραβατικές 

συμπεριφορές.» 

Γ- 34: «Πώς χειριζόμαστε μαθητές με ιδιαίτερη συμπεριφορά και ιδιαίτερες ικανότητες. Πράγματα 

που πρέπει να συζητηθούν με τους γονείς και δεν πρέπει να θεωρούνται ευνόητα.»

Επίσης, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους, αναφορικά με τη 

μάθησή τους, ζητώντας τη γνώμη των συναδέλφων τους, προκειμένου να μπορέσουν να τις 

διαχειριστούν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά:

Γ- 30: «Αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολ

Γ- 75: «Προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αλλά και μαθησιακά και πως θα αντιμετωπιστούν 

καλύτερα.» 

Μαθητές 

Συμπεριφορά 

Μαθησιακές 
δυσκολίες 

Εναλλακτικοί τρόποι 
προσέγγισης 

Πειθαρχία 

Επιδόσεις/ Πρόοδος

Εκπαιδευτικό 

Γράφημα 16: Θέματα ανατροφοδότησης  εκπαιδευτικών

Ένα από τα συχνότερα θέματα που συζητούν οι εκπαιδευτικοί και παρέχουν 

στον άλλο, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, στις συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, είναι η διαχείριση της συμπεριφορά των 

μαθητών τους και, ιδιαίτερα εκείνης που δεν ακολουθεί τους κανόνες της σχολικής ζωής: 

απασχολεί η λύση προβλημάτων σχετικά με δύσκολες και παραβατικές 

«Πώς χειριζόμαστε μαθητές με ιδιαίτερη συμπεριφορά και ιδιαίτερες ικανότητες. Πράγματα 

που πρέπει να συζητηθούν με τους γονείς και δεν πρέπει να θεωρούνται ευνόητα.» 

ίσης, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους, αναφορικά με τη 

, ζητώντας τη γνώμη των συναδέλφων τους, προκειμένου να μπορέσουν να τις 

διαχειριστούν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά: 

«Αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών μαθητών» 
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Διδασκόντων ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, είναι η διαχείριση της συμπεριφορά των 

μαθητών τους και, ιδιαίτερα εκείνης που δεν ακολουθεί τους κανόνες της σχολικής ζωής:  

απασχολεί η λύση προβλημάτων σχετικά με δύσκολες και παραβατικές 

«Πώς χειριζόμαστε μαθητές με ιδιαίτερη συμπεριφορά και ιδιαίτερες ικανότητες. Πράγματα 

ίσης, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους, αναφορικά με τη 
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Τέλος, θέμα των συζητήσεων τους είναι η εύρεση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των 

μαθητών, όταν διαπιστώνουν ότι οι μέθοδοι που έχουν υιοθετήσει δεν είναι αποτελεσματικές, η 

πρόοδος των μαθητών και η πειθαρχία τους:  

Α- 85: «Με ποιον άλλο τρόπο να προσεγγίσω τα παιδιά. Τι άλλο να κάνω ή να μην κάνω για να 

βοηθήσω τα παιδιά;» 

Γ- 70: «Διαχείριση τάξης σε θέματα πειθαρχίας …» 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό τους έργο, οι εκπαιδευτικοί συχνά συζητούν για τις διδακτικές 

τεχνικές και τις παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθετούν, τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό 

εκπαιδευτικού υλικού:  

Α- 21: «Διδακτική προσέγγιση μαθημάτων» 

Α- 56: «Εκπαιδευτική διαδικασία, διαχείριση δυσκολιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.» 

Τέλος, η οργάνωση της σχολικής καθημερινότητας και οι σχέσεις με τους γονείς αποτελούν 

θέματα συζήτησης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών:  

Γ- 115: «Συζητήσαμε για τον τρόπο που μιλήσαμε σε μια μητέρα και η μία συνάδελφος ενημέρωσε 

την άλλη και πρότεινε η κάθε μία  παρέμβαση  για την πρόοδο του μαθητή…» 

Γ- 16: «1ο θέμα: Η συμπεριφορά των συναδέλφων απέναντι στους γονείς 2ο θέμα: Η συμπεριφορά 

των συναδέλφων απέναντι στους μαθητές» 

 

Η έννοια «Οργανισμός Μάθησης»  

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος  στην ερώτηση «Τι σημαίνει για εσάς 

η φράση Οργανισμός Μάθησης» προέκυψαν δύο θεματικοί άξονες, όπως φαίνεται στο Γράφημα 16, 

ενώ υπήρχαν εκπαιδευτικοί (9 συνολικά), οι οποίοι δεν απάντησαν ή ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν 

τον όρο.  

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, ο οργανισμός μάθησης είναι: α) ένα σύστημα 

αλληλεπιδρώντων δομών και ατόμων και β) ένα πλαίσιο υποστήριξης και προαγωγής της μάθησης 

( Γράφημα 17): 

 



   

 

 

 

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος εκείνων που ορίζουν τον μανθάνοντα οργανισμό ως 

σύστημα αναφέρουν την ύπαρξη ατόμων, αλλά και δομών, στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν με 

σκοπό τη μάθηση όλων των μελών. Τα άτομα

σύνολο ατόμων, τα οποία απλά συνυπάρχουν ή συντονίζουν μόνο τις προσπάθειές τους, ώστε να 

επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι άτομα, τα οποία βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση, που 

υιοθετούν  πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στη μάθηση, τη διεύρυνση, τον 

διάχυση της γνώσης. Οι δομές που υποστηρίζουν την παραπάνω συνθήκη είναι, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς η συνεργασία των μελών, η ανατροφοδότηση, ο γόνιμος διάλογος, 

ευελιξία μεθόδων και μέσων, με τα οποία θα επιτευχθεί η μάθ

Γ- 28: «Οργανισμός που έχει στόχο να μαθαίνουν τα μέλη του (μαθητές, εκπαιδευτικοί) και να 

βελτιώνεται συνεχώς μέσω συνεργασίας των μελών μεταξύ τους αλλά και με την κοινωνία.»

Γ- 39: «Είναι ένας οργανισμός/ομάδα, τα μέλη του οποίου αλληλεπιδρούν, ώστ

εξελίσσονται. Στόχος είναι η ατομική, αλλά και η συλλογική εξέλιξη και βελτίωση. Ένας τρόπος να 

επιτευχθεί ο στόχος είναι η ανατροφοδότηση και η συζήτηση μεταξύ των μελών.»

Ένας μανθάνων οργανισμός είναι για τους εκπαιδευτικούς το 

τη δική του προσωπικότητα, που δεν εφησυχάζεται με τα καθιερωμένα, αλλά προσανατολίζεται 
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Γράφημα 17: Η έννοια «Οργανισμός Μάθησης»

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος εκείνων που ορίζουν τον μανθάνοντα οργανισμό ως 

σύστημα αναφέρουν την ύπαρξη ατόμων, αλλά και δομών, στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν με 

σκοπό τη μάθηση όλων των μελών. Τα άτομα- μέλη του μανθάνοντα οργανισμού δεν είναι  ένα 

ύνολο ατόμων, τα οποία απλά συνυπάρχουν ή συντονίζουν μόνο τις προσπάθειές τους, ώστε να 

επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι άτομα, τα οποία βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση, που 

πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στη μάθηση, τη διεύρυνση, τον εμπλουτισμό και τη 

. Οι δομές που υποστηρίζουν την παραπάνω συνθήκη είναι, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς η συνεργασία των μελών, η ανατροφοδότηση, ο γόνιμος διάλογος, 

ευελιξία μεθόδων και μέσων, με τα οποία θα επιτευχθεί η μάθηση: 

«Οργανισμός που έχει στόχο να μαθαίνουν τα μέλη του (μαθητές, εκπαιδευτικοί) και να 

βελτιώνεται συνεχώς μέσω συνεργασίας των μελών μεταξύ τους αλλά και με την κοινωνία.»

«Είναι ένας οργανισμός/ομάδα, τα μέλη του οποίου αλληλεπιδρούν, ώστε να μαθαίνουν και να 

εξελίσσονται. Στόχος είναι η ατομική, αλλά και η συλλογική εξέλιξη και βελτίωση. Ένας τρόπος να 

επιτευχθεί ο στόχος είναι η ανατροφοδότηση και η συζήτηση μεταξύ των μελών.» 

Ένας μανθάνων οργανισμός είναι για τους εκπαιδευτικούς το ιδανικό σχολείο

τη δική του προσωπικότητα, που δεν εφησυχάζεται με τα καθιερωμένα, αλλά προσανατολίζεται 
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: Η έννοια «Οργανισμός Μάθησης» 

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος εκείνων που ορίζουν τον μανθάνοντα οργανισμό ως 

σύστημα αναφέρουν την ύπαρξη ατόμων, αλλά και δομών, στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν με 

μέλη του μανθάνοντα οργανισμού δεν είναι  ένα 
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προς το δικό του όραμα, θέτει τους δικούς του στόχους, αφουγκράζεται τις ανάγκες και καθορίζει 

τα μέσα και τους τρόπους, που θα το βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στον ρόλο του: 

Γ- 59: «Το σχολείο με όραμα...με δική του προσωπικότητα, που φυσικά παρέχει γνώση και μάθηση με 

δικό του όμως, όχι (με) τον τυπικό...δηλ ως ανεξάρτητη μονάδα που έχει βάλει δικούς της στόχους,  

μεθόδους , λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες που γνωρίζει η ίδια η σχολική μονάδα...προϋποθέτει 

ομαδικότητα, πολύ καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και κοινό όραμα...(το θεωρώ πολύ δύσκολο 

στην πράξη)» 

Γ- 123: «Μια κοινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών που εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές μάθησης στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με ευελιξία και συνεργασία μπορούν να μεταβάλλουν τις 

μεθόδους, τους σκοπούς και τα μέσα μάθησης όπου είναι απαραίτητο.» 

Η συστημική διάσταση του οργανισμού μάθησης δίνεται και από τους εκπαιδευτικούς που 

τον ορίζουν ως ένα ζωντανό οργανισμό, που εξελίσσεται, βελτιώνεται και ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο μανθάνων οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή και αδιάκοπη επαφή και 

επικοινωνία με την κοινωνία, αναζητώντας  πηγές μάθησης και τρόπους διάχυσης της μάθησης 

αυτής προς όλες τις κατευθύνσεις :  

Α- 122: «Γενικά, το Σχολείο σε όποια εκπαιδευτική βαθμίδα και αν ανήκει πρέπει να λειτουργεί σαν 

μια αεικίνητη και πολλαπλή αντλία Μάθησης η οποία από πολλές εισόδους πρέπει να αντλεί Μάθηση 

και από πολλές εξόδους πρέπει να την διαχέει προς κάθε κατεύθυνση.» 

Γ- 4: « (ένας) ζωντανός οργανισμός με εισροή κ εκροή πληροφοριών, προοδευτικές αντιλήψεις, 

συνεργασία, αλληλεπίδραση με την κοινωνία, εύρος πεδίων γνώσης κ γνωστικών αντικειμένων» 

Α- 62: «Δίκτυο μελών που επηρεάζει τα άλλα μέλη και επηρεάζεται με τη σειρά του από αυτά, και 

αλλάζει/προσαρμόζεται/μαθαίνει ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχεται.» 

Οι εκπαιδευτικοί που ορίζουν τον μανθάνοντα οργανισμό ως πλαίσιο υποστήριξης, 

ενθάρρυνσης και προαγωγής της μάθησης εκπαιδευτικών και μαθητών, αναφέρουν ότι το σχολείο  

πρέπει να παρέχει ευκαιρίες μάθησης  σε όλους ανεξαιρέτως, στη βάση της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και πρακτικών. Το σχολείο 

είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιοποιούνται όλες οι μορφές μάθησης προς όφελος των μαθητών 

και δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν επαγγελματικά και επιστημονικά, 

μέσω της επιμόρφωσης, η οποία θεωρείται αναγκαία και της δια βίου μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται, είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

πρακτικές και συντονίζουν τις προσπάθειές τους, ώστε αυτές να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα 

για τους μαθητές: 

Γ- 6: «Το σχολείο, με εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται με όρεξη και μεράκι, ώστε να διδάξουν και 

να μορφώσουν όλους τους μαθητές χωρίς εξαιρέσεις.» 



   

Γ- 47: «Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και αξιοποιούνται οι διάφορες μορφές 

μάθησης.» 

Γ- 36: «Όταν επεκτείνονται συνεχώς οι δυνατότητες του ανθρώπιν

δημιουργείται διαρκώς το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καλλιεργείται διαρκώς η συλλογική 

φιλοδοξία και να διευρύνονται νέοι τρόποι σκέψης.»

Γ- 57: «…οργανισμός μέσα στον οποίο μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί και βελτιώνονται… έτσι μπορούν 

να διδάξουν καλύτερα τους μαθητές»

Α- 76: «Συνεχής επιμόρφωση και εφαρμογή της γνώσης»

Γ- 90: «Ένας οργανισμός που διευκολύνει τη μάθηση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και βοηθάει στη διαρκή  βελτίωση τους μέσω της μαθησιακής διαδικασίας.

 

Η έννοια «Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού»

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «

Αναστοχασμός των Εκπαιδευτικών;»

αναστοχασμός ορίζεται ως διαδικασία

σύνολο των εκπαιδευτικών, έξι δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ή ανέφεραν πως δε 

γνωρίζουν τι σημαίνει ο όρος.  

  

Διαδικασία

Αναθεώρηση προσωπικών 
στάσεω, απόψεων, θεωρίων, πρακτικών

Ανατροφοδότηση

Προβληματισμός & Αυτοκριτική

Αυτοαξιολόγηση εκπ/κού

Γράφημα 18: Η έννοια «Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού»

«Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και αξιοποιούνται οι διάφορες μορφές 

«Όταν επεκτείνονται συνεχώς οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να 

δημιουργείται διαρκώς το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καλλιεργείται διαρκώς η συλλογική 

φιλοδοξία και να διευρύνονται νέοι τρόποι σκέψης.» 

«…οργανισμός μέσα στον οποίο μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί και βελτιώνονται… έτσι μπορούν 

διδάξουν καλύτερα τους μαθητές» 

Συνεχής επιμόρφωση και εφαρμογή της γνώσης» 

«Ένας οργανισμός που διευκολύνει τη μάθηση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και βοηθάει στη διαρκή  βελτίωση τους μέσω της μαθησιακής διαδικασίας.

Η έννοια «Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού» 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια 

Αναστοχασμός των Εκπαιδευτικών;»  προέκυψαν δύο θεματικοί άξονες, εκείνος 

διαδικασία και  εκείνος όπου  ορίζεται ως μέσο (Γράφημα 18

σύνολο των εκπαιδευτικών, έξι δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ή ανέφεραν πως δε 

Μέσο

Επαναπροσδιορισμός στόχων

Κριτική αποτίμηση εκπ/κής διαδικασίας

Συνεργασία & Αλληλεπίδραση με 
συναδέλφους

Εντοπισμός θετικών & αρνητικών 
στοιχείων

Αναθεώρηση προσωπικών 
στάσεω, απόψεων, θεωρίων, πρακτικών

Προβληματισμός & Αυτοκριτική

Αυτοαξιολόγηση εκπ/κού

: Η έννοια «Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού» 

«Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και αξιοποιούνται οι διάφορες μορφές 

ου δυναμικού, ώστε να 

δημιουργείται διαρκώς το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καλλιεργείται διαρκώς η συλλογική 

«…οργανισμός μέσα στον οποίο μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί και βελτιώνονται… έτσι μπορούν 

«Ένας οργανισμός που διευκολύνει τη μάθηση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και βοηθάει στη διαρκή  βελτίωση τους μέσω της μαθησιακής διαδικασίας.» 

Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια 

προέκυψαν δύο θεματικοί άξονες, εκείνος  όπου ο 

(Γράφημα 18). Από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών, έξι δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ή ανέφεραν πως δε 
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Οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού ως μια συνεχή, απαραίτητη 

διαδικασία, ωστόσο δύσκολη στην εφαρμογή της, η οποία λειτουργεί ως αυτοαξιολόγησή του  και η 

οποία του επιτρέπει να αναθεωρήσει τις προσωπικές του στάσεις, απόψεις θεωρίες και πρακτικές. 

Παρουσιάζεται ως μια διαδικασία προβληματισμού και αυτοκριτικής, η οποία δεν αφορά μόνο τη 

μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τη γενικότερη στάση και συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και 

λειτουργεί ανατροφοδοτικά, ώστε να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να απορρίψει ό, τι κάποια 

στιγμή δε λειτούργησε, τα «κακώς κείμενα», να εντοπίσει τα θετικά στοιχεία και να τα βελτιώσει:  

Γ- 99: «Ο άτυπος προσωπικός απολογισμός και εκτίμηση- Αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευτικού πάνω 

στο έργο του (από μέθοδο διδασκαλίας, υλικό, διαχείριση προβλημάτων, συμπεριφορά κτλ.)» 

Γ- 3: «Κριτικός αναστοχασμός ώστε να εντοπιστούν δυσλειτουργίες και να προταθούν εναλλακτικές 

λύσεις ή να εντοπιστούν τα θετικά στοιχεία κ να αποτελέσουν πρότυπο για επόμενες ενέργειες» 

Ο αναστοχασμός, όπως ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία συνεχούς 

αναζήτησης και ανασυγκρότησης, δια βίου μάθησης και μάθησης μέσα από τα λάθη, η οποία του 

παρέχει τη δυνατότητα να διερευνήσει όχι μόνο τον δικό του  ρόλο, αλλά και τον ρόλο του 

σχολείου ως ένα εξελισσόμενο κύτταρο της κοινωνίας:  

Γ- 52: «Ως ειλικρινή αποτίμηση του  έργου που προσφέρουν και προσωπική κριτική ως προς το 

βαθμό θέλησής τους για εξέλιξη και βελτίωση.» 

Γ- 75: «Μια διαδικασία διαρκής που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εξελίσσεται και να βελτιώνεται» 

Α-79: «Οι εκπαιδευτικοί πρέπει συνέχεια να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να βελτιώνονται» 

Γ- 92: «Είναι η επανεξέταση των πεποιθήσεων, των αντιλήψεων και των πρακτικών των 

εκπαιδευτικών με κριτικό τρόπο. Βοηθά στην αναθεώρηση κάποιων απόψεων και στην 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» 

Από την άλλη μεριά, ο αναστοχασμός ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ως ένα μέσο που 

τους βοηθά στην κριτική αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους παρέχει τη δυνατότητα 

να επαναπροσδιορίσουν τους εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και μαθησιακούς τους στόχους. 

Πρόκειται για ένα μέσο, το οποίο δύναται να ισχυροποιήσει τη συνεργασία, την επικοινωνία και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των συναδέλφων, καθώς παρέχει τρόπους εντοπισμού θετικών και 

αρνητικών στοιχείων, τα οποία γίνονται αντικείμενο συζήτησης, με στόχο την εύρεση 

εναλλακτικών λύσεων στα ποικίλα ζητήματα της σχολικής πραγματικότητας και τη βελτίωση της 

μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας:  

Γ- 6: «Όταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο εκπαιδευτικός ανακαλεί, είτε από σημειώσεις είτε μέσω 

της μνήμης του, καταστάσεις που αφορούν το μαθησιακό και το συμπεριφορικό επίπεδο των μαθητών 
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του και τις μοιράζεται με τους συναδέλφους, ώστε να συγκρίνουν τρόπους βελτίωσης (ή ακόμη και 

μίμησης) στην αντιμετώπισή τους στο μέλλον.» 

Γ- 71: «Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους, ανταλλάσουν απόψεις και επαναπροσδιορίζουν τον 

τρόπο που εργάζονται με τους μαθητές» 

Παράλληλα, ο αναστοχασμός γίνεται για τους εκπαιδευτικούς το μέσο προώθησης της 

προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, καθώς επανεκτιμούν τις γνώσεις τους και 

ωθούνται προς τον εμπλουτισμό τους:  

Γ- 112: «Είναι η περίπτωση όπου κάθε εκπαιδευτικός αναστοχάζεται επί των πρακτικών του κ της 

αποτελεσματικότητάς του... Αναθεωρεί, διορθώνει , επεκτείνει τις μεθόδους  του για να πετύχει το 

καλύτερο αποτέλεσμα.» 

Γ- 60: «…πρόθεσή μας είναι να δείξουμε πώς ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών μπορεί να 

λειτουργήσει ως μέσο για τη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής και ως όχημα για την 

προώθηση της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης» 

Γ- 98: «Η ικανότητα των εκπαιδευτικών να σκεφτούν το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο  και 

το πλαίσιο στο οποίο αυτό συμβαίνει ,με στόχο την αλλαγή τους. Δηλαδή στη βελτίωση της ποιότητας 

και του αποτελέσματος της εκπαίδευσης αλλά και στη βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού!» 

 

Σχέση Αναστοχασμού των Εκπαιδευτικών και Μανθάνοντα Οργανισμού  

Στην τελευταία ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου «α)Πιστεύετε ότι ο αναστοχασμός 

των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση, ώστε τα σχολεία να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς 

μάθησης; β) Με ποιον τρόπο;» 10 εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν ή ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν. 

Εξαιρώντας τις απαντήσεις που περιείχαν απλά «Ναι» (13 συνολικά), χωρίς να αναφέρουν 

συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού αποτελεί 

προϋπόθεση μετασχηματισμού των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς, από τις 101 απαντήσεις 

που αναλύθηκαν προέκυψε ότι ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών συμβάλλει στη μάθηση του 

οργανισμού, τόσο σε επίπεδο ατόμων και ομάδων, όσο και σε επίπεδο οργανωσιακό (Γράφημα 19). 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται και ορισμένες οργανωσιακές δομές, που μπορεί να έχουν 

υποστηρικτικό ρόλο και να ενισχύουν τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, αλλά και τα εμπόδια, 

που ίσως να δυσχεράνουν την προσπάθεια αυτή.  



   

 

 

 

 

• Ενθαρρύνει την 
υιοθέτηση 
αποτελεσματικότερων 
πρακτικών

• Δημιουργεί κίνητρα 
μάθησης

• Αποδεσμεύει τους 
εκπ/κούς από τα 
τετριμμένα

• Λειτουργεί ως μέσο 
αυτοκριτικής

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

•

•

•

Γράφημα 19: Συμβολή Αναστοχασμού Εκπ/κών  στα επίπεδα μάθησης του Οργανισμού

Συμβάλλει στην 
εξέλιξη & στην 
ενότητα της ομάδας
Ενισχύει τη 
συνεργασία των 
ομάδων
Αναπτύσσει την 
ομαδικότητα

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ •Συμβάλλει στη 

συνειδητοποίηση των 
προβλημάτων, των 
αιτιών τους & τη 
διόρθωση των λαθών

•Οδηγεί στη βελτίωση
•Παράγει ποιοτικό έργο
•Συμβάλλει στην 
εκπλήρωση του ρόλου 
του σχολείου στην 
κοινωνία 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

: Συμβολή Αναστοχασμού Εκπ/κών  στα επίπεδα μάθησης του Οργανισμού 

Συμβάλλει στη 
συνειδητοποίηση των 
προβλημάτων, των 
αιτιών τους & τη 
διόρθωση των λαθών
Οδηγεί στη βελτίωση
Παράγει ποιοτικό έργο
Συμβάλλει στην 
εκπλήρωση του ρόλου 
του σχολείου στην 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν άρρηκτη τη σχέση του αναστοχασμού με τον 

μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό. Υποστηρίζουν ότι, ο 

αναστοχασμός, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αυτοκριτικής, ωθεί τους εκπαιδευτικούς 

στην επιλογή αποτελεσματικότερων μεθόδων και ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων 

διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας:  

Γ- 9: «Αδιαμφισβήτητα ναι! Μέσω του αναστοχασμού μπορεί κανείς να βελτιωθεί προσωπικά και να 

οδηγηθεί σταδιακά σε καλύτερες και αποτελεσματικότερες διδακτικές μεθόδους, με στόχο την αλλαγή 

του τωρινού παρεχόμενου έργου και τον μετασχηματισμό του σημερινού σχολείου σε οργανισμό 

μάθησης» 

Γ- 28: «Η αυτοαξιολόγηση των πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να οδηγήσει σε υιοθέτηση 

βέλτιστων πρακτικών ή αλλαγή βάσει προτάσεων άλλων, που έχουν υιοθετήσει αποτελεσματικότερες 

πρακτικές, με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση και την καλύτερη σχέση εκπαιδευτικών-

μαθητών-κοινωνίας.» 

Ταυτόχρονα, ο αναστοχασμός αναπτύσσει την ικανότητα μάθησης όλων των μελών, 

δημιουργώντας πρότυπα και κίνητρα μάθησης και φαίνεται να έχει τη δύναμη να αποδεσμεύσει 

τους εκπαιδευτικούς από τα τετριμμένα του εκπαιδευτικού συστήματος, δίνοντάς τους την ευκαιρία 

να λειτουργήσουν με ευελιξία:  

Γ- 36: «Φυσικά, γιατί ο αναστοχασμός δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για νέες πρακτικές και καλλιεργεί 

τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα του /της εκπαιδευτικού» 

Γ- 32: «Ναι, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι βασικό κομμάτι του σχολείου και η συνεχής προσπάθεια 

αναστοχασμού μεταβάλλει τους ίδιους άρα και τον χώρο δράσης τους.» 

Σε επίπεδο ομάδων, οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι αν ο αναστοχασμός αποτελέσει έναν 

κοινό τόπο για όλους θα συμβάλει στην εξέλιξη και την ενότητα των ομάδων, των εκπαιδευτικών 

και των μαθητικών ομάδων, αλλά και των ομάδων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, 

ενισχύοντας τη συνεργασία τους και αναπτύσσοντας το ομαδικό πνεύμα:  

Γ- 39: «Ναι. Μέσα από την αυτοκριτική οδηγούμαστε στη συζήτηση και τον προβληματισμό. Ο 

δημιουργικός διάλογος και η αλληλοϋποστήριξη οδηγούν στην εξέλιξη και την ενότητα της ομάδας.» 

Σε οργανωσιακό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο αναστοχασμός συμβάλλει 

σημαντικά στη συνειδητοποίηση των προβλημάτων και των αιτιών τους και στη διόρθωση των 

λαθών. Μέσα από τον συνεχή διάλογο και την επικοινωνία των μελών, η παρεχόμενη γνώση 

επαναπροσδιορίζεται, βελτιώνεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας και παράγεται ποιοτικό 

έργο:  
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Α- 18: «Ο αναστοχασμός είναι μία δυναμική διαδικασία που βελτιώνει διαρκώς τις συνθήκες 

λειτουργίας του σχολείου, συντελώντας στη μετατροπή του σε   οργανισμό μάθησης» 

Γ- 19: «Προβληματισμός και επανεξέταση της προσφερόμενης γνώσης προωθούν και υλοποιούν 

αποτελεσματικά τη διαδικασία της μάθησης» 

Γ- 30: «Ναι, διότι με τον τρόπο αυτό αρχίζει εντός της σχολικής μονάδας ο εντοπισμός προβλημάτων, 

η αναζήτηση λύσεων και η εφαρμογή τους.» 

Ο αναστοχασμός είναι για τους εκπαιδευτικούς ένας τρόπος, ο οποίος υποστηρίζει τον ρόλο 

του σχολείου στην κοινωνία και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων του 

δημιουργώντας μια κοινή πορεία:  

Γ- 53: «Σίγουρα, διότι με τον αναστοχασμό κάθε εκπαιδευτικός βελτιώνει τις μεθόδους διδασκαλίας 

και τις γνώσεις του και επίσης όταν υπάρχει ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικών, ακολουθείται 

μια κοινή πορεία που καθιστά το σχολείο λειτουργικό και αποτελεσματικό.» 

Γ- 59: «Ναι. Με προσωπική αυτοαξιολόγηση και εκτίμηση αρχικά. Έπειτα συλλογή αυτών και 

αποτίμηση όλων, με σκοπό να βγει κάτι κοινό. Εφαρμόζοντας στην πράξη όσα αποφασίστηκαν από 

κοινού και ξανά αυτοκριτική…» 

Οι οργανωσιακές δομές που δύνανται να υποστηρίξουν τον αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, είναι οι συχνές παιδαγωγικές συναντήσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων, όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε γόνιμο και συνεχή 

διάλογο, αλλά και να συνεργαστούν προς την επίλυση των καταστάσεων που τους 

προβληματίζουν:  

Γ- 43: «Ίσως μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους για  συναντήσεις και επικοινωνία» 

Α- 46: «Μεγαλύτερη έμφαση σε συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών με στόχο το κοινό συμφέρον του 

σχολείου, αλλά κ της ατομικής συγκρότησης του καθενός μεμονωμένα.» 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι, η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους, η 

συμμετοχή τους σε σεμινάρια και η εμπλοκή τους με την έρευνα είναι δομές που μπορούν να 

υποστηρίξουν τον αναστοχασμό τους, αλλά και τον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε 

οργανισμό μάθησης. Ωστόσο, αν και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δομημένοι 

τρόποι που να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς στον αναστοχασμό και την προσωπική εξέλιξη και 

βελτίωση, οι περισσότεροι τονίζουν ότι ο αναστοχασμός αποτελεί προσωπική υπόθεση και χρέος 

του καθενός: 

Γ- 52: «Ναι, αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Θεωρώ πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει από μόνοι μας να 

έχουμε τη θέληση να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα και να βελτιωνόμαστε πρώτα ως άνθρωποι κ 

έπειτα ως εκπαιδευτικοί. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε πρότυπο για τους μαθητές μας  



   

147 
 

ώστε να προωθούμε την αξία της μάθησης και της παιδείας γενικότερα, σε ένα περιβάλλον συνεχώς 

όλο και πιο εχθρικό για τέτοιες αξίες.» 

Γ- 114: «Ο αναστοχασμός είναι επιβεβλημένος για τη δημιουργία οργανισμού μάθησης αν και θεωρώ 

ότι πρόκειται για προσωπική ευθύνη και χρέος του κάθε εκπαιδευτικού.» 

Η προσπάθεια της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, συναντά εμπόδια 

και δυσκολίες, όπως είναι η διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ο 

ατομικισμός του εκπαιδευτικού. Προτείνεται η εκ βάθρων αναδιάρθρωση του συστήματος, η 

αναγνώριση του επιστημονικού ρόλου των εκπαιδευτικών και η απόδοση σε αυτόν του ανάλογου 

κύρους, καθώς και η συμβολή όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση (Σχολικός Σύμβουλος, 

Διευθυντής Εκπαίδευσης, ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας):  

Α- 124: «Σίγουρα Ναι, με την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την 

αναγνώριση του επιστημονικού ρόλου των εκπαιδευτικών τόσο από τρίτους όσο, ΚΥΡΙΩΣ, από τους 

ίδιους» 

Γ- 59: «…επίσης πρέπει να υποχωρήσει το ε γ ώ του καθενός μας..δυσκολευόμαστε πολύ σ αυτό» 

Σε μια κοινωνία, λοιπόν που εξελίσσεται και προχωρά, ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού 

μπορεί, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην έρευνα, να υποστηρίξει και να 

ενισχύσει την προσπάθεια της σχολικής μονάδας να μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα οργανισμό, 

αρκεί από τη μια οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου τους και να 

αναλάβουν τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν κι από την άλλη, να γίνει μια προσπάθεια όλων 

των εμπλεκομένων να αρθούν τα εμπόδια και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες.  

Γ- 109: «(ο αναστοχασμός) είναι πολύ βασική παράμετρος ώστε να μη μένουμε στάσιμοι σε μια 

κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την τελευταία ενότητα, όπου γίνεται μια προσπάθεια κριτικής 

ανάγνωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό και τα επιμέρους 

ερωτήματα, τον ερευνητικό σχεδιασμό και το θεωρητικό πλαίσιο. Επίσης, διατυπώνονται 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα, με βάση τα νέα ερωτήματα που εγείρονται και χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνησης.   

6.1. Συζήτηση   

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η συζήτηση σχετικά με τους μανθάνοντες οργανισμούς 

έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, ωθώντας τους μελετητές στη δόμηση διαφόρων μοντέλων που 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά τους, τις λειτουργίες τους και τις απαραίτητες συνθήκες 

μετασχηματισμού των οργανισμών σε μανθάνοντες. Αν και , για ορισμένους, η έννοια του 

μανθάνοντος οργανισμού προκαλεί ακόμη σύγχυση και συχνά δε διαφοροποιείται από  την έννοια 

της οργανωσιακής μάθησης, στη διεθνή βιβλιογραφία, οι έννοιες αυτές διαχωρίζονται σαφώς. Η 

οργανωσιακή μάθηση είναι μια διαδικασία που συντελείται στα πλαίσια ενός οργανισμού 

(Ӧrtenabland, 2001), ενώ η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού αφορά την ανάπτυξη της 

μαθησιακής ικανότητας του ίδιου του οργανισμού, εναρμονίζοντας με τέτοιο τρόπο τις ατομικές 

και ομαδικές του δράσεις με τις στρατηγικές και τις δομές του, αξιοποιώντας όλα τα οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά του (Marsick & Watkins, 1999).  

Μια τέτοια ιδέα φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς 

εμπεριέχουν στις δομές και τις λειτουργίες τους την παραγωγή, τον διαμοιρασμό και τη διάχυση 

της  γνώσης  και φαίνεται να αυτοπροσδιορίζονται από  τη μαθησιακή τους ικανότητα. Αν και 

διεθνώς έχουν υλοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες, οι οποίες επιχειρούν να εξετάσουν αν τα 

σχολεία λειτουργούν ως μανθάνοντες οργανισμοί και αν αυτό επιδρά στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και με ποιο τρόπο, στην Ελλάδα παρόμοια ερευνητικά εγχειρήματα είναι ακόμη 

ελάχιστα. Αυτό το βιβλιογραφικό και ερευνητικό κενό αισιοδοξεί να καλύψει η παρούσα έρευνα, 

εξετάζοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του κριτικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών, ο οποίος 

αναγνωρίζεται, μαζί με τον ουσιαστικό διάλογο, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη 

συνεργασία, ως απαραίτητη συνθήκη για τον μετασχηματισμό ενός οργανισμού σε μανθάνοντα και 

την οικοδόμηση μιας οργανωσιακής κουλτούρας, σαφώς προσανατολισμένης στη μάθηση (Kim et 

al., 2017).  
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Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των 124 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες, στοιχείο συμβατό με την αναλογία ανά φύλο των υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό τοποθετείται στην ηλικιακή ομάδα 31-

40,  έχει εκπαιδευτική εμπειρία μεγαλύτερη των 9 ετών και κατέχει μόνιμη θέση στο σχολείο. 

Επίσης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της 

Κέρκυρας, γεγονός που δικαιολογείται αν ληφθεί υπόψη ότι στη συγκεκριμένη Περιφερειακή 

Ενότητα λειτουργούν περισσότερες σχολικές μονάδες σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων έχει επιπλέον σπουδές πέρα του 

βασικού πτυχίου, γεγονός  που φαίνεται να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως 

συμβαίνει σε άλλες παρόμοιες έρευνες (Δεκούλου, 2012; Παπάζογλου, 2016).  

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων απαντούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν, όπως φαίνεται παρακάτω: 

1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις έννοιες 

«Αναστοχασμός του Εκπαιδευτικού» και «Οργανισμός Μάθησης» και τον ρόλο του αναστοχασμού 

των εκπαιδευτικών στη δημιουργία   ενός εκπαιδευτικού μανθάνοντος οργανισμού;  

Η διερεύνηση και η ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έδειξε ότι, 

οι περισσότεροι εκλαμβάνουν τον μανθάνοντα εκπαιδευτικό οργανισμό ως ένα σύστημα, μέσα στο 

οποίο άτομα και δομές αλληλεπιδρούν, συντονίζοντας τις προσπάθειες και τις πρακτικές τους με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η μάθηση όλων και να διευρυνθεί, να εμπλουτιστεί και να 

διαχυθεί η γνώση που παράγεται στους κόλπους του σχολείου. Οι απόψεις αυτές των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου η ύπαρξη ευέλικτων 

οργανωσιακών δομών (Pedler et al., 1989 ; Song et al., 2008 ; Watkins & Kim, 2018) επιτρέπει στα 

μέλη να εμπλέκονται ενεργά σε μαθησιακές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τη μάθηση στρατηγικά 

(Marsick & Watkins, 1994) και αναλαμβάνοντας την ευθύνη όχι μόνο της προσωπικής τους 

μάθησης και ανάπτυξης (Senge, 1990), αλλά και της οικοδόμησης μιας οργανωσιακής μαθησιακής 

κουλτούρας, που θα αποτελέσει τη βάση για την μακροπρόθεσμη βελτίωση του σχολείου (Watkins 

& Kim, 2018). Οι περισσότερες έρευνες που έχουν υλοποιηθεί,  τονίζουν ότι τα σχολεία που 

αναπτύσσουν μηχανισμούς οργανωσιακής μάθησης (Schechter, 2008) και εμπλέκουν όλα τα μέλη 

στην οικοδόμηση μιας ισχυρής μαθησιακής κουλτούρας (Lawler & Sillitoe, 2013; Tichor- Wagner 

et al., 2016)   είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσπάθεια μετασχηματισμού τους σε 

οργανισμούς που μαθαίνουν (Schechter, 2008).   

Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι μια σχολική μονάδα που λειτουργεί ως μανθάνων 

οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 
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διαμορφώνει όμως το δικό της όραμα και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες, καθορίζει τα μέσα και τους 

τρόπους, που θα την βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στον ρόλο της και να υλοποιήσει τους στόχους 

της. Η ύπαρξη ενός κοινού οράματος και η συστημική σύνδεση του οργανισμού που μαθαίνει 

αποτελούν ίσως τα βασικότερα χαρακτηριστικά του, όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία 

(Pedler et al., 1989 ; Senge, 1990 ; Goh, 1998 ; Marsick & Watkins, 2003) και όπως έχει αναδειχθεί 

κι από πρότερες μελέτες (Sillins et al., 2002; Kurland et al., 2010; Παπάζογλου, 2016). Η αντίληψη 

αυτή των εκπαιδευτικών καθιστά το σχολείο μια ζωντανή, οργανική οντότητα, που έχει την 

ικανότητα να μαθαίνει, να εξελίσσεται, να ανταγωνίζεται και τελικά να βελτιώνεται (Yang et al., 

2004; Ӧrtenbland, 2018; Watkins & Kim, 2018) και συνάδει με τα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών (Παπάζογλου, 2016).  

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει πρέπει να 

παρέχει σε όλους μαθησιακές ευκαιρίες, να στηρίζεται στη συνεργασία και την ομαδικότητα των 

μελών, να προωθεί την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, έχοντας ως απώτερο στόχο 

την αδιάκοπη εξέλιξη των μαθητών και τη βελτίωση της μαθησιακής απόδοσης του ίδιου του 

οργανισμού. Όπως αναφέρθηκε και στις ενότητες 3.4 και 3.5,  τα στοιχεία αυτά συνιστούν βασικά 

χαρακτηριστικά του μανθάνοντος οργανισμού, η ύπαρξη των οποίων καταδεικνύει μια κουλτούρα 

σαφώς προσανατολισμένη προς τη μάθηση και ενσωματωμένη στη λειτουργία του οργανισμού, 

προσδίδοντάς της έναν χαρακτήρα περισσότερο μόνιμο, παρά τη μορφή εφήμερων και προσωρινών 

πρακτικών.  

Αναφορικά με την έννοια του «Αναστοχασμού του Εκπαιδευτικού», οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών την παρουσιάζουν ως μια συνεχή και απαραίτητη διαδικασία, η οποία από τη μια 

συμβάλει στην αυτοκριτική τους κι από την άλλη τους ωθεί να διερευνήσουν τον ρόλο του 

σχολείου, ως ένα εξελισσόμενο κύτταρο της κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται τον αναστοχασμό τόσο ως μια αναδρομική διαδικασία, η οποία συντελείται εκ 

των υστέρων (reflection-on-action), όσο και ως μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας κατανόησης των 

πρακτικών τους (reflection-in-action) (Schön, 1983). Ο αναστοχασμός είναι για τους 

εκπαιδευτικούς, όπως τονίζεται και στη σχετική βιβλιογραφία (Yorks & Marsick, 2006) το μέσο 

που τους επιτρέπει να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 

επαναπροσδιορίζοντας στόχους και πρακτικές, εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά στοιχεία στην 

οργανωσιακή λειτουργία και αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις της 

σχολικής καθημερινότητας. Οι Knipfer et al. (2013) υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που τα μέλη 

ενός οργανισμού σκέφτονται, συζητούν και στοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους, δημιουργείται 

ένα γνωστικό και συναισθηματικό κενό, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη του κριτικού 

στοχασμού και το πρώτο βήμα μετασχηματισμού του οργανισμού.  
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Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ο αναστοχασμός τους δε συμβάλει μόνο στην 

προσωπική τους εξέλιξη ως ατόμων- μελών του σχολικού οργανισμού, αλλά ενισχύει την ενότητα 

των ομάδων που δραστηριοποιούνται μέσα και έξω από τη σχολική μονάδα. Θεωρούν ότι, όταν 

εμπλέκονται ως άτομα και ως μέλη μιας ομάδας σε αναστοχαστικές διαδικασίες, το σχολείο είναι 

σε θέση να κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότητα του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντός του και εμπιστεύεται τα μέλη του, παρέχοντάς τους την απαραίτητη ευελιξία και 

αυτονομία να αποφασίσουν και να δράσουν. Η άποψη αυτή των εκπαιδευτικών συμφωνεί με τη 

βιβλιογραφία που θέτει τον κριτικό στοχασμό στο επίκεντρο των οργανισμών που μαθαίνουν 

(Watkins & Marsick, 1992a; 1992b), αλλά και με τους μελετητές που υποστηρίζουν ότι για να 

επέλθει ο μετασχηματισμός του οργανισμού, απαιτείται πρώτα τα άτομα να ανακαλύψουν τις 

διασυνδέσεις και τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ίδια και τους άλλους (Senge & Sterman, 1991), να 

αντιληφθούν τον ρόλο τους, να σκεφτούν ολιστικά και να διαμορφώσουν σκόπιμα το μέλλον του 

οργανισμού (Knipfer et al., 2013). Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πως η μάθηση 

συντελείται στα τέσσερα επίπεδα του οργανισμού – ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, κοινωνικό- 

όπως σαφώς προσδιορίζεται και στη σχετική βιβλιογραφία (Marsick & Watkins, 2003), 

αναγνωρίζοντας από τη μια ότι το άτομο, οι ομάδες, ο οργανισμός και το ευρύτερο περιβάλλον 

είναι μεν διακριτά, αλλά και άμεσα αλληλοσχετιζόμενα.  

Τέλος, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναδεικνύουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια, που 

μπορεί να συναντήσει το σχολείο κατά τον μετασχηματισμό του σε μανθάνοντα οργανισμό. Η 

διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 

του χαρακτήρα αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς έναν παράγοντα που δυσχεραίνει τις προσπάθειές 

τους, καθώς δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να αυτονομήσουν. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού 

και πολιτικού συστήματος μιας χώρας είναι εκείνα που καθορίζουν και τα επίπεδα της αυτονομίας 

του. Αν και εκπαιδευτικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία λειτουργούν περισσότερα 

αποκεντρωμένα, παρέχουν μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες και κυρίως, στους ηγέτες 

τους (European Commission, 2018), η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να 

ιδωθεί απλά ως ένα εργαλείο που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του (Gois, 1997). Η 

δόμηση και η διαχείριση της ισχυρής μαθησιακής κουλτούρας είναι η συνθήκη εκείνη, που θα 

οδηγήσουν στην ευελιξία και την αυτονομία τη σχολική μονάδα. Εξάλλου, η αλλαγή προς ένα 

περισσότερο αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί πρωτίστως  μετασχηματισμό 

νοοτροπίας και συμπεριφοράς, ο οποίος επέρχεται μέσω του κριτικού αναστοχασμού.  

Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας που αναδεικνύεται είναι ο ατομικισμός που 

επιδεικνύουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί, δυσκολεύοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ 

των μελών του σχολικού οργανισμού. Ο ατομικισμός των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει 
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πραγματικά ένα ισχυρό εμπόδιο στη διαδικασία μετασχηματισμού των σχολείων, καθώς έγκειται 

στο ευρύτερο σύστημα αξιών των ατόμων (Marsick & Watkins, 1994). Ο συνεχής κριτικός 

αναστοχασμός των εκπαιδευτικών θέτει υπό αμφισβήτηση αυτές τις αξίες και τους απελευθερώνει 

από τα δεσμά του εαυτού τους, κάνοντάς τους δεκτικούς στην αλήθεια των άλλων.  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται την έννοια του αναστοχασμού, αλλά και ο ρόλος που του προσδίδουν συνιστούν 

μια διαδικασία αυτεπίγνωσης, που αποκαλύπτει τα προσωπικά τρωτά τους σημεία, αλλά  και του 

οργανισμού και ταυτόχρονα, δημιουργεί κίνητρα για μάθηση, για εξέλιξη, για ανάληψη δράσης και 

για βέλτιστη οργανωσιακή απόδοση. Τελικά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών συνάδουν με όλα όσα 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σχετικό κεφάλαιο (3) και θεωρούν ότι ο αναστοχασμός του 

εκπαιδευτικού είναι μια συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία, δύσκολη μεν στην εφαρμογή της, 

απαραίτητη δε στην προσπάθεια των σχολείων να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς που 

μαθαίνουν.  

2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τη σχολική τους μονάδα ως 

μανθάνοντα οργανισμό και πώς αποτυπώνουν τη λειτουργία της ως οργανισμό που μαθαίνει;  

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι σχολικές μονάδες στα Ιόνια Νησιά 

φαίνεται να έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του μανθάνοντος 

οργανισμού σε ένα σχετικά σημαντικό βαθμό, συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει και 

πρότερες έρευνες για τα ελληνικά σχολεία (Βύσσα, 2009 ; Βορβή κ.ά, 2016 ; Παπάζογλου, 2016).  

Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση 

και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Παρόμοια έρευνα (Moloi, 2010), η οποία 

υλοποιήθηκε σε δύσκολα και πολύπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα έδειξε ότι, η λειτουργία των 

σχολικών μονάδων ως μανθανόντων οργανισμών επιδρά θετικά στην ενίσχυση της μαθησιακής 

ικανότητας όλων των εμπλεκομένων, εξασφαλίζοντας τη δέσμευσή τους στην προσωπική τους 

μάθηση και στη συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σχολείο. Η άμεση 

ανταπόκριση του σχολείου στις κοινωνικές ανάγκες και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος απαιτεί 

από τα σχολεία να λειτουργούν ως οργανισμοί που μαθαίνουν (Silins et al., 2002 ; Tichnor- Wagner 

et al., 2016).  

Αναλυτικότερα, ως προς τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων ως μανθανόντων 

οργανισμών, διαπιστώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ευκαιρίες συνεχούς μάθησης, κυρίως 

μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους συναδέλφους τους, παρέχοντας βοήθεια ο ένας προς τον 

άλλον και εκλαμβάνοντας τις προβληματικές καταστάσεις ως ευκαιρίες μάθησης. Ωστόσο, όπως 

δηλώνουν, σπάνια επιβραβεύονται για τη μάθησή τους και δεν έχουν στη διάθεσή τους τον χρόνο 

που θα ήθελαν προκειμένου να την υποστηρίξουν. Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 
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χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό σε αρκετά σημαντικό βαθμό, μια συνθήκη απαραίτητη, 

ώστε να εμπλακούν σε γόνιμο διάλογο, όπως έχει φανεί κι από προηγούμενες έρευνες 

(Tanyaovalanska & Li, 2013), ωστόσο οι ευκαιρίες να παρέχουν ανατροφοδότηση ο ένας στον 

άλλο φαίνεται να αξιοποιούνται σε μέτριο βαθμό.  

Οι σχολικές μονάδες φαίνεται να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ομαδική μάθηση σε 

αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να προσαρμόζουν τους στόχους 

τους ανάλογα με τις ανάγκες και αξιοποιώντας τις προτάσεις τους. Η οργανωσιακή ανάπτυξη 

στηρίζεται στη συνεργατική κουλτούρα και στην από κοινού επίλυση των προβλημάτων. Η 

συλλογική αντίληψη της εκπαιδευτικής πρακτικής έχει συνδεθεί ερευνητικά με τη βελτίωση της 

οργανωσιακής απόδοσης και την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης μανθανόντων οργανισμών 

(Liljenberg, 2015).  

 Τα σχολεία, όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, έχουν ενσωματώσει συστήματα στη 

λειτουργία τους που παρέχουν στα μέλη τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες 

κάθε φορά πληροφορίες και τους απαραίτητους πόρους, όμως δομές και συστήματα που θα 

μπορούν να εκτιμήσουν και να αποτιμήσουν το εκπαιδευτικό έργο φαίνεται να είναι αδύναμες. Αν 

και ο διαμοιρασμός των καλών πρακτικών και η διάχυση της γνώσης ενθαρρύνονται, τα σχολεία 

φαίνεται πως δεν εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό τρόπους, ώστε να αποτιμούν την επίδραση που 

έχουν ή μπορεί να έχουν οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ανάπτυξη στη 

βελτίωση της οργανωσιακής λειτουργίας και τελικά, στη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων.  Όπως φάνηκε και στην έρευνα των Ponnuswammy & Manohar (2016), απαιτείται 

επαναπροσδιορισμός των οργανωσιακών δομών με το ενδιαφέρον στραμμένο στις πρακτικές 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών μονάδων και των αποτελεσμάτων των 

πρακτικών αυτών. Αναζητώντας το «πώς» και το «γιατί» το σχολείο είναι ένα βήμα πιο κοντά 

στους στόχους του (Franz, 2012).  

Η οργανωσιακή ικανότητα των σχολικών μονάδων να ενδυναμώνει τα μέλη της, 

αναγνωρίζοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και ενθαρρύνοντάς τους να 

εμπλακούν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οράματος του σχολείου, φαίνεται να είναι 

αρκετά αυξημένη, όπως και στην έρευνα της Παπάζογλου (2016). Η δημιουργία ενός κοινού 

οράματος αποτελεί κοινό τόπο για όλες σχεδόν τις θεωρητικές προσεγγίσεις των μανθανόντων 

οργανισμών (Senge, 1990; Goh, 1998; Silins et al., 2002; Ӧrtenbland, 2004) και απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάθε οργανισμό που επιθυμεί ο ίδιος να καθορίζει το παρόν και το μέλλον του 

(Kools & Stoll, 2016; European Commission, 2018). Το γεγονός ότι, οι ελληνικές σχολικές 

μονάδες συντονίζουν ατομικές, ομαδικές και οργανωσιακές πρακτικές, ώστε να διαμορφώσουν τη 

δική τους, προσωπική κατεύθυνση και διαμοιράζουν στα μέλη την ευθύνη υλοποίησης του 
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οράματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει την επιθυμία 

αυτοπροσδιορισμού τους και την ανάγκη τους να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτορρύθμισης, μέσα 

σε ένα έντονα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Παράλληλα, τα ελληνικά σχολεία φαίνεται να ενδιαφέρονται έντονα για τη συστημική τους 

σύνδεση, θεωρώντας ότι η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και η συνεργασία με την τοπική 

και την ευρύτερη κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική και αποδεικνύεται να λειτουργεί με 

συστηματικό και συντονισμένο τρόπο. Η σύνδεση του σχολείου με το περιβάλλον του και η 

συνειδητοποίηση του ρόλου του στην κοινωνία αποκαλύπτει διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες συχνά 

δεν είναι εμφανείς (Marsick et al., 2000), ευθυγραμμίζει τις ανάγκες με τις προσδοκίες και παρέχει 

πληροφορίες και στοιχεία για αποτελεσματικό σχεδιασμό των οργανωσιακών λειτουργιών (OECD, 

2018) .  

Αξιοσημείωτη είναι η μέριμνα των σχολικών μονάδων για ηγεσία με στρατηγικό 

χαρακτήρα και προσανατολισμένη στη μάθηση. Όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, οι Έλληνες 

διευθυντές υποστηρίζουν τη μάθηση των εκπαιδευτικών και αναλαμβάνουν τον συντονισμό των 

προσπαθειών, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα του σχολείου. Οι αξίες και τα πιστεύω του σχολικού 

οργανισμού καθοδηγούν και εναρμονίζονται με τις δραστηριότητές του και οι διευθυντές φαίνεται 

να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες μάθησης τόσο για τα άτομα, όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό. 

Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τα ευρήματα πρότερων μελετών, τα οποία τονίζουν την εξέχουσα 

σημασία της σχολικής ηγεσίας στη δόμηση και ανάπτυξη μανθανόντων οργανισμών (Bryk et al., 

1996; Hayes et al., 2004; Kurland et al., 2010; DeRoberto, 2011; Higgins et al., 2012; Klar et al., 

2016; Koutouzis & Papazoglou, 2016), αλλά και με τους ισχυρισμούς των Marsick και Watkins 

(2003), που θεωρούν ότι  η ηγεσία  στους μανθάνοντες οργανισμούς  χρησιμοποιείται στρατηγικά, 

αξιοποιώντας την παραγόμενη γνώση ως εργαλείο και μέσο αλλαγής και ανάπτυξης.   

Οι παραπάνω απόψεις των εκπαιδευτικών δε φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία και 

τις πρόσθετες σπουδές τους, την περιφερειακή ενότητα εργασίας τους και το μέγεθος της σχολικής 

μονάδας, αν και προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει ορισμένες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, 

η έρευνα της Παπάζογλου ανέδειξε ότι οι σχολικές μονάδες με μεγάλο αριθμό μαθητών ευνοούν 

την αναζήτηση και τον διάλογο, λόγω κυρίως των προβληματικών καταστάσεων που προκύπτουν 

στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αντίθετα, η έρευνα της Δεκούλου (2012) έδειξε ότι οι 

μεγαλύτεροι σε μέγεθος οργανισμοί αναπτύσσουν συνήθως δομές που αποθαρρύνουν την 

αναζήτηση και τη μάθηση και αντιστέκονται στην καινοτομία και την αλλαγή. Το μέγεθος της 

σχολικής μονάδας είναι ένας οργανωσιακός παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των κοινωνικών δυναμικών μέσα στον σχολικό οργανισμό (Bryk et al., 1996) και 
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χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθεί αν δρα ανασταλτικά ή διευκολυντικά στη 

λειτουργία της ως οργανισμός μάθησης.  

Επίσης, οι έρευνες των Δεκούλου (2012) και Παπάζογλου (2016) έδειξαν ότι οι πρόσθετες 

σπουδές των εκπαιδευτικών, πέραν του βασικού τους πτυχίου συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού οργανισμού μάθησης. Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε οργανισμό μάθησης 

απαιτεί τη δέσμευση των ατόμων στην προσωπική τους μάθηση και ανάπτυξη και την ενοποίησή 

της με την οργανωσιακή μάθηση (Marsick & Watkins, 2003). Τα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη 

βελτίωσης των οργανωσιακών λειτουργιών και διαδικασιών, αποζητώντας αρχικά την δική τους 

ανάπτυξη και ευημερία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιείται από τίτλους σπουδών. 

Όπως αναφέρθηκε, όμως προηγουμένως, ο οργανισμός οφείλει να ενσωματώσει δομές που θα  

αποτιμούν την επίδραση που έχει η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην 

οργανωσιακή λειτουργία. Σε μια μελλοντική έρευνα, ενδεχομένως, η παράμετρος που θα μετράει 

τις προσπάθειες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών να μην αφορά μόνο τους 

πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, αλλά ένα μεγαλύτερο εύρος δράσεων (σεμινάρια, συνέδρια, 

επιμορφωτικά προγράμματα, συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα, προσωπική μελέτη κ.ά.).  

Αναφορικά με τις διαφορές που εμφάνισε το φύλο των εκπαιδευτικών με τα τρία επίπεδα 

του οργανισμού (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό), με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να 

χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας ως οργανισμού μάθησης περισσότερο 

ικανοποιητική σε σχέση με τους άντρες, θα έλεγε κανείς ότι ίσως σχετίζεται με τις προσδοκίες και 

τις αξίες των δύο φύλων. Οι Bryk et al. (1996) αναφέρουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προτιμούν 

περισσότερο εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ομαδικό και συνεργατικό 

πνεύμα, όπου η διαπροσωπική επικοινωνία ενθαρρύνεται και τα άτομα εμπλέκονται σε γόνιμο 

διάλογο. Η προτίμησή τους αυτή ενδεχομένως να επηρεάζει τον τρόπο που εκλαμβάνουν και 

χαρακτηρίζουν τη σχολική τους μονάδα, αξιολογώντας περισσότερο θετικά διαστάσεις του 

οργανισμού μάθησης που εμπίπτουν στα παραπάνω χαρακτηριστικά.  

Η μεταβλητή ελέγχου που αφορά τα έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να εμφανίζει διαφοροποιήσεις στο ατομικό και κοινωνικό επίπεδο του 

οργανισμού για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 9-15 έτη και για εκείνους που έχουν 16-20 έτη 

υπηρεσίας. Οι μεν πρώτοι χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως μανθάνοντα 

οργανισμού περισσότερο ικανοποιητική σε σχέση με τους τελευταίους. Σύμφωνα με τον Day 

(2003), οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάζονται 10-15 χρόνια, έχουν προσαρμοστεί συνειδητά στην 

κουλτούρα του σχολείου και θεωρούν τον εαυτό τους αναπόσπαστο μέρος της σχολικής 

κοινότητας. Παράλληλα, αισθάνονται σιγουριά για τις γνώσεις και τις πρακτικές τους, εμπλέκονται 

ενεργά σε ένα μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διακατέχονται από αισθήματα 
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αυξημένης ωριμότητας και λειτουργούν με περισσότερη ασφάλεια. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι 

περισσότερο ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις και αναλαμβάνουν ευκολότερα «υπολογισμένα ρίσκα». 

Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί που έχουν  15 έως 20 χρόνια υπηρεσίας, περνούν τη 

λεγόμενη «κρίση μέσης ηλικίας» (Day, 2003), με έντονες ανακατατάξεις στην προσωπική και την 

επαγγελματική τους ζωή, η οποία απορροφά μεγάλο μέρος της ενέργειας τους. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί φτάνουν να απομυθοποιούν τον ρόλο τους, έχοντας ίσως την αίσθηση μιας μικρής 

απογοήτευσης για τη μη εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών τους. Οι διαφορές που 

προκύπτουν στο ατομικό επίπεδο του οργανισμού ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες υποδηλώνουν 

στην ουσία τις αξίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δύναμη που έχουν τα άτομα ως μέλη του 

οργανισμού να επηρεάσουν τη λειτουργία του και να συμβάλουν στην ανάπτυξή του. Οι μεν 

πρώτοι (9-15 έτη), με κρυσταλλωμένη πια την επαγγελματική τους ταυτότητα, αισθάνονται ότι ο 

ρόλος τους στη σχολική μονάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, εκλαμβάνοντας τις πρακτικές τους ως 

διευκολυντικούς παράγοντες στη δόμηση εκπαιδευτικών μανθανόντων οργανισμών, κάτι που 

αντανακλάται στον τρόπο που αποτυπώνουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά, οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας αισθάνονται ίσως τη ματαιότητα των 

προσπαθειών τους, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την αδυναμία των ατόμων να αντισταθούν στο 

status quo και να αλλάξουν την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων.   

Όσον αφορά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε κοινωνικό επίπεδο φαίνεται πως η  

ομάδα εκπαιδευτικών με 9-15 έτη έχει μια πιο αισιόδοξη αντίληψη για τη σύνδεση του σχολείου με 

το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα και για τον τρόπο που οι Έλληνες διευθυντές χρησιμοποιούν τη 

μάθηση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν 16-20 έτη υπηρεσίας εκφράζουν αμφιβολίες για το 

αν τελικά, το σχολείο καταφέρνει να επιτύχει τον κοινωνικό του ρόλο και αν οι διευθυντές 

αξιοποιούν την παραγόμενη γνώση προς όφελος του ίδιου του οργανισμού, αλλά και της κοινωνίας. 

Η πολυετή τους εμπειρία τούς έχει φέρει αντιμέτωπους με ποικίλες προκλήσεις, στις οποίες άλλοτε 

υποχρεώθηκαν και άλλοτε προθυμοποιήθηκαν να ανταπεξέλθουν. Η ελληνική εκπαιδευτική 

πολιτική των τελευταίων είκοσι χρόνων  έχει εγείρει ανησυχίες, φόβους ίσως ακόμη και διλλήματα, 

δημιουργώντας τους την εντύπωση ότι οι κόποι και οι προσπάθειές τους δεν τυγχάνουν της 

ανάλογης αναγνώρισης.  Όλα αυτά τους καθιστούν επιφυλακτικούς κι αυτό αντικατοπτρίζεται στις 

απόψεις του για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε κοινωνικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική 

εμπειρία των εκπαιδευτικών και η εργασιακή τους προϋπηρεσία είναι ένας παράγοντας, που όπως 

φαίνεται και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, περνά μέσα από συγκεκριμένα στάδια, τα οποία έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν και τα όρια στα στάδια αυτά δεν είναι διακριτά, αλλά 

επικαλύπτονται, θα ήταν χρήσιμη μια περαιτέρω διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα με τη φάση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην οποία βρίσκονται, ώστε να 
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διαπιστωθεί αν αυτή κατέχει σημαίνοντα ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών 

μανθανόντων οργανισμών.  

Τέλος, η θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα φαίνεται να επηρεάζει 

τις αντιλήψεις τους όσον αφορά το οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο του σχολείου. Τα στελέχη 

(Διευθυντές και Υποδιευθυντές) θεωρούν ότι οι σχολικές τους μονάδες έχουν ενσωματώσει στη  

λειτουργία τους σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα χαρακτηριστικά του μανθάνοντος οργανισμού 

στα δύο αυτά επίπεδα, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρούν τη λειτουργία τους 

απλά ικανοποιητική. Είναι γεγονός, όπως αναφέρεται και στη σχετική βιβλιογραφία, πως οι 

επίσημοι ηγέτες ενός οργανισμού είναι εκείνοι που παρέχουν τις κατευθύνσεις (Liethwood et al., 

2006), συντονίζουν τις προσπάθειες και οφείλουν να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς, μαθητές 

και την ευρύτερη κοινότητα στη διατύπωση του οράματος του σχολείου και στον προσδιορισμό 

των στρατηγικών προς την υλοποίησή του (OECD, 2017). Η διερεύνηση των δυναμικών 

αλληλεπιδράσεων που ενυπάρχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του σχολικού 

οργανισμού αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί μία από τις πρωταρχικές προτεραιότητές τους. Οι 

διευθυντές της παρούσας μελέτης φαίνεται πως έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντική αυτή ανάγκη 

και μεριμνούν, ώστε οι οργανωσιακές λειτουργίες και πρακτικές να ανταποκρίνονται τόσο στις 

ανάγκες των μελών, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Ωστόσο, οι 

δηλώσεις τους αντιπροσωπεύουν τις δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις για τη λειτουργία του 

οργανισμού σε οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο. Καθώς δε διερευνήθηκαν οι πρακτικές που 

υιοθετούν οι διευθυντές στην καθημερινή σχολική τους πραγματικότητα, που θα μπορούσαν να 

προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν τελικά, σε ποιο βαθμό και κάτω από ποιες 

συνθήκες οι σχολικές τους μονάδες έχουν ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του οργανισμού 

μάθησης σε οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα δεν είναι σε θέση να 

επαληθεύσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς. Μπορεί, όμως, να επιβεβαιώσει τον 

ισχυρισμό των LoVette et al., (2001 όπ. αν. στο Κεραμίδα, 2011) ότι, οι διευθυντές τείνουν να 

εκτιμούν τη γενική απόδοσή τους υψηλή όταν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απεικονίζουν 

χαμηλές εκτιμήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι οι απόψεις των διευθυντών σχετίζονται με την 

αυτεπίγνωση της αποτελεσματικότητας τους, η οποία όπως ορίζεται από τον Bandura (1997), 

αποτελεί το σύνολο των πεποιθήσεων ενός ατόμου για τις ικανότητές του να οργανώνει και να 

εκτελεί τις δράσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση καταστάσεων. Στην πραγματικότητα, οι 

αντιλήψεις των διευθυντών αντανακλούν την εντύπωση που οι ίδιοι έχουν για τη λειτουργία του 

οργανισμού, η οποία  φαίνεται να απέχει από αυτό που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως 

αποτελεσματικό. Το ερώτημα παραμένει ανοικτό και πέρα από την ποσοτική του διερεύνηση, 

απαιτεί και μια ποιοτική προσέγγιση, προκειμένου να διαφανούν οι διαφοροποιήσεις στις απόψεις 
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των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και 

κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης απαιτητικής 

πραγματικότητας.  

 

3ο Ερευνητικό Ερώτημα: Ποιες πρακτικές των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στον 

αναστοχασμό τους; 

Η μαθησιακή διαδικασία είναι ένα πολύπλοκο συνεχές που απαιτεί από τους 

εκπαιδευτικούς να σκεφτούν και να αναστοχαστούν  τι, πώς και γιατί επιλέγουν να κάνουν ό, τι 

κάνουν (Mirzaei et al., 2014).  Η διερεύνηση των πρακτικών που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για να 

υποστηρίξουν τη μάθησή τους, να παρέχουν και να λάβουν ανατροφοδότηση, να επιβραβεύσουν 

και να επιβραβευτούν για τις προσπάθειές τους που συμβάλουν στη μάθηση και ο τρόπος που 

εκλαμβάνουν και αξιοποιούν τις προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητάς τους 

αποτελούν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Λιακοπούλου, 2012 ; Kayapinar, 2016), μια διαδικασία 

που μπορεί να αποκαλύψει αν οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση για την πολυπλοκότητα της 

μαθησιακής πράξης, αλλά και εάν ο αναστοχασμός τους αποτελεί έναν αυθόρμητο και πάγιο 

τρόπος σκέψης και δράσης στη σχολική πραγματικότητα.  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας έρευνας έδειξε ότι το καθημερινό 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών είναι στραμμένο κυρίως σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό 

τους έργο, τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, το σχολείο 

και τη λειτουργία του.  

Ειδικότερα, οι διδακτικοί στόχοι, οι μέθοδοι, οι μορφές, οι στρατηγικές και το αντικείμενο 

διδασκαλίας είναι τα πεδία εκείνα, στα οποία οι εκπαιδευτικοί αναζητούν υποστήριξη από τους 

συναδέλφους τους, αφιερώνουν μεγάλο μέρος του εργασιακού και ελεύθερου χρόνου τους και 

συζητούν μεταξύ τους, παρέχοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση.  Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν σημαντικά θέματα, για τα οποία καλείται ο εκπαιδευτικός να πάρει αποφάσεις κατά την 

άσκηση των διδακτικών του καθηκόντων (Λιακοπούλου, 2012) και ταυτόχρονα, αποτελούν μία 

από τις στρατηγικές που μπορούν να ενδυναμώσουν την ατομική του μαθησιακή ικανότητα (Giles 

& Hargreaves, 2006; Cheng, 2012; Cansoy & Parlar, 2017), συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

στον αναστοχασμό του. Στην Ελλάδα δε, που όλα αυτά καθορίζονται σε επίπεδο κεντρικής 

διοίκησης, θα έλεγε κανείς πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του 

πλαισίου, μέσα στο οποίο συντελείται η διδακτική διαδικασία, το κρίνουν και το αξιολογούν και 

λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες και το προφίλ των μαθητών τους , επιχειρούν να σταθμίσουν 

με τέτοιον τρόπο όλες εκείνες τις συνθήκες που  επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. 
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Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μεριμνούν καθημερινά για τη δυναμική 

σχέση που αναπτύσσουν με τους μαθητές τους, αλλά και για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μαθητών. Η διαχείριση της τάξης, η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβληματικών 

συμπεριφορών των μαθητών απασχολούν τους εκπαιδευτικούς,  γίνονται αντικείμενο των μεταξύ 

τους συζητήσεων και ευκαιρίες μάθησης για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους. Η δέσμευση 

αυτή των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη της μάθησης κάθε παιδιού γίνεται εφαλτήριο 

αναστοχαστικής σκέψης, μέσα από την οποία τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

τίθενται υπό συζήτηση, αποτιμώνται και αξιολογούνται (Bryk et al., 1996 ; Higgins et al., 2012). 

Πέρα από τους μαθητές τους, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι πολύ συχνά τους απασχολούν 

θέματα που αφορούν τους ίδιους και τους συναδέλφους τους. Η γενικότερη συμπεριφορά τους προς 

τους μαθητές , η προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 

εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, να 

ανταλλάξουν ιδέες, να διορθώσουν λάθη και να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις γίνονται 

καθημερινές εμπειρίες, που τους ωθούν να εξετάσουν τις πρακτικές τους και να 

επαναπροσδιορίσουν τη δράση τους. Αναπόφευκτα, η συνειδητοποίηση των τρωτών σημείων της 

συμπεριφοράς τους και η διαπίστωση των αδυναμιών των πρακτικών τους, υποκινεί τους 

εκπαιδευτικούς να τις επανεξετάσουν και να τις επαναπροσδιορίσουν. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Knipfer et al., 2013), όταν τα μέλη ενός οργανισμού διαπιστώνουν την 

αναποτελεσματικότητα των υπαρχουσών πρακτικών τους, βιώνουν ένα συναισθηματικό και 

γνωστικό κενό, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη του προσωπικού τους  αναστοχασμού.  

Παράλληλα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται με τα μέλη της τοπικής κοινότητας και κυρίως 

με τους γονείς, είναι για τους εκπαιδευτικούς σπουδαίες ευκαιρίες μάθησης και αναστοχασμού. 

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, αρκετά συχνά έρχονται αντιμέτωποι με γονείς που επιδεικνύουν έντονα 

παρεμβατική συμπεριφορά. Ο τρόπος που ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή κάποιος 

συνάδελφός τους διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση  και ο διάλογος επ’ αυτής στις συνεδριάσεις 

του Συλλόγου Διδασκόντων παρέχει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις 

πράξεις τους, να αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο αντιμετώπισης παρόμοιων μελλοντικών 

καταστάσεων και ταυτόχρονα, κινητοποιεί συνειδητά η ασυνείδητα τον αναστοχασμό τους.  

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών είναι 

η προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ως τρόπος υποστήριξης της μάθησής τους. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Hargreaves, 1994; Day, 2003; Κακανά & Καπαχτσή, 2011; Cansoy 

& Parlar, 2017), η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη θεωρείται απαραίτητη για όλους τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν όχι μόνο να παρακολουθούν τις αλλαγές και να βελτιώνονται, 

αλλά και να είναι σε θέση να δημιουργούν την αλλαγή, εμφυσώντας στους μαθητές τους τη 
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διάθεση και τα κίνητρα για συνεχή μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, αξιοποιούν τον 

προσωπικό τους χρόνο για παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων, απόκτηση πρόσθετων 

τίτλων σπουδών και  μελέτη ερευνών. Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται στην παρούσα 

έρευνα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά διαμοιράζονται τη γνώση που έχουν αποκτήσει μέσω 

επιμόρφωσης με τους συναδέλφους τους, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί και έναν τρόπο 

επιβράβευσης της προσωπικής τους μάθησης. Εμπειρικές μελέτες έχουν συνδέσει τόσο την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Cansoy & Parlar, 2017), όσο και τον διαμοιρασμό 

της γνώσης που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(Cheng, 2012) με την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του αναστοχασμού τους, καθώς εμπλέκονται 

σε μια διαδικασία να αξιολογήσουν από τη μια τις θεωρητικές τους παραδοχές και από την άλλη τις 

πρακτικές τους. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί που αποζητούν την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, υιοθετούν μια αναστοχαστική στάση απέναντι στην πρακτική τους , η οποία με τη σειρά 

της λειτουργεί ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης (Schön, 1983; Kayapinar, 2016).  

Αν και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλουν για να υποστηρίξουν 

την προσωπική τους μάθηση δεν επιβραβεύονται αρκετά συχνά στη σχολική τους μονάδα, οι ίδιοι 

αισθάνονται ως σημαντικότερη επιβράβευση την ηθική ικανοποίηση που εκλαμβάνουν μέσα από 

τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της συμπεριφορά των μαθητών. Η μάθηση 

θεωρείται μια «προσωπική υπόθεση», η οποία παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 

εξελίσσονται και να βελτιώνονται, ακόμη κι αν αυτό δεν επιβραβεύεται και δεν αναγνωρίζεται 

δημοσίως. Η επιβράβευση της προσωπικής μάθησης των ατόμων μέσα στον οργανισμό έχει 

αποδειχτεί ότι συνδέεται άμεσα με την επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και ισχυροποιεί τη 

δέσμευσή τους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Winkler & Fyffe, 2016), παρέχοντάς τους 

περαιτέρω κίνητρα. Όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι οι προσπάθειές τους αναγνωρίζονται 

από όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία, υποκινούνται να διερευνήσουν 

βαθύτερα το «γιατί» της μάθησης και να προσδιορίσουν τους λόγους για τους οποίους η μάθηση 

αυτή έχει νόημα για τους ίδιους, το σχολείο και την κοινωνία. Η εσωτερική αυτή διαδικασία 

δημιουργεί μια σταθερή βάση συνεχούς ανατροφοδότησης και αναστοχασμού (OECD,2018), η 

οποία αναμφισβήτητα επηρεάζει θετικά όχι μόνο τα άτομα, αλλά και ολόκληρο τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό.    

 

4ο Ερευνητικό Ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετίζονται με 

τις βασικές θεωρητικές αρχές που υποστηρίζουν τη δημιουργία των μανθανόντων οργανισμών;  

Η δόμηση και η ανάπτυξη μανθανόντων οργανισμών είναι μία συνεχής διαδικασία που  

απαιτεί από τη μια, χρόνο και από την άλλη,  την ύπαρξη και τη δυναμική αλληλεπίδραση της 
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ατομικής, της ομαδικής και οργανωσιακής μάθησης (Watkins & Marsick, 1992a, 1992b, 1994 ; 

Watkins & Golembiewski, 1995 ; Watkins. 1996 ; Yang et al., 2004 ; Watkins & Kim, 2018). 

Επίσης, η ύπαρξη ορισμένων συνθηκών μέσα στον οργανισμό μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία 

αυτή και την οικοδόμηση μιας ισχυρής οργανωσιακής μαθησιακής κουλτούρας (Kim et al., 2017).  

Η παρούσα έρευνα, μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, αναγνωρίζει τη 

σημασία και τη σπουδαιότητα όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να διευκολύνουν τον 

μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού οργανισμού σε μανθάνοντα. Ωστόσο,  επιχείρησε να εξετάσει 

μόνο τον ρόλο του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στη δημιουργία σχολικών οργανισμών που 

μαθαίνουν, μέσα από τη διερεύνηση των καθημερινών πρακτικών τους, κάτι που αποτελεί και έναν 

από τους περιορισμούς της.  Είναι προφανές πως, εξετάζοντας μια μόνο πτυχή της λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, αυτής που αφορά  τα άτομα και τον αναστοχασμό τους, η εικόνα που 

σχηματίζεται για τις σχολικές μονάδες δεν είναι ολοκληρωμένη. Απαιτείται  διερεύνηση των 

πρακτικών και των δομών του σχολικού οργανισμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να 

προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα που θα αφορούν τη λειτουργία του στο σύνολό της.  

Παρ’ όλ’ αυτά, η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας 

αναδεικνύει σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί και 

παρέχει  πληροφορίες , που επιτρέπουν να συμπεράνει κανείς αν, οι πρακτικές αυτές συνάδουν με 

τις βασικές θεωρητικές αρχές, όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, που υποστηρίζουν τη 

δόμηση ενός οργανισμού που μαθαίνει. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φάνηκε ότι αναγνωρίζονται τα 

τέσσερα επίπεδα του σχολικού οργανισμού (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, κοινωνικό) και 

ταυτόχρονα ότι, η σχολική μονάδα εκλαμβάνεται ως ένα δυναμικό σύστημα αλληλεπίδρασης 

δομών και ατόμων, που έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει και να εξελίσσεται, με σκοπό να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές και τις προκλήσεις. Η αναγνώριση της σχολικής μονάδας ως 

οργανικής οντότητας και ως μέρους του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος αποτελεί το σημείο 

εκκίνησης του μετασχηματισμού της (Senge, 1990; Marsick et al., 2000; Watkins & Kim, 2018), 

καθώς ωθεί τον σχολικό οργανισμό να παρακολουθεί ενεργά το εσωτερικό και εξωτερικό του 

περιβάλλον, να αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση και να διαμορφώνει τις στρατηγικές του. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι προτεραιότητα του σχολείου πρέπει να είναι η ίση παροχή ευκαιριών 

μάθησης προς όλους και η προώθηση της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων, 

με πρωταρχικό σκοπό τη συνεχή εξέλιξη των μαθητών και τη βελτίωση της μαθησιακής απόδοσης 

του οργανισμού, μέσα από τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος, τη συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων και την από κοινού ανάληψη ευθυνών.  
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, 

ενισχύει τις προσπάθειές τους, καθώς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία κατανόησης και 

αξιολόγησης των πρακτικών τους και ένα μέσο που βοηθά στην κατανόηση της πολυπλοκότητας 

του περιβάλλοντος, παρέχοντας στο σχολείο ευελιξία και αυτονομία, ώστε να υλοποιηθούν οι 

στόχοι του. Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών συνάδουν με όσα περιγράφονται στη σχετική 

ενότητα, που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές δόμησης μανθανόντων οργανισμών.  

Ωστόσο, όπως αναφέρει η σχετική βιβλιογραφία, για να μπορέσει ένας οργανισμός να 

μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα δεν αρκεί να εξετάζει και να αξιολογεί την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ή απλά να επιλέγει τις στρατηγικές που μακροπρόθεσμα θα τον οδηγήσουν στην 

υλοποίηση του συλλογικού οράματός του. Η τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού είναι 

αποτέλεσμα πρότερων επιλογών, τόσο των ατόμων όσο του ίδιου του οργανισμού κι αν επιθυμείται 

ο μετασχηματισμός, πρέπει να διερευνηθούν  οι επιλογές και οι παραδοχές που υπάρχουν πίσω από 

αυτές.  

Οι πρακτικές που περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί υποδεικνύουν την προσπάθεια που 

καθημερινά καταβάλουν προκειμένου να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις, προσδιορίζοντας 

τη σχέση της αιτίας και του αιτιατού και εξετάζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους κυρίως 

σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει εκ των προτέρων. Τα σφάλματα στις πρακτικές τους και 

στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού εντοπίζονται, οι προσπάθειες όμως των εκπαιδευτικών 

έγκεινται στην αλλαγή των στρατηγικών δράσης που οδήγησαν σε αυτά. Πρόκειται για αυτό που οι 

Argyris και Schön (1978) ονόμασαν μονοσήμαντο προσανατολισμό στη μάθηση (single- loop 

learning) και ο Mezirow (1991) όρισε ως εργαλειακή μάθηση (instrumental learning). Η 

εργαλειακή μάθηση είναι η μορφή της μάθησης που στηρίζεται στην εμπειρική γνώση των ατόμων 

και τα προσανατολίζει προς την επίλυση των προβλημάτων. Η δράση αυτή των ατόμων έχει ως 

στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσης τόσο του ατόμου, όσο και του οργανισμού (Mezirow, 2006).  

Οι εκπαιδευτικοί επιτυγχάνουν να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις στηριζόμενοι στον 

αλληλοσεβασμό και την αλληλοϋποστήριξη. Φαίνεται να έχουν αναπτύξει μια συνεργατική 

κουλτούρα, η οποία τους επιτρέπει να διαμοιράζονται προβληματισμούς και πρακτικές, να 

ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις και να αξιοποιούν από κοινού τους οργανωσιακούς πόρους και 

δομές, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, ο διάλογος και η συζήτηση που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους και οι ευκαιρίες ανατροφοδότησης που δεν αξιοποιούνται, δεν 

εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς σε διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού. Ο εντοπισμός και η 

διόρθωση των λαθών εντός του σχολικού οργανισμού δε φαίνεται να αλλάζουν τις βασικές 
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σταθερές του και να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αρχές και τις παραδοχές που υπογραμμίζουν την 

ίδια του τη λειτουργία.  

Παράλληλα, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αναδεικνύουν τη σημασία των ατομικών 

εμπειριών και βιωμάτων, χωρίς όμως αυτά να εκλαμβάνονται ως σημείο εκκίνησης που θα 

οδηγήσει στον μετασχηματισμό των  πρακτικών τους. Οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να εμπλέκονται 

σε μια προσεκτική και εις βάθος διερεύνηση των αξιών και των παραδοχών τους, πάνω στις οποίες 

στηρίζεται η κοσμοθεωρία τους. Δεν εμπλέκονται δηλαδή, στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας της 

αποκτηθείσας γνώσης, στη διαδικασία του κριτικού στοχασμού, όπως τον όρισε ο Mezirow (1991) 

και τον αξιοποίησαν οι Marsick και Watkins (2003) στο μοντέλο δόμησης μανθανόντων 

οργανισμών. Το γεγονός αυτό δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτονομία τους 

ως άτομα, να απελευθερωθούν από διαστρεβλωμένες αλήθειες, που θεωρούν δεδομένες, να 

αποδομήσουν και να επαναδομήσουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι. 

Ο τρόπος που εκλαμβάνουν και αποτυπώνουν τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδα ως 

οργανισμού που μαθαίνει δε φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την άποψη, η διερεύνηση όμως των 

πρακτικών τους υποδηλώνει ότι, ακόμη κι αν ισχύουν οι προϋποθέσεις και λειτουργούν οι δομές 

που επιτυγχάνουν να ενοποιούν την ατομική με την οργανωσιακή μάθηση, δομώντας έναν 

μανθάνοντα οργανισμό, ο κριτικός στοχασμός των εκπαιδευτικών   δεν αποτελεί έναν παγιωμένο 

τρόπο σκέψης και δράσης, ενσωματωμένο στην καθημερινότητά τους.  

 

6.2  Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να εξετάσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως μανθάνοντες οργανισμούς και τον 

ρόλο του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στη δόμηση οργανισμών που μαθαίνουν, μέσα από τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ελέγχοντας τους παράγοντες φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών, 

ειδικότητα, έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, θέση στη σχολική μονάδα και περιφέρεια 

εργασίας.  

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως, οι υπάρχουσες παραδοσιακές δομές εκπαίδευσης αδυνατούν 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Ευρήματα 

μακροχρόνιων ερευνών έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα της μαθησιακής διαδικασίας και την 

επίδραση ποικίλων παραγόντων σε αυτή, επιτάσσοντας μια εκπαίδευση, όπου η διαδικασία της 

μάθησης συντελείται μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα, ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τη μάθησή του, ώστε να γίνει 

ένας επιτυχημένος και δια βίου μανθάνων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν καλούνται μόνο να 
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παράγουν γνώση, αλλά να εκλάβουν τη μάθηση ως μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού, 

ενσωματώνοντας στη λειτουργία τους το μοντέλο των μανθανόντων οργανισμών. Αν οι σχολικές 

μονάδες επενδύσουν στη μάθηση και υιοθετήσουν αλλαγές σε συστημικό επίπεδο, τότε θα μπορούν 

όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, αλλά και να δημιουργούν την αλλαγή.  

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σχολική μονάδα ως ένα δυναμικό σύστημα 

αλληλεπιδρώντων δομών και ατόμων, που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μέσο ανταπόκρισης στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο σχολικός οργανισμός εκλαμβάνεται ως ζωντανή οργανική 

οντότητα που έχει την ικανότητα να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να βελτιώνεται, υιοθετώντας 

πρακτικές και στρατηγικές που υποστηρίζουν και προάγουν τη μάθηση όλων και ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία και την ομαδικότητα των μελών. Πρόκειται για το σχολείο, το οποίο έχει τη δική του 

προσωπικότητα, διαμορφώνει το δικό του όραμα και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία 

τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό του περιβάλλον, αναζητώντας πηγές μάθησης και 

τρόπους διάχυσης της μάθησης αυτής προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλες 

οι μορφές μάθησης αξιοποιούνται προς όφελος των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτυχθούν επαγγελματικά και επιστημονικά, διευρύνοντας τον τρόπο σκέψης 

τους και δράσης τους.  

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα ελληνικά σχολεία πρέπει να μετασχηματιστούν σε 

οργανισμούς μάθησης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να αποτελέσουν 

μοχλό αλλαγής. Απαραίτητες συνθήκες για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός αναδεικνύονται η 

συνεργασία των μελών, η ανατροφοδότηση, ο γόνιμος διάλογος και η ευελιξία μέσων και μεθόδων. 

Σημαίνων αναδεικνύεται και ο ρόλος του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών με επιπτώσεις τόσο 

στο ατομικό, όσο και στο ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο του οργανισμού.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο αναστοχασμός, αν και είναι μια δύσκολη 

διαδικασία στην εφαρμογή της, πρέπει να είναι συνεχής  και να αφορά όχι μόνο τη μαθησιακή 

διαδικασία, αλλά και τη γενικότερη στάση και συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, λειτουργώντας 

ανατροφοδοτικά και ωθώντας τον να αναθεωρήσει τις προσωπικές στάσεις και θεωρίες του. Παρά 

το γεγονός ότι, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο του αναστοχασμού στη δόμηση 

μανθανόντων οργανισμών, όπως αυτός περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία, οι πρακτικές που 

υιοθετούν στην καθημερινότητά τους φαίνεται να απέχουν από αυτό, κάνοντας τον αναστοχασμό 

ένα μέσο εύρεσης των τρωτών σημείων των πρακτικών τους και επίλυσης των προβληματικών 

καταστάσεων. Ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών παίρνει στην πράξη τη μορφή της εργαλειακής 

δράσης, μιας δράσης που ελέγχει και χειραγωγεί το περιβάλλον, χωρίς να αγγίζει τις παραδοχές και 

τις αξίες που οδηγούν στη δράση αυτή.  Από τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών απουσιάζει η 
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κριτική του διάσταση, κρατώντας τους εκπαιδευτικούς εγκλωβισμένους σε παγιωμένες αλήθειες 

που δεν διερευνώνται και δεν αμφισβητούνται.  

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι, οι ελληνικές σχολικές μονάδες έχουν ενσωματώσει 

στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις των μανθανόντων οργανισμών σε ένα σχετικά σημαντικό 

βαθμό, εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα ιδιαίτερη συγκυρία, όπου η ελληνική κοινωνία 

βιώνει τις επιπτώσεις μιας μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αναδεικνύεται μια  

δέσμευση των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη της μάθησης όλων των μελών, η οποία είναι σε 

θέση να ενδυναμώσει τη μαθησιακή ικανότητα του σχολικού οργανισμού και να επιφέρει θετικά 

μαθησιακά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

Παράλληλα,  η οργανωσιακή ανάπτυξη στηρίζεται στη συνεργατική κουλτούρα και στην 

από κοινού επίλυση των προβλημάτων. Η συλλογική αντίληψη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

αποτελεί μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία στηρίζονται οι προσπάθειες του οργανισμού για 

οργανωσιακή βελτίωση. Οι ελληνικές σχολικές μονάδες επιτυγχάνουν, μέσα στο συγκεντρωτικό 

και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, να συντονίζουν ατομικές, ομαδικές και οργανωσιακές 

πρακτικές, ώστε να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό όραμα και να αναπτύξουν μηχανισμούς 

αυτορρύθμισης.  

Η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των εκπαιδευτικών ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό και τη διάχυση της γνώσης, ενδυναμώνει την διαπροσωπική τους  επικοινωνία  και 

τους εμπλέκει σε έναν γόνιμο διάλογο, με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της τρέχουσας 

κατάστασης και την εύρεση κατά το δυνατόν βέλτιστων λύσεων. Η δόμηση ισχυρών και αμοιβαία 

υποστηρικτικών σχέσεων βάζει τον θεμέλιο λίθο στις προσπάθειες μετασχηματισμού των σχολείων 

και παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση, που συμβάλει στον αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών.  

Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να παίζουν οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εναρμονίσουν τις δράσεις του οργανισμού με τις 

αξίες και τα πιστεύω των εκπαιδευτικών και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και τη μάθηση που 

παράγεται στους κόλπους του, στρατηγικά, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο έρευνας και 

καινοτομίας και φορέα αλλαγής. Καθώς όμως, οι δομές που ενισχύουν και αποτιμούν την 

επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου εμφανίζονται αδύναμες, 

προβάλει επιτακτική η ανάγκη επαναπροσδιορισμού τους.  

Οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργία 

των ελληνικών δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως οργανισμών μάθησης είναι το 

φύλο, τα έτη υπηρεσίας και η θέση τους στη σχολική μονάδα. Οι γυναίκες φαίνεται να αποτιμούν 
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τη λειτουργία του σχολείου περισσότερο θετικά σε σχέση με τους άντρες, εύρημα το οποίο απαιτεί 

περαιτέρω διερεύνηση.  

Την ίδια άποψη έχουν και οι εκπαιδευτικοί με 9-15 έτη υπηρεσίας σε σχέση με εκείνους που 

έχουν 16-20 έτη υπηρεσίας, με τις διαφορές να εμφανίζονται μόνο στο ατομικό και κοινωνικό 

επίπεδο του οργανισμού. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει και επιδρά στις δυναμικές που δημιουργούνται μέσα στο σχολικό οργανισμό και αξίζει 

να διερευνηθεί περαιτέρω.  

Η θέση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, όπως εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη 

παρέχει μόνο μια γενική εκτίμηση της οργανωσιακής κατάστασης του οργανισμού, έτσι όπως αυτή 

αντανακλάται στις απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών. Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν 

εγείρουν νέα ερωτήματα, τα οποία πέρα της ποσοτικής διερεύνησής τους απαιτούν και μία ποιοτική 

προσέγγιση, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί για τις σχολικές τους μονάδες είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντική και αισιόδοξη. Τα ελληνικά δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

λειτουργούν ως μανθάνοντες οργανισμοί σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε όλα τα επίπεδα. 

Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν επιδέχονται βελτιώσεις. Το ασταθές παρόν και το αβέβαιο μέλλον 

της ελληνικής κοινωνίας επιτάσσει, οι προσπάθειες μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών 

οργανισμών να ενταθούν και να γίνουν περισσότερο συστηματικές και κριτικά αναστοχαστικές, 

ώστε τα σχολεία να ισχυροποιήσουν τη μαθησιακή τους ικανότητα και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

6.3. Περιορισμοί της έρευνας -  Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Μέσα από τη διεξοδική ανάλυση των ευρημάτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, 

η παρούσα έρευνα αισιοδοξεί:  

 Να καταστήσει κατανοητό τον τρόπο ή/και τους τρόπους, με τους οποίους μία σχολική 

μονάδα μπορεί να μετασχηματιστεί σε μανθάνοντα οργανισμό.  

 Να κατανοηθούν οι καθημερινές πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί και συμβάλουν 

στον αναστοχασμό τους.  

 Να αποτελέσει κίνητρο για όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού, ώστε να υιοθετούν 

πρακτικές και συμπεριφορές, που διευκολύνουν τον μετασχηματισμό της σχολικής 

μονάδας.  

 Να δώσει έναυσμα σε εκπαιδευτικούς και Διευθυντές σχολικών μονάδων να ενσωματώσουν 

στη λειτουργία του σχολείου τη φιλοσοφία του μανθάνοντος  οργανισμού. 

 Να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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 Να συμβάλει στην προσπάθεια των σχολείων να παράγουν ποιοτικό έργο. 

 Να συμβάλει στη βελτίωση του σχολείου ως οργανισμού.  

Κάθε ερευνητική προσπάθεια χαρακτηρίζεται από τον σκοπό και τους στόχους της, τα 

οποία ταυτόχρονα αποτελούν και τους περιορισμούς της. Η εν λόγω εμπειρική μελέτη υλοποιήθηκε 

σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

εξετάζοντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των σχολείων ως μανθανόντων 

οργανισμών και διερευνώντας τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε ατομικό επίπεδο, οι 

οποίες συμβάλουν στον αναστοχασμό τους και στον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας. 

Παρόμοιες έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν και σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, 

δημόσιες και ιδιωτικές, σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να διερευνηθούν διαφορετικές αντιλήψεις. 

Επίσης, μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας και άλλων χωρών, που 

να αφορά τον ρόλο του κριτικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών και τη συμβολή του στη 

δόμηση εκπαιδευτικών οργανισμών μάθησης, θα είχε ιδιαίτερη αξία.  

Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προέκυψαν νέα ερωτήματα, τα οποία χρήζουν 

μελλοντικής διερεύνησης, τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων 

είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και ο μετασχηματισμός τους σε οργανισμούς που μαθαίνουν 

απαιτεί ποικίλες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες δε δύνανται να αποτυπωθούν μόνο 

ποσοτικά. Είναι απαραίτητος ο συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων και 

μεθοδολογιών (ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις πεδίου, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις). Η μελέτη 

των στάσεων, των αντιλήψεων, αλλά και των πρακτικών όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, 

διευθυντών, μαθητών, φορέων τοπικής και ευρύτερης κοινότητας) στην εκπαιδευτική διαδικασία 

θα προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα για τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων ως οργανισμών 

μάθησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
για τα σχολεία ως οργανισμούς μάθησης και τον 
ρόλο του αναστοχασμού 
Αγαπητέ/ή συνάδελφε/ισσα, 
Ονομάζομαι Πουλημένου Σοφία, είμαι δασκάλα στην Π.Ε. Κέρκυρας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
στο ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης –Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής  Μακεδονίας. Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, διεξάγεται έρευνα, 
η οποία  επιχειρεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
αναφορικά  με τη σχολική τους μονάδα ως οργανισμό που μαθαίνει και την έννοια του 
αναστοχασμού . Συγκεκριμένα, διερευνάται: α) ο βαθμός στον οποίο οι σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ι.Ν. έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα 
χαρακτηριστικά του οργανισμού μάθησης και β) ο ρόλος του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών 
στη διαδικασία μετασχηματισμού των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης. 
Η ικανότητα παραγωγής, διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της γνώσης έχει οδηγήσει 
τις σχολικές μονάδες, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, να κάνουν προσπάθειες να ενσωματώσουν 
στη  λειτουργία τους το μοντέλο των μανθανόντων οργανισμών. Έρευνες έχουν δείξει ότι ανάμεσα 
στα  άλλα, ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις παιδαγωγικές και διδακτικές 
τους  τακτικές, αλλά και τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει  την ανάπτυξη ενός μανθάνοντος οργανισμού. 
Για το λόγο αυτό, θα σας παρακαλούσα να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, ώστε να  
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Ο χρόνος συμπλήρωσής του εκτιμάται ότι δεν  
υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. Οι περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ζητούν το 
βαθμό  συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε καταστάσεις που αφορούν τη σχολική σας μονάδα. 
Ωστόσο,  υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις (προαιρετικές), όπου καλείστε να αναφέρετε 
παραδείγματα από τη  σχολική σας καθημερινότητα. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε 
αυτές τις ερωτήσεις, καθώς η άποψή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
Δεν υπάρχουν σωστές και  λάθος απαντήσεις. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν είναι 
ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα  χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους 
σκοπούς της παρούσας έρευνας.  
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαι στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε  διευκρίνιση ή πληροφορία.  
 
Με εκτίμηση, 
Πουλημένου 
Σοφία 
e-mail:sofiapoulim14@gmail.com 
 
*Απαιτείται 
 
 
 
1.Ναεπισημαίνεταιμόνομίαέλλειψη. 
 
Επιλογή1 
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Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικού 
 

 
2.Φύλο:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
Άνδρας 
 
Γυναίκα 
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3.Ηλικία:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
21-30 
 
31-40 
 
41-50 
 
51-60 
 
 

4.Πρόσθετες σπουδές:* 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης 
 
Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο 

Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου Διδακτορικό Δίπλωμα 

Τίποτα από τα παραπάνω 
 
Άλλο: 
 
 
 
 
 
5.Συνολική Εκπαιδευτική Υπηρεσία(έτη):* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
0-2 
 
3-8 
 
9-15 
 
16-20 
 
>20 
 
 
 
 
6.Σχέση εργασίας:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
Μόνιμος/η  

Αναπληρωτής/τρια 

 Ωρομίσθιος/α 

 
7.Ειδικότητα(π.χ.ΠΕ70):* 
 
 
 
8.Θέση στη σχολική μονάδα:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
Διευθυντής/ντρια  

Υποδιευθυντής/ντρια  

Εκπαιδευτικός 
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9.Μέγεθος σχολικής μονάδας:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
<100μαθητές 
 
100-250μαθητές 
 
>250μαθητές 
 
 
10.Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζεστε:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
Κέρκυρας(Κέρκυρα) Κέρκυρας(Παξοί) 

Λευκάδας 

Κεφαλληνίας(Κεφαλλονιά) 
 
Κεφαλληνίας(Ιθάκη) Ζακύνθου 
 

 

Στο σχολείο μου, οι εκπαιδευτικοί... 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω; 
(1=ΣχεδόνΠοτέ 2=Σπάνια 3=Μερικέςφορές 4=Συχνά 5=Πολύσυχνά 6=ΣχεδόνΠάντα 
) 
 

 
11.Βοηθούν ο ένας τον άλλον να μαθαίνει.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 

1                             2 3 4 5 6 
 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
12.Αναφέρατε έναν τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή υποστηρίξατε τη μάθηση ενός  συναδέλφου 
σας ή υποστηρίχτηκε η δική σας μάθηση από κάποιον συνάδελφό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Συζητούν τα λάθη με σκοπό να μάθουν από αυτά.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
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14.Διατυπώστε δύο ερωτήματα, τα οποία θέτετε στον εαυτό σας, όταν διαπιστώνετε ότι κάτι  πήγε στραβά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.Αφιερώνουν χρόνο για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
16.Με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, ώστε να υποστηρίξετε τη μάθησή σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.Βλέπουν τα προβλήματα ως ευκαιρία μάθησης.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
18.Μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα ή μια προβληματική κατάσταση την οποία βιώσατε και αποτέλεσε 
για εσάς ευκαιρία μάθησης; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.Επιβραβεύονται για την ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
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20.Μπορείτε να αναφέρετε έναν τρόπο με τον οποίο επιβραβεύτηκε η συμμετοχή σας σε μια  διαδικασία 
που αφορούσε την προσωπική σας μάθηση; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Παρέχουν ανοικτή και ειλικρινή ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
22.Αναφέρατε δύο θέματα, τα οποία συζητάτε με τους συναδέλφους σας και παρέχετε  
ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.Ενθαρρύνονται να ρωτούν "γιατί"* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
24.Όποτε διατυπώνουν τη γνώμη τους, ζητούν και τη γνώμη των άλλων* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
25.Συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλον* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 

26.Αφιερώνουν χρόνο για να οικοδομήσουν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
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Στο σχολείο μου, οι ομάδες συνεργασίας των εκπαιδευτικών... 
 

 
27.Έχουν την ελευθερία να προσαρμόζουν τους στόχους τους ανάλογα με τις ανάγκες* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
28.Αναθεωρούν την άποψή τους ύστερα από ομαδικές συζητήσεις ή με βάση νέες  
πληροφορίες* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
29.Εστιάζουν σε ζητήματα της ομάδας και στην καλή λειτουργία αυτής* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
30.Επιβραβεύονται για τις επιτυχίες τους ως ομάδα* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
31.Είναι πεπεισμένες ότι το σχολείο θα αξιοποιήσει τις προτάσεις τους* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
Το σχολείο μου... 
 

 
32.Χρησιμοποιεί διάφορα μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 

 
 
33.Βοηθά τα άτομα ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
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34.Εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους εκτίμησης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
35.Ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
36.'Εχει διαμορφώσει τρόπους αποτίμησης της επίδρασης που έχει η επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
37.Αναγνωρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
38.Παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν  πόρους, 
ώστε να εκπληρώσουν το εκπαιδευτικό τους έργο* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
39.Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμβάλουν στη διατύπωση και υλοποίηση του οράματος του 
σχολείου* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
40.Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπολογισμένα "ρίσκα" στο εκπαιδευτικό 
τους έργο* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
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41.Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια ευρύτερη στάση για τον ρόλο του  σχολείου 
στην κοινωνία* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
42.Συνεργάζεται με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία για την ικανοποίηση των κοινών  αναγκών* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
43.Ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του  σχολείου για 
την επίλυση προβλημάτων* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 
 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Σχεδόν Ποτέ Σχεδόν Πάντα 
 
 
44.Ο/ΗΔιευθυντής/ντρια* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη ανά σειρά. 
 
 
 
 
Υποστηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευτικών. 
Αναζητά συνεχώς ευκαιρίες μάθησης. 
Ενθαρρύνει την υλοποίηση του οράματος του 
σχολείου. Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του 
σχολείου συνάδουν με τις 

Σχεδόν 
Ποτέ 

Σπάνια
 

Μερικές 
Φορές 

Συχνά
 

Πολύ 
Συχνά 

Σχεδόν 
Πάντα 

αξίες του.   
 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
 

 
45.Τι σημαίνει για εσάς η φράση "Οργανισμός Μάθησης";* 
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46.Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του "Αναστοχασμού των Εκπαιδευτικών";* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.Πιστεύετε ότι ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αποτελεί προϋπόθεση, ώστε τα 
σχολεία  να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης; Με ποιον τρόπο;* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνεργασία σας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Με την υποστήριξη της 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 
Γράφημα 21: Κατανομή συμμετεχόντων με βάση το φύλο 
 

 

 

 

 
Γράφημα 22: Κατανομή συμμετεχόντων με βάση την ηλικία  
 

  

 

31,5%

68,5%

ΦΥΛΟ

Άνδρες

Γυναίκες 

12,1%

41,1%24,2%

22,6%

21-30

31-40

41-50

51-60

ΗΛΙΚΙΑ 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

,805 ,371 -

2,061 

122 ,041 -,37747 ,18312 -,73997 -,01496 

Equal variances not 

assumed 

  -

1,976 

66,850 ,052 -,37747 ,19101 -,75873 ,00380 

 

 

 

 

  

Πίνακας 21: Συσχέτιση φύλου & Ατομικού Επιπέδου  
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

10,347 ,002 -

3,530 

122 ,001 -,71264 ,20186 -1,11224 -,31304 

Equal variances not 

assumed 

  -

3,092 

55,336 ,003 -,71264 ,23048 -1,17447 -,25081 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

7,457 ,007 -

2,294 

122 ,024 -,46593 ,20314 -,86806 -,06380 

Equal variances not 

assumed 

  -

2,060 

58,121 ,044 -,46593 ,22618 -,91866 -,01320 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

5,972 ,016 -

1,863 

122 ,065 -,39142 ,21007 -,80728 ,02443 

Equal variances not 

assumed 

  -

1,692 

59,469 ,096 -,39142 ,23128 -,85413 ,07128 

 

 

 

  

  

Πίνακας 22: Συσχέτιση φύλου & Ομαδικού, Οργανωσιακού, Κοινωνικού  Επιπέδου  
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ANOVA 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,995 3 1,332 1,463 ,228 

Within Groups 109,182 120 ,910   

Total 113,176 123    

 

  
Πίνακας 23: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Ατομικού Επιπέδου   
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
LSD   

(I) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ (J) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0-8 

9-15 -,20397 ,25506 ,425 -,7090 ,3010 

16-20 ,29809 ,29874 ,320 -,2934 ,8896 

>20 -,01070 ,27967 ,970 -,5644 ,5430 

9-15 

0-8 ,20397 ,25506 ,425 -,3010 ,7090 

16-20 ,50206* ,24192 ,040 ,0231 ,9810 

>20 ,19327 ,21793 ,377 -,2382 ,6248 

16-20 

0-8 -,29809 ,29874 ,320 -,8896 ,2934 

9-15 -,50206* ,24192 ,040 -,9810 -,0231 

>20 -,30879 ,26774 ,251 -,8389 ,2213 

>20 

0-8 ,01070 ,27967 ,970 -,5430 ,5644 

9-15 -,19327 ,21793 ,377 -,6248 ,2382 

16-20 ,30879 ,26774 ,251 -,2213 ,8389 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

  

Πίνακας 23α: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Ατομικού Επιπέδου   
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ANOVA 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,055 3 ,352 ,290 ,832 

Within Groups 145,420 120 1,212   

Total 146,475 123    
 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
LSD   

(I) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ (J) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0-8 

9-15 -,11976 ,29436 ,685 -,7026 ,4630 

16-20 ,10048 ,34477 ,771 -,5821 ,7831 

>20 -,14982 ,32276 ,643 -,7889 ,4892 

9-15 

0-8 ,11976 ,29436 ,685 -,4630 ,7026 

16-20 ,22024 ,27919 ,432 -,3325 ,7730 

>20 -,03006 ,25151 ,905 -,5280 ,4679 

16-20 

0-8 -,10048 ,34477 ,771 -,7831 ,5821 

9-15 -,22024 ,27919 ,432 -,7730 ,3325 

>20 -,25030 ,30899 ,420 -,8621 ,3615 

>20 
0-8 ,14982 ,32276 ,643 -,4892 ,7889 

9-15 ,03006 ,25151 ,905 -,4679 ,5280 

Πίνακας 24: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Ομαδικού Επιπέδου   
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16-20 ,25030 ,30899 ,420 -,3615 ,8621 
 

 

 

 

ANOVA 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,734 3 ,911 ,795 ,499 

Within Groups 137,654 120 1,147   

Total 140,388 123    
 

 

 

 

  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
LSD   

(I) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ (J) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0-8 

9-15 -,12159 ,28639 ,672 -,6886 ,4454 

16-20 ,20202 ,33543 ,548 -,4621 ,8662 

>20 -,24074 ,31403 ,445 -,8625 ,3810 

9-15 0-8 ,12159 ,28639 ,672 -,4454 ,6886 

Πίνακας 24α: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Ομαδικού Επιπέδου   

Πίνακας 25: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Οργανωσιακού Επιπέδου   
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16-20 ,32361 ,27163 ,236 -,2142 ,8614 

>20 -,11915 ,24471 ,627 -,6036 ,3654 

16-20 

0-8 -,20202 ,33543 ,548 -,8662 ,4621 

9-15 -,32361 ,27163 ,236 -,8614 ,2142 

>20 -,44276 ,30063 ,143 -1,0380 ,1525 

>20 

0-8 ,24074 ,31403 ,445 -,3810 ,8625 

9-15 ,11915 ,24471 ,627 -,3654 ,6036 

16-20 ,44276 ,30063 ,143 -,1525 1,0380 
 

 

 

ANOVA 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,395 3 1,798 1,513 ,215 

Within Groups 142,630 120 1,189   

Total 148,026 123    
 

 

 

  

  

Πίνακας 25α: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Οργανωσιακού Επιπέδου   

Πίνακας 26: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Κοινωνικού Επιπέδου   
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   
LSD   

(I) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ (J) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΣΕΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0-8 

9-15 -,19478 ,29152 ,505 -,7720 ,3824 

16-20 ,36329 ,34144 ,289 -,3127 1,0393 

>20 -,17870 ,31965 ,577 -,8116 ,4542 

9-15 

0-8 ,19478 ,29152 ,505 -,3824 ,7720 

16-20 ,55807* ,27650 ,046 ,0106 1,1055 

>20 ,01608 ,24909 ,949 -,4771 ,5093 

16-20 

0-8 -,36329 ,34144 ,289 -1,0393 ,3127 

9-15 -,55807* ,27650 ,046 -1,1055 -,0106 

>20 -,54199 ,30602 ,079 -1,1479 ,0639 

>20 

0-8 ,17870 ,31965 ,577 -,4542 ,8116 

9-15 -,01608 ,24909 ,949 -,5093 ,4771 

16-20 ,54199 ,30602 ,079 -,0639 1,1479 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

 

 

  

Πίνακας 26α: Συσχέτιση Ετών Υπηρεσίας & Κοινωνικού Επιπέδου   
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

,559 ,456 1,722 122 ,088 ,34362 ,19956 -,05143 ,73866 

Equal variances not 

assumed 

  1,631 45,037 ,110 ,34362 ,21064 -,08062 ,76785 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

,038 ,846 1,745 122 ,084 ,39603 ,22695 -,05325 ,84530 

Equal variances not 

assumed 

  1,752 49,227 ,086 ,39603 ,22606 -,05820 ,85026 

 

 

 

Πίνακας 27: Συσχέτιση  Θέσης στη Σχολ. Μονάδα  & Ατομικού  Επιπέδου   

Πίνακας 28: Συσχέτιση  Θέσης στη Σχολ. Μονάδα  & Ομαδικού  Επιπέδου   
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

1,192 ,277 2,099 122 ,038 ,46375 ,22099 ,02628 ,90122 

Equal variances not 

assumed 

  1,975 44,612 ,054 ,46375 ,23482 -,00931 ,93681 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Equal variances 

assumed 

,581 ,447 2,004 122 ,047 ,45542 ,22727 ,00552 ,90532 

Equal variances not 

assumed 

  2,065 51,450 ,044 ,45542 ,22052 ,01280 ,89805 

 

Πίνακας 29: Συσχέτιση  Θέσης στη Σχολ. Μονάδα  & Οργανωσιακού  Επιπέδου   

Πίνακας 30: Συσχέτιση  Θέσης στη Σχολ. Μονάδα  & Κοινωνικού   Επιπέδου   


