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Abstract: This article refers to the good of knowledge and the great benefits for school 

organizations from managing and exchanging among their members. Initially, the concept of 

knowledge is defined and its value is presented as a competitive advantage for businesses and 

organizations. Then, after the term "knowledge management" has been conceptually clarified, 

some basic principles and the conditions for its successful implementation are presented. 
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Πεπίλητη: Σην άξζξν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην αγαζφ ηεο γλψζεο θαη ζηα ζπνπδαία νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο. Αξρηθά νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο γλψζεο θαη παξνπζηάδεηαη ε αμία ηεο 

σο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Σηε ζπλέρεηα, 

αθνχ απνζαθεληζηεί ελλνηνινγηθά ν φξνο «δηαρείξηζε γλψζεο», παξνπζηάδνληαη  θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο ηεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζήο ηεο. 

Λέξειρ κλειδιά: γλψζε, δηαρείξηζε γλψζεο, νξγαληζκφο, ζρνιηθή κνλάδα 

Ειζαγυγή 

Με ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ηαρχηαηεο κεηαβνιέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

παξαγσγήο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηε 

γλψζε σο ην πην αμηφινγν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην αλαδπφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Bailey&Clarke, 2000 · Al-Hawamdeh, 2002 ·  Selamat, Abdullah&JosephPaul, 2006 · 

Venkitachalam&Bosua, 2014). Οη Nonaka&Takeuchi (1995), νξίδνπλ ηε δεκηνπξγία γλψζεο 

σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ ζηελ νιφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε, λα ηε 

δηαδψζεη ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ θαη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα. Η αληαιιαγή ηεο γλψζεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε ππάξρνπζα γλψζε ζ’ 

έλαλ νξγαληζκφ – ηφζν ε ξεηή, φζν θαη ε άξξεηε - κεηαθέξεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ εθείλνπο 

πνπ ηελ θαηέρνπλ ζε φζνπο δελ ηελ έρνπλ (Dalkir, 2005 · Makambe, 2015).Tν κνίξαζκα 

απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κεηαμχ νκάδσλ ή 

ηκεκάησλ ηνπ, γηα λα εληζρπζνχλ ε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη νη επηδφζεηο ηνπ 

(Alavi&Leidner, 2001 · Venkitachalam&Bosua, 2014 ). Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη 
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νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο ε γλψζε κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, 

γίλνληαη πην δπλαηνί θαη πην αληαγσληζηηθνί (Uriarte, 2008). 

Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηδηαηηέξσο, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο έλα πιαίζην ή κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο  κέζα ζε έλα ζρνιείν λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ψζηε λα 

κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

(Petrides&Nodine, 2003). Η γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 

(Nickols, 2000).  

1. Η γνώζη και η αξία ηηρ για ηοςρ οπγανιζμούρ 

Η γλψζε νξίδεηαη σο ε ζχλζεζε εκπεηξηψλ, αμηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

πεξηβάιινλ θαη σο ην πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αθνκνίσζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ (Davenport&Prusak, 1998).  

Μπνξεί λα νξηζηεί σο πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή, ελεξγή θαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη 

βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία (Leonard&Sensiper, 1998). Καηά ην Nonaka (1991), ε γλψζε 

απνηειεί ηε κφλε ζηαζεξή αμία ελφο νξγαληζκνχ θαη ζπληζηά ην ζπγθξηηηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα. Σπρλά ελζσκαηψλεηαη φρη κφλν ζε έγγξαθα ή αξρεία, αιιά θαη ζηε ξνπηίλα, 

ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ (Nickols, 2000). Καηά ηνπο 

Nonaka&Takeuchi (1995) είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Θα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πνιχηηκε πιεξνθνξία πνπ έρεη 

εκπεδσζεί σο πλεπκαηηθφ αγαζφ απφ βηβιία, εκπεηξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 

δηαηζζήζεηο, θξίζε θαη αληίιεςε (Μπηζκπίθε, Μσξαΐηε, Νηθνιαΐδε, &Πνηκαλίδε, 2003). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαλφεζε, ε νπνία απνθηάηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ή ηεο κειέηεο 

(Βαζηιεηάδεο, 2009).  

Μέζα ζηνπο νξγαληζκνχο πνιιέο θνξέο ε γλψζε ζπγρέεηαη κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο. Οη Davenport&Prusak, (1998) θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ γλψζεο, δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, ζεσξψληαο φηη ηα δχν πξψηα εληάζζνληαη ζε έλα ζψκα γλψζεο πνπ 

ππάξρεη ρσξηζηά απφ ηνπο αλζξψπνπο, ελψ ε γλψζε είλαη επξχηεξε, βαζχηεξε θαη 

πινπζηφηεξε. Δίλαη, επίζεο, πην πεξίπινθε, αιιά θαη πην πνιχηηκε (Dalkir, 2005 · Makambe, 

2015). Σε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ πιεξνθνξία, ε γλψζε είλαη δχζθνιν λα 

απνζεθεπηεί θαη λα κεηαδνζεί. Βνεζά ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα δεδνκέλα θαη 

ζηελ αλαγλψξηζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε, ηε ζχλζεζε θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θαηαζηάζεηο (Henczel, 

2001). Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξάμε (Polanyi, 1998 · Joia, 2002) θαη παξάγεη λέα γλψζε (Al-

Hawamdeh, 2002). 

Η γλψζε δηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: α. δελ θαηαλαιψλεηαη απφ ηε 
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ρξήζε ηεο, β. ε κεηαθνξά ηεο δελ νδεγεί ζε απψιεηά ηεο, γ. είλαη άθζνλε, αιιά ε ηθαλφηεηα 

ρξήζεο ηεο είλαη ζπάληα θαη δ. κεγάιν κέξνο ηεο ράλεηαη κε ην ηέινο ηεο εκέξαο (Dalkir, 

2005). 

Έλαο νξγαληζκφο, επνκέλσο, πξννδεχεη ιφγσ απηψλ πνπ ζπιινγηθά γλσξίδεη, πφζν 

απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεί απηά πνπ μέξεη θαη πφζν γξήγνξα απνθηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηε 

λέα γλψζε (Davenport&Prusak, 1998). Θεσξείηαη επηηπρεκέλνο, φηαλ δεκηνπξγεί γλψζε, πνπ 

ηε δηαλέκεη ζηα κέιε ηνπ, παξάγνληαο θαηλνηνκία θαη λέα γλψζε, πνπ ηειηθά κεηαηξέπεηαη 

ζε νξγαλσζηαθή γλψζε (Nonaka&Takeuchi, 1995). Ο LeGrange (2005, φπ. αλαθ. ζε Onjoro, 

2014) ηνλίδεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο γλψζεο σο εμήο: ε γλψζε παξάγεηαη ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο / πξάμεο, νθείιεη λα είλαη ρξήζηκε θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξρή. Δπηπξνζζέησο, ε γλψζε είλαη δηεπηζηεκνληθή, 

θαζψο θάλεη ρξήζε κηαο πνηθηιίαο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ. 

Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ηεο γλψζεο είλαη νκνηνγελήο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ 

εκπεηξία πνπ θνπβαινχλ νη άλζξσπνη, ε γλψζε, επνκέλσο, παξάγεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

θαη ζε λέα πεξηβάιινληα, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζήο ηεο. 

Τέινο, ε γλψζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.  

Η γλψζε παξακέλεη, ελψ νη άλζξσπνη, ε ηερλνινγία, ηα πξντφληα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά 

πεξηβάιινληα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003). 

1.1. Τα είδη ηηρ γνώζηρ 

Ο Nonaka (1991) πηνζεηψληαο ηελ ηαμηλνκία ηνπ Polanyi (1958), δηαρσξίδεη ηε γλψζε ζε 

ξεηή θαη άξξεηε. Η ξεηή γλψζε είλαη επίζεκε θαη ζπζηεκαηηθή, ζαθψο θαηαγεγξακκέλε θαη 

θσδηθνπνηήζηκε, κπνξεί λα δηαδνζεί θαη λα απνζεθεπηεί (Lubit, 2001). Αλαθαιείηαη, 

αξζξψλεηαη, κεηαθέξεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη εχθνια, γηαηί είλαη αλεμάξηεηε απφ ην 

κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ (Makambe, 2015). Πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθε απφ ηηο εκπεηξίεο θάπνηνπ άιινπ (Βαζηιεηάδεο, 2009). 

Κσδηθνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ (Nickols, 2000), 

θαζψο θαη κέζσ αξρείσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηζηνζειίδσλ, e-mail θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

κεηαδίδεηαη ή κνηξάδεηαη ζε άιινπο ζηε κνξθή ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ηππηθήο γιψζζαο 

(Uriarte, 2008).  

Αληίζεηα, ε άξξεηε γλψζε, είλαη κνλαδηθή θαη πξνζσπηθή, βαζηζκέλε εμ’ νινθιήξνπ ζηελ 

εκπεηξία (Tschannen-Moran&Nestor-Baker, 2004), εκπεξηέρεη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο απφςεηο, ηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ, είλαη άγξαθε θαη κε θσδηθνπνηήζηκε (Chu,Wang&Yuen, 

2011). Βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην κπαιφ ησλ εξγαδφκελσλ (Swapetal., 2001 · Joia, 2002 · 

Uriarte, 2008), κηα θαη πξφθεηηαη γηα ζπγθεληξσκέλε ζνθία, εκπεηξία θαη θαηαλφεζε. Σηελ 

θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ππνθεηκεληθέο ηδέεο, δηαηζζήζεηο, ηδαληθά θαη ζπλαηζζήκαηα 

(Theknowledgecompass, Inc., 2000). Γελ έρεη αμία, κέρξη πνπ ν εξγαδφκελνο  ζα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζή ηνπ 

(Henczel, 2001· Uriarte, 2008). Γηακνηξάδεηαη δχζθνια (Lubit, 2001), ράλεηαη πνιχ εχθνια 
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(Smith, 2001). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαγάγεη ξεηή γλψζε. Γελ εθθξάδεηαη 

εχθνια κε ην ιφγν ή ηα ζχκβνια θαη ηνπο θαλφλεο, αιιά κεηαθέξεηαη θαη θνηλνπνηείηαη κέζα 

απφ ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε (Nonaka,1991). Τν mentoring 

απνηειεί εμαηξεηηθά πνιχηηκε πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο, εκπεηξηθήο γλψζεο, 

θαζψο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο κεηαμχ κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ (Swapetal., 2001 · 

Dalkir, 2005). 

Η ξεηή θαη ε άξξεηε γλψζε ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Η άξξεηε γλψζε απνηειεί ην 

αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ξεηήο γλψζεο (Harvey, 2012), 

αιιά θαη ρσξίο ηε ξεηή γλψζε είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα θαηαλνεζεί ε άξξεηε 

γλψζε (Uriarte, 2008). 

1.2. Τπόποι δημιοςπγίαρ / μεηαθοπάρ ηηρ γνώζηρ 

Οη Nonaka&Takeuchi (1995) αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξηο κνξθέο ηεο δεκηνπξγίαο/κεηαθνξάο 

ηεο γλψζεο: 

α) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθηεζε άξξεηεο 

γλψζεο θάπνηνπ άιινπ, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε κίκεζε θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. 

β) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά ξεηήο ζε ξεηή γλψζε: Σπλδπάδνληαη δηαθξηηά θνκκάηηα ηεο ξεηήο 

γλψζεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί λέα ξεηή γλψζε. 

γ) Γεκηνπξγία/κεηαθνξά άξξεηεο ζε ξεηή γλψζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαλφλσλ θαη 

αξρψλ, ηελ πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία δεισηηθήο γλψζεο, ψζηε ε άξξεηε 

γλψζε λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα κνηξαζηεί. 

δ) Μεηαθνξά ηεο ξεηήο ζε άξξεηε γλψζε: Πξφθεηηαη γηα εζσηεξίθεπζε ηεο ξεηήο γλψζεο. 

Οη εξγαδφκελνη, αθνχ θάλνπλ θηήκα ηνπο ηε ξεηή γλψζε, έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκβαζχλνπλ 

θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε. 

1.3. Δημιοςπγία οπγανυζιακήρ γνώζηρ/κοςληούπαρ ζηοςρ  οπγανιζμούρ 

Η δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ε δηάδνζή ηεο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, ην ζεκείν αλαθνξάο θάζε νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ 

(Onjoro, 2014). Η νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αθνξά ζηηο ηδέεο, ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ σο δηθή ηνπο (Schein, 

1992). Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δνκήζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηερλνινγία. Πξνηεξαηφηεηεο, επνκέλσο, θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε δηαλνκή ζηα κέιε ηεο, 

ε πνηνηηθή δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε 

κία θνηλφηεηα κάζεζεο (Γηαιακά, 2017), ηα κέιε ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή, 

κνηξάδνληαη πξνβιήκαηα, επθαηξίεο θαη λέεο ηδέεο, ζπδεηνχλ γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη 
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παξαδεηγκαηίδνληαη απφ ηα δηδάγκαηα ησλ άιισλ (Koening, 2012). 

2. Η διασείπιζη ηηρ γνώζηρ ζηοςρ οπγανιζμούρ 

Ο φξνο Γηαρείξηζε Γλψζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία, ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα γίλεηαη ε θαιχηεξε ρξήζε ηεο, κε ζθνπφ 

λα απμεζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη λα δεκηνπξγεζεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Liu, 

2003, φπ.αλαθ. ζε Κσλζηαληηλίδεο, 2009). Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιήςεο, δηαλνκήο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο γλψζεο (Davenport, 1994, φπ. 

αλαθ. ζε Koening, 2012) πνπ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003).  

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο 

κέζααπφαπζηεξάνξηζκέλνποκεραληζκνχοζηακέιε ελφο νξγαληζκνχ.Απφ ηνπο Siegel&Shim, 

(2010, φπ. αλαθ. ζε Girard&Girard, 2015) ε Γηαρείξηζε Γλψζεο νξίδεηαη, σο ε δηαδηθαζία 

επαθήο αλζξψπνπ κε άλζξσπν θαη αλζξψπνπ κε ηελ πιεξνθνξία, κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ελψ απφ ηνπο O’Dell&Grayson 

(1998), σο κία ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή πνπ δίλεη ηελ θαηάιιειε γλψζε ζηνπο θαηάιιεινπο 

αλζξψπνπο, ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη βνεζά λα κνηξαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πιεξνθνξία κε ηξφπν πνπ λα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Η αλάγθε γηα δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πξνθχπηεη απφ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο  γηα γξήγνξεο 

αιιαγέο, απφ ηνλ κεγάιν αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ελφο 

δηαηεξήζηκνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Selamatetal., 2006 · Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 · 

Shih&Tsai, 2016). Κπξίσο αθνξά ζηελ θαηάθηεζε, θσδηθνπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο γλψζεο 

πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη ζηνπο νξγαληζκνχο (Dalkir, 2005). Βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή θαη 

επαγγεικαηηθή νκαδηθή εξγαζία εκπιέθνληαο ελεξγά ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη κε 

ηνπο άιινπο απηά πνπ μέξνπλ θαη απηά πνπ καζαίλνπλ (Chu, etal., 2011). Τα δεδνκέλα θαη νη  

πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ, θπξίσο, κέζσ ησλ ππιψλ θαη κε ηε 

ρξήζε θαιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  πεξηερνκέλνπ θαη πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Koening, 2012). Λεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα 

θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά επηπιένλ, παξέρεη ηα κέζα κε ηα νπνία νη θαηλνηφκεο 

ηδέεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε 

λέεο ηδέεο ( Neef, 1997, φπ. αλαθ. ζε Selamatetal., 2006).  

Αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη: α. λα ειαρηζηνπνηεί ηελ απψιεηα ηεο εηαηξηθήο 

κλήκεο, ιφγσ ηεο θζνξάο θαη ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, β. λα πξνζδηνξίδεη θξηηηθέο πεγέο θαη 

θξηηηθέο πεξηνρέο ηεο γλψζεο, ψζηε ν νξγαληζκφο  λα γλσξίδεη ηί γλσξίδεη θαη γηαηί, γ. λα 

δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ απηνχο πνπ απνζχξνληαη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπο, πνπ ζα 

ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ θαη δ. λα δεκηνπξγεί απφζεκα κεζφδσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα ή θαη νκάδεο, γηα λα αλαθφςνπλ ηε δπλεηηθή απψιεηα 

πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Dalkir, 2005).  
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2.1. Διασείπιζη Γνώζηρ ζηη ζσολική μονάδα 

Ο φξνο «Γηαρείξηζε Γλψζεο» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην 

βηνκεραληθφ κάλαηδκελη, αιιά ηειεπηαία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε 

(Nonaka&Takeuchi, 1995). Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πιαίζην ή κηα πξνζέγγηζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδφκελνπο  

κέζα ζε έλα ζρνιείν λα αλαπηχμνπλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ, ψζηε λα κνηξάδνληαη απηά πνπ μέξνπλ, βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα (Petrides&Nodine, 2003). Η γλψζε πνπ παξάγεη λέα γλψζε απνηειεί ην θιεηδί 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε (Smith, 2001). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ 

(Nickols, 2000).  

Τν κνίξαζκα ηεο γλψζεο κπνξεί λα πξνσζεζεί κε ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο δηαρείξηζεο 

γλψζεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη  καζαίλνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, φηαλ κνηξάδνληαη 

ηηο γλψζεηο, φηαλ ζπλεξγάδνληαη (Petrides&Nodine, 2003).  Η ζπλεξγαζία  ζπκβάιιεη ηα 

κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (Shih&Tsai, 2016). Η κεληνξηθή ζρέζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνσζεί ηε ζπλαδειθηθφηεηα (Calderhead&Shorrock, 1997), λα πξνάγεη ηε 

κεηαθνξά ηεο αηνκηθήο άξξεηεο θαη ξεηήο γλψζεο κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ 

ηεο ηερλνγλσζίαο απφ ην κέληνξα πξνο ηνλ θαζνδεγνχκελν (Swapetal., 2001 · Mavuso, 2007 

· Venkitachalam&Bosua, 2014).  Άιιεο πξαθηηθέο πνπ επίζεο πξνσζνχλ ηελ αληαιιαγή 

γλψζεο είλαη ε ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη 

νκάδεο ζπδήηεζεο, ε εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα θξηηήξηα πξναγσγήο  ησλ 

εξγαδφκελσλ.  

2.2. Ο πόλορ ηος Διεςθςνηή ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ ζηη Διασείπιζη Γνώζηρ 

Τν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Lubit, 2001) έρεη 

ζπνπδαίν  αληίθηππν  ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζε καλζάλνπζα θνηλφηεηα (Petrides&Nodine, 2003) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ (Αζαλαζίνπ, 2015), φηαλ δεκηνπξγεί νκάδεο 

εμάζθεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ην παξαδνζηαθφ, αιιά θαη ην νκφηηκν mentoring (Smith, 2001), 

φηαλ δηαηεξεί ήξεκν θιίκα, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, πξσηνζηαηεί ζηελ 

αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο, πξνσζεί ηελ αληαιιαγή γλψζεο 

(Smith, 2001), επηδεηά ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, παξαθηλεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξεη 

επθαηξίεο, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο (Αλαγλψζηνπ, 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 234 απφ 416 

2015). Γεκηνπξγεί ην θιίκα εθείλν πνπ ελζαξξχλεη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, φπνπ ην 

πξνζσπηθφ αηζζάλεηαη αζθαιέο ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζην γλσζηηθφ ελεξγεηηθφ, αιιά θαη 

φπνπ ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαη αληακείβνληαη (Βαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003). Ο 

δηεπζπληήο γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλαίλεζε θαη λα νηθνδνκήζεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα επηιέμεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Κφπηζεο, 2018), λα έρεη γλψζε 

απνηειεζκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη λα είλαη θαιφο αθξναηήο (Tyler, 2016), 

θαζψο νη εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ νξίδνπλ ηελ θαθή αθξφαζε σο ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Shahenk, 2010).  

2.3. Ο πόλορ ηυν νέυν ηεσνολογιών ζηη Διασείπιζη Γνώζηρ 

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαίν εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, 

γηαηί ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιινπλ 

ζηε ζπλδπαζηηθή θαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Μπηζκπίθε θαη ζπλ., 2003 · Βαζηιεηάδεο, 

2009 ·  Παξνχηζαο, 2013 · Venkitachalam&Bosua, 2014). Γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ 

επηπέδνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ηεο 

αλαγθαίαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, φπσο  θαη ε ππνζηήξημε ηεο νξζήο θαη θνηλήο 

θαηαλφεζεο ηεο δηακνηξαδφκελεο γλψζεο. Η Γηαρείξηζε Γλψζεο, σζηφζν, δελ είλαη 

ηερλνινγία. H γλψζε ππάξρεη σο δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, δεκηνπξγείηαη κέζα 

απφ ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Καξαγεψξγνπ, 2009). Η 

ηερλνινγία δελ είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη ηελ αλζξψπηλε επθπΐα (Smith, 

2001), απιψο, σο εξγαιείν, βνεζά ζηε δηάζσζε θαη ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο θαη ηε ρξήζε 

ηεο γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο. 

3. Εμπόδια ζηη διασείπιζη ηηρ γνώζηρ 

Καζψο ε θαηνρή γλψζεο  είλαη βάζε δχλακεο θαη ζεβαζκνχ θαη ζεσξείηαη φηη πξνάγεη ηελ 

πξνζσπηθή αλέιημε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αχμεζε νηθνλνκηθψλ εζφδσλ, ηα κέιε ησλ 

νξγαληζκψλ ζπρλά δηζηάδνπλ λα κνηξαζηνχλ ηελ άξξεηε γλψζε ηνπο, απφ θφβν κήπσο 

κεησζεί ε δχλακή ηνπο. Απηή ε κνλνπψιεζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε κεηαθνξά 

ηεο, γηαηί αληηκεησπίδεηαη σο ηδηνθηεζηαθφ ζηνηρείν (Αξγπξνχ, 2011). Δπηπιένλ ην κνίξαζκα 

ηεο γλψζεο, απαηηεί ρξφλν, πνπ εκπνδίδεη άιιεο επζχλεο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο 

(Harvey, 2012). Οη άλζξσπνη είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ησλ 

άιισλ (Lubit, 2001). 

Η ζπλεξγαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο 

νξγαληζκνχ, απνηειεί νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη επεμεξγαζίαο γλψζεο, ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, ν νξηζκφο ελφο ζηφρνπ ή ε εθκεηάιιεπζε κηαο 

επθαηξίαο (Karacapilidisetal.,2003). Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ιήςε κηαο απφθαζεο 

είλαη κηα καθξά,  δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, πνπ θαζπζηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπξφζζεηα, θάπνηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 
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πξνηηκνχλλακελεθθξάδνπλαλνηρηάηηοαπφςεηοηνποζηνζχλνιν ηεο νκάδαογηαιφγνπο φπσο 

νθφβνο ηεο αξλεηηθήοθξηηηθήοήεππνηίκεζεηεο αμίαοησλαπφςεψλ ηνπο (Prahalad&Hamel, 

1990). 

Σηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο  ε εηζαγσγή θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο πξνζθξνχεη επηπιένλ θαη ζε παξάγνληεο φπσο: νη ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζηα 

ζρνιεία θαη ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ε αλεμάξηεηε θχζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο, 

ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έμσ απφ ηελ ηάμε, ε δηαξθψο επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί (Edge, 2005). 

4. Οθέλη από ηη διασείπιζη ηηρ γνώζηρ 

Η γλψζε, φηαλ αμηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ελφο νξγαληζκνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη ην κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. Οη άλζξσπνη γίλνληαη θαιχηεξνη ζ’ απηφ πνπ θάλνπλ, φζν 

καζαίλνπλ θαη εκπεδψλνπλ ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνγλσζία. Πνιχο ρξφλνο θαη άιινη πφξνη 

ζπαηαιψληαη άδηθα, φηαλ νη εξγαδφκελνη, απνκνλσκέλνη, αλαγθάδνληαη λα καζαίλνπλ 

ζπλερψο κέζα απφ ηε δνθηκή θαη ην ιάζνο (Theknowledgecompass, Inc., 2000). Η Γηαρείξηζε 

Γλψζεο έρεη λα πξνζθέξεη νθέιε, αηνκηθά ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηηο νκάδεο θαη, ελ ηέιεη, 

ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  

Η Γηαρείξηζε Γλψζεο ζε επίπεδν αηφκσλ: α. πξνάγεη ηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ, πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηηο θαζηεξσκέλεο 

πξαθηηθέο ηεο κνλάδαο (Βαζηιεηάδεο, 2009), β. βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θαιά ηε 

δνπιεηά ηνπο θαη λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν κέζσ ηεο εχζηνρεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ (Chuetal., 2011), γ. δίλεη κηα αίζζεζε  θνηλφηεηαο ηζφηηκσλ εξγαδφκελσλ 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δ. πξνζθέξεη επθαηξίεο κάζεζεο, ε. παξέρεη ζηα κέιε ηηο πξνθιήζεηο 

θαη ηηο επθαηξίεο γηα ζπλεηζθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ νξγαληζκνχ (Dalkir, 2005).  

Σε επίπεδν νκάδαο: α. πξνάγεη ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, β. πξνσζεί ηηο 

κεληνξηθέο ζρέζεηο, γ. δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ 

εξγαδφκελσλ (Friend&Cook, 1996, φπ. αλαθ. ζε Shah, 2011), δ. ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ελφο επαγγεικαηηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα ηεξνχλ, ε. αλαπηχζζεη 

κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Dalkir, 2005). 

Σε επίπεδν νξγαληζκνχ, ε Γηαρείξηζε Γλψζεο: α. πξνζθέξεη επθπέζηεξε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαηλνηνκία, κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, πην έκπεηξν θαη 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (Βαζηιεηάδεο, 2009), β. επλνεί ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, γ. επηιχεη 

γξήγνξα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, δ. δηαρέεη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ε. βειηηψλεη ηε 

γλψζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ζη. γνληκνπνηεί ηδέεο θαη απμάλεη ηηο 

επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία, δ. επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληέρνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ε. 

δνκεί ηελ νξγαλσζηαθή κλήκε (Dalkir, 2005). Γίλεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ 

λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπ (Harvey, 2012). 
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Οη Ruggles&Holtshouse (1999, φπ. αλαθ. ζε Dalkir, 2005) αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζ’ έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο : α. 

παξαγσγή λέαο γλψζεο, β. πξφζβαζε ζε πνιχηηκε γλψζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο, γ. ρξήζε ηεο 

πξνζβάζηκεο γλψζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δ. ελζσκάησζε ηεο γλψζεο ζηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο, ε. απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθφ, ζη. 

δηεπθφιπλζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ θηλήηξσλ, δ. κεηαθνξά 

ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζ. ε κέηξεζε ηεο αμίαο ησλ 

ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γλψζεο.  

Παξάιιεια ππάξρεη ε πξνζδνθία φηη θαζψο δηαδίδνληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο εγθάξζηα 

ζηνλ νξγαληζκφ, νη επηδφζεηο ησλ αηφκσλ πνπ πζηεξνχλ πιεζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

θαιχηεξσλ, κε απνηέιεζκα λα ζπληνλίδνληαη αξκνληθά νη εξγαδφκελνη, θαη λα 

αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Βαζηιηθνγηαλλάθεο, 2003). 

Η ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ, φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ επηδφζεσλ, ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηελ πξφνδν θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

(Lieberman&Miller, 1999, φπ. αλαθ. ζε Shah, 2011). Παξάιιεια ζπληειεί ζηελ ηφλσζε ηεο  

απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  (Chuetal., 2011), πνπ αηζζάλνληαη φηη ραίξνπλ 

ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο (Edge, 2005). 

Σςμπεπάζμαηα 

Η ηδηφκνξθε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζε ρσξηζηέο ηάμεηο δεκηνπξγεί έλα πνιχ 

απνκνλσκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηε Γηαρείξηζε Γλψζεο νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ νξγαληζκνχ εληάζζνληαη ζε κία θνηλφηεηα κάζεζεο θαη αλαπηχζζνπλ απφ 

θνηλνχ δεμηφηεηεο, θαζψο κνηξάδνληαη ηε δηθή ηνπο άξξεηε γλψζε θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζιακβάλνπλ απηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (Chu, etal., 2011). Σθέθηνληαη θαη  ελεξγνχλ 

νινθιεξσκέλα, κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ζπδεηνχλ γηα ην έξγν ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θνηλή 

γιψζζα, βειηηψλνπλ ηηο πξαθηηθέο, επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη δνκνχλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο (Edge, 2005).  

Τα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ιεηηνπξγψληαο σο νκάδα θαη ζηνρεχνληαο ζην θνηλφ θαιφ, ζα 

πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπλ θαη λα νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζην δηθφ 

ηνπο νξγαληζκφ, φπσο ηε ξεηή θαη ηελ άξξεηε γλψζε, ην πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο αμίαο 

ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ηεο γλψζεο (Dalkir, 2005). 
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