
  
 

 

Το σχολείο ως οργανισμός 

μάθησης δεξιοτήτων του 

21ου αιώνα.  
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Τι είναι ο «οργανισμός μάθησης»; 

Ένας οργανισμός μάθησης είναι ένας οργανισμός “όπου τα 
άτομα επεκτείνουν συνεχώς την ικανότητά τους να 
δημιουργούν τα αποτελέσματα που πραγματικά 
επιθυμούν, όπου καλλιεργούνται συνεχώς νέες και 
διευρυμένες μορφές σκέψης, όπου η συλλογική φιλοδοξία 
είναι ελεύθερη, και όπου οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν 
πώς να μαθαίνουν μαζί” (Senge 1990:3). 
 



Ο Senge (1990:3) 
περιγράφει έναν 

«οργανισμό μάθησης» 
ως μια ιδεατή μορφή 

ενός οργανισμού ή 
διαφορετικά την 

κατάληξη μιας 
διαδικασίας 

«οργανωσιακής 
μάθησης». 



. 

Κατά τον Senge (1990) 
πέντε κλάδοι συγκροτούν 

την “οργανωσιακή 
μάθηση”: 

Η μάθηση 
στην 

ομάδα 

Το κοινό 
όραμα 

 Τα νοητικά 
μοντέλα 

Η ατομική 
συνειδητοποίησ

η 

Όλα τα 
προηγούμενα 
συμβαίνουν 
στο πλαίσιο 

ενός 
συστήματος 



• βραχυπρόθεσμες απαντήσεις  

• δεν θέτει υπό διερεύνηση τις  αιτίες του 
προβλήματος  

• προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες  

• δεν προβληματίζεται για μακροπρόθεσμες 
λύσεις  

Προσαρμοστική 
ή «μονού-
βρόγχου» 
μάθηση 

• επιτρέπει την αμφισβήτηση 

• αναπροσαρμόζει ήδη υπάρχουσες παραδοχές 
προκειμένου να κατανοήσει το πρόβλημα και να 
επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών και 
λύσεων  

• ικανότητα μεταφοράς γνώσης και τροποποίησης 
της συμπεριφοράς  ώστε η συμπεριφορά να 
αντικατοπτρίζει τη νέα γνώση  

Παραγωγική ή 

  «διπλού 
βρόγχου» 
μάθησης 

Διαδικασία οργανωσιακής μάθησης (Argyris & Schön, 1978)  



Συνθήκες 
Στρατηγική 

 δράσης 
Αποτελέσματα  

Μάθηση μονού 
βρόγχου  

Μάθηση διπλού  
βρόγχου 



 

 

η οργανωσιακή μάθηση 

είναι μια υψηλού επιπέδου 

μάθηση που οδηγεί σε 

μια “συλλογική συνείδηση”, 

και ως τέτοια θα μπορούσε 

να χαρακτηρισθεί ως 

“διπλού βρόγχου” μάθηση, 

σε αντίθεση με την 

προσαρμογή (“απλού 

βρόγχου”) 



1ο  επίπεδο 

• Καταγραφή, 
ενίσχυση και 
αποκρυστάλλωση 
της γνώσης που 
δημιουργείται από 
τα άτομα 

2ο επίπεδο 

• Σύνδεση της 
γνώσης με το 
γνωσιακό σύστημα 
ενός οργανισμού 

 Διαδικασία δημιουργίας «οργανωσιακής γνώσης» (Nonaka , 1994)  



Άτυπη γνώση 
• υποκειμενική 

• βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες  

• συνδέεται με συγκεκριμένο πλαίσιο 

• προσωπικά νοητικά σχήματα  

• συναισθηματικά φορτισμένη  
• τεχνικές δεξιότητες σε περιβάλλον 

μαθητείας κοντά σε ειδικούς 

• πηγή καινοτομίας   

Τυπική γνώση  
• Αντικειμενική 

• Μπορεί να εκφραστεί με αριθμούς 
και σύμβολα  

• Αποπλαισιωμένη  

• Θεωρητική προσέγγιση , καλή 
πρακτική  

• Διαχέεται μέσω της τεχνολογίας ή 
βιβλίων  



Η γνώση είναι άτυπη και τυπική  

σε ένα συνεχές φάσμα και  

βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδικασία 

«μετασχηματισμού»  



Εξωτερίκευση 
(αλληλεπίδραση 

ατόμων στο 
πλαίσιο μια 

ομάδας-
συλλογικός 

αναστοχασμός)  

Κοινωνικοποίηση 
(αλληλεπίδραση 

ατόμων) 

Συνδυασμός 
(αλληλεπίδραση 

ομάδων στο 
πλαίσιο ενός 
οργανισμού-

δικτύωση)  

Εσωτερίκευση 
(ενσωμάτωση της 
ρητής γνώσης και 

μάθηση μέσω 
δράσης) 



”  

Η βασική ιδέα πίσω από το σενάριο 
των σχολείων ως “Οργανισμών 

Μάθησης” είναι ότι: βελτιώνοντας, 
ένα σχολείο, θα γίνει πιο ελκυστικό 

για τους μαθητές. 

Δηλαδή τα σχολεία δεν θα είναι 
πλέον, απλά οργανισμοί που τα 

παιδιά μαθαίνουν ( «organizations 
for learning»), αλλά οργανισμοί 

που μαθαίνουν και αυτοί οι ίδιοι 
(«learning organizations») 



Αποτελεσματικότητα (school 
effectiveness):  

Διαδικασίες μέτρησης   

 Βελτίωση (school improvement): 
Διαδικασίες «αλλαγής». 



στόχος να γίνει η οργάνωση πιο αποτελεσματική δίνοντας 
έμφαση στη δημιουργικότητα   

Τα σχολεία πρέπει να γίνουν οργανισμοί μάθησης  

να αναπτύξουν 
στρατηγική, αξίες,  

σαφή αντίληψη για το 
περιβάλλον τους,  

γνώση του τι 
πραγματικά γνωρίζουν 

Η προσέγγιση της βελτίωσης του σχολείου  



Έλεγχος  

Σχολική 
αποτελεσματικότητα  

 

Σχολική  

Βελτίωση  



Έλεγχος 

Σχολική 
βελτίωση 

Διαχείριση 
της 
γνώσης  



Συγκροτείται από συστήματα 
σχεδιασμού, οργάνωσης, παρακίνησης 
και ελέγχου των ατόμων που ανήκουν 

σε έναν οργανισμό 

Ο σκοπός είναι να διασφαλισθεί ότι οι 
εκβάσεις που σχετίζονται με τη γνώση 

βελτιώνονται συνεχώς, χρησιμοποιούνται 
με τον κατάλληλο τρόπο, και διαχέονται 

Οι εκβάσεις περιλαμβάνουν έντυπο υλικό, 
ηλεκτρονικό υλικό, πρότζεκτ που 

αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
δραστηριοποιούνται στο χώρο εργασίας 

τους ή προϊόντα που προκύπτουν από την 
εργασία ομάδων 

Στόχοι της ΔΓ είναι η υποστήριξη και 
βελτίωση της γνώσης του σχολείου ως 
οργανισμού μάθησης προκειμένου να 

μπορεί να υλοποιήσει καλύτερες 
πρακτικές γνώσης, να βελτιώσει την 

οργανωτική του δομή και να μπορεί να 
πάρει καλύτερες αποφάσεις, με τελικό 
στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του 

Διαχείριση της 
γνώσης  



Τα σχολεία για να 
χαρακτηρισθούν ως 

“Οργανισμοί Μάθησης”  

πρέπει να λειτουργούν ως 
κοινότητες-και όχι απλώς 

ως ομάδες ατόμων 

και να βασίζονται στη συλλογική 
δύναμη ενός κοινού οράματος 

του ανθρώπινου δυναμικού τους 
για την επιδίωξη της συνεχούς 

βελτίωσης  



Οι 

υποστηρικτές των σχολείων 
ως Οργανισμών Μάθησης, 

υπογραμμίζουν ότι τα 

αποτελεσματικά σχολεία  

θα πρέπει να λειτουργούν ως 
ισχυρές επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης 



συλλογική εργασία και 
επικοινωνία μεταξύ των μελών 

ισχυρή και διαρκής μέριμνα για 
τη διδασκαλία και τη μάθηση 
εντός της εν λόγω συλλογικής 

εργασίας 

συλλογή και χρήση της 
αξιολόγησης και άλλων 

δεδομένων για τη διερεύνηση 
και την αξιολόγηση της προόδου 

με την πάροδο του χρόνου 

επαγγελματικές 
κοινότητες 

μάθησης 





καθημερινή ζωή 

 

 

• εργασία σε ομάδες 

• δημιουργία νέων ιδεών, 
προϊόντων και υπηρεσιών 

• συνεργασία με συναδέλφους 

 

 

• αναζήτηση πληροφοριών-     
θέσης εργασίας 

• αγορές 

• ανταλλαγή απόψεων -
επικοινωνία με οικείους 

Η τεχνολογική έκρηξη έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην: 

αγορά εργασίας αγορά εργασίας 

καθημερινή ζωή 



Δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα 

• να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με 
ευελιξία σε σύνθετα προβλήματα,  

• να επικοινωνούμε αποτελεσματικά, να 
διαχειριζόμαστε την πληροφορία,  

• να συνεργαζόμαστε για να βρίσκουμε 
λύσεις,  

• να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά την 
τεχνολογία και 

• να παράγουμε νέα γνώση.  

Απαραίτητες 
δεξιότητες που 
απαιτεί η 
κοινωνία του 
21ου αιώνα  



Δεξιότητες και εκπαίδευση  

• ….η εκπαίδευση εξακολουθεί 
να είναι οργανωμένη και να 
λειτουργεί σύμφωνα με τις 
αρχές του περασμένου αιώνα 

Παρά τις αλλαγές 
που έχει επιφέρει η 

τεχνολογία στην 
εργασία και την 

καθημερινή ζωή…  



Ενώ απαιτείται ομαδική εργασία, επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων και δημιουργία νέων ιδεών τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα εξακολουθούν να : 

 

•προωθούν  την ατομική εργασία του μαθητή και την 

απομνημόνευση γνώσεων 

 

•περιορίζουν τη γνώση στο περιεχόμενο των σχολικών 

εγχειριδίων 

 

•εφαρμόζουν παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης  

 



  Είναι επομένως απαραίτητες οι αλλαγές στο:  
 
• τι μαθαίνουν οι μαθητές 
•  πώς μαθαίνουν 
•  πώς λειτουργούν τα σχολεία   

 
 

Απαραίτητες είναι  επίσης  και οι αλλαγές στην αξιολόγηση 
και στη σύνδεσή της με τη διδασκαλία.  



Ο όρος  «δεξιότητες του 21ου αιώνα»  
αναφέρεται σε ένα ευρύ σύνολο: 

• γνώσεων 
• δεξιοτήτων 

• πρακτικών εργασίας 
• χαρακτηριστικών  

καθοριστικής σημασίας για επιτυχία: 
 

• σε συλλογικά προγράμματα 
• σε σύγχρονους χώρους εργασίας  
• στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

•σε όλες τις γνωστικές περιοχές  
•σε όλα τα σχολικά, επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια 

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μπορούν να εφαρμοστούν: 



TIME LINE 04 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

χρησιμοποιείται 
κάτω από την ίδια 
ομπρέλα με 
σχετικούς όρους, 
όπως διαθεματικές 
και διεπιστημονικές 
δεξιότητες ή 
εγκάρσιες 
δεξιότητες μεταξύ 
άλλων, οι οποίοι δεν 
είναι συνώνυμοι. 

ο όρος «δεξιότητες για τον 21 ο  αιώνα»  

 

Καλύπτει ένα ευρύ και 
άμορφο σώμα 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων οι οποίες 
δεν είναι εύκολο να: 

• καθοριστούν                      

•  κωδικοποιηθούν                       

• κατηγοριοποιηθούν 
 

δεν ορίζεται 
πάντα με 
σαφήνεια, 
γεγονός που 
οδηγεί συχνά σε 
σύγχυση και σε 
διαφορετικές 
ερμηνείες 



  
 
  
 
 
Στην παρούσα εισήγηση χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς  
το μοντέλο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που παρουσίασαν οι 
Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci & Rumble (2012)  
 

Οι ερευνητές μελέτησαν σχετικά αναλυτικά 
προγράμματα και αξιολογικά πλαίσια από 
διαφορετικές χώρες. 
 

Από την παραπάνω έρευνα προέκυψε μια 
ευρεία και εκτενής λίστα δέκα σημαντικών 
δεξιοτήτων απαραίτητων για τον 21ο αιώνα 
που περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις. 



Διαστάσεις της κάθε δεξιότητας  

• Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις 
για κάθε μία από τις δεξιότητες Γνώση  

• Περιλαμβάνει όλες τις ικανότητες, δεξιότητες 
και διαδικασίες βάσει των οποίων 
διαμορφώνεται  το πλαίσιο των αναλυτικών 
προγραμμάτων  

Δεξιότητες 

• Αναφέρεται σε συμπεριφορές και στάσεις που 
πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές σε σχέση με 
την κάθε μια από τις δεξιότητες 

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές 

αρχές 



Οι 10 δεξιότητες του 21ου αιώνα 
κατηγοριοποιούνται  
σε τέσσερις ομάδες 

 

• δημιουργικότητα και καινοτομία  

• κριτική σκέψη , επίλυση προβλήματος, 
διαχείριση και λήψη απόφασης 

• μαθαίνοντας να μαθαίνεις, μεταγνώση  

Τρόποι Σκέψης 

• επικοινωνία 

• συνεργασία (ομαδική εργασία) Τρόποι Εργασίας 



Εργαλεία εργασίας 
 

• πληροφοριακός εγγραμματισμός 
(περιλαμβάνει έρευνα πηγών, τεκμηρίων  
κ.λπ.). 

• ψηφιακός εγγραμματισμός. 
 

Ζώντας στον κόσμο 

• η ικανότητα του υπεύθυνου πολίτη– σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• ζωή και καριέρα 

• προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα –
συμπεριλαμβανομένης της πολιτισμικής 
αφύπνισης και δεξιότητας. 
 
 

 

 

 



 
Τρόποι σκέψης : Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω ) 
• Γνώση και κατανόηση των επιθυμητών μεθόδων μάθησης, ικανοτήτων και 

αδυναμιών.  

• Επίγνωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συνεπαγόμενων 
δυνατοτήτων σταδιοδρομίας. 

Γνώση 

• Αποτελεσματική αυτοδιαχείριση μάθησης & σταδιοδρομίας. Έμφαση σε αυτονομία, 
πειθαρχία, επιμονή, διαχείριση πληροφορίας στην μαθησιακή διαδικασία.  

• Επικέντρωση & κριτικός προβληματισμός στο αντικείμενο & στο σκοπό της μάθησης 

• Αποτελεσματική επικοινωνία με χρήση κατάλληλων  παραγλωσσικών στοιχείων, 
υποστηρικτικών της προφορικότητας / δυνατότητα κατανόησης - παραγωγής 
ποικίλων  πολυμεσικών μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών, λεκτικών ή μη )  

Δεξιότητες 

• Αυτοαντίληψη που ενέχει την επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων –  
Aυτοπεποίθηση 

• Θετική στάση απέναντι στη μάθηση – Ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών 

• Προσαρμοστικότητα και ευελιξία  

• Επίγνωση και ανασκευή εσφαλμένων αντιλήψεων 

Συμπεριφορές/
αξίες/ηθικές 

αρχές 



Τα κρίσιμα επομένως ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

 

• Τι πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές για να 
ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της κοινωνίας  και στις  νέες συνθήκες που 
διαμορφώνονται; 

Με επίκεντρο τη 
γνώση 

• Πώς μπορούν οι νέες πληροφορίες να 
συνδεθούν με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις, 
αξίες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και γνώσεις 
των μαθητών, έτσι ώστε  αυτοί να κατανοούν 
και να χρησιμοποιούν με ευελιξία τις γνώσεις 
τους; 

Με επίκεντρο τον 
μαθητή 



• Πώς μπορούν να αναπτυχθούν κοινότητες 
μαθητών που να συνεργάζονται στην 
κατασκευή νέας γνώσης για το κοινό καλό;   

• Πώς μπορούν να διευρυνθούν οι ευκαιρίες 
μάθησης ώστε να συνδέονται με ενδοσχολικές 
και εξωσχολικές δραστηριότητες; 

Με επίκεντρο την 
κοινότητα 

• Πώς μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα 
εκπαιδευτικά συστήματα 

• Πώς μπορούν τα κράτη να αξιολογούν την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς στις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα;  

Με επίκεντρο την 
αξιολόγηση 



Ευχαριστώ  
για την προσοχή σας!  


