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 η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές 
επιστήμες αποτελεί μια από τις βασικές 
εννοιολογικές κατηγορίες για την ανάλυση και 
ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς



 Είναι μια αναπαράσταση αυτού που τα μέλη του
οργανισμού πιστεύουν συλλογικά για τον
οργανισμό και τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν.
Αντανακλά το τι εκτιμούν και παρουσιάζουν
στους άλλους ως σημαντικό. Το πώς
αντιλαμβάνεται ένας οργανισμός τον εαυτό του
διαμορφώνει αυτό που τελικά γίνεται ή/και αυτό
που εκπροσωπεί για τους άλλους



 Είναι κοινοί προσανατολισμοί οι οποίοι κρατούν τον
οργανισμό ενωμένο και του δίνουν μια κοινή ταυτότητα

 Η κουλτούρα είναι ένα «υπόγειο ρεύμα» από νόρμες,
αξίες, πεποιθήσεις, παραδόσεις και τελετουργίες που
έχει οικοδομηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι
άνθρωποι δουλεύουν μαζί, λύνουν προβλήματα, και
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ( Peterson & Deal, 1998).



 «Ένα πρότυπο βασικών παραδοχών, που
ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια
συγκεκριμένη ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει
προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής
ενσωμάτωσης, το οποίο έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε
να θεωρείται έγκυρο και, γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα
μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και
αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα» (Schein 1985)

 Το σύνολο των στάσεων, των αντιλήψεων αξιών, των
πεποιθήσεων, των προτύπων συμπεριφοράς, των
κωδίκων επικοινωνίας, των πεποιθήσεων, των
συνηθειών, των ηθών και εθίμων που διέπουν το σύνολο
των μελών μιας ομάδας



• διαφοροποίηση έναντι των άλλων
• ταυτότητα και αίσθηση του ανήκειν (κοινότητα) 
• ανάπτυξη αισθήματος δέσμευσης στον οργανισμό 
• σταθερότητα του οργανισμού 
• αίσθημα συνοχής στον οργανισμό
• στάσεις και συμπεριφορές των μελών του 

οργανισμού



 Ορατά στοιχεία της δομής και των διαδικασιών. 
Κοινοί κανόνες συμπεριφοράς – Σύμβολα, μύθοι, 
τελετές. Όχι απαραίτητα κατανοητά από άλλους
◦ Επηρεάζουν συμπεριφορές
◦ Αλλάζουν και τροποποιούνται εύκολα

 Αξίες – Νόρμες - Παραδοχές για το τι είναι 
σημαντικό για τον οργανισμό – Πρακτικές που 
εφαρμόζονται και έχουν αποδώσει ή έχουν 
«επικυρωθεί»  κοινωνικά.
◦ Π.χ συνεργασία, εμπιστοσύνη, ισοτιμία στα πλαίσια 

του οργανισμού
◦ «Το σχολείο μας είναι το καλύτερο»

 Λανθάνουσες παραδοχές – ιδεολογικές 
κατευθύνσεις. Theories in use (Argyris et.al 1985)



• Ιδιαίτερα κρίσιμη μεταβλητή (δυναμική και 
διαρκώς μεταβαλλόμενη κατηγορία)

γιατί:
• εξαρτάται από τον εκάστοτε συσχετισμό δυνάμεων 

που δρουν στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού 
οργανισμού 

αλλά και 
• διαμορφώνεται μέσα από τις ζυμώσεις, διεργασίες, 

διαδικασίες που επικρατούν στο περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού οργανισμού



 Η κουλτούρα της επιχείρησης/οργανισμού δεν
είναι μόνο η έκφραση του συστήματος οργάνωσης
και λειτουργίας αλλά είναι και αντανάκλαση της
περιβάλλουσας κουλτούρας και ότι προκύπτει από
την αλληλεπίδραση των παραπάνω.



 μάκρο -επίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική-κοινωνικές 
ιεραρχήσεις -ρόλος πολιτικής εξουσίας-(κυρίαρχη) 
ιδεολογία-θεσμικές παράμετροι)

 μίκρο -επίπεδο ( άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής-ρόλος διευθυντή-ρόλος συλλόγου 
διδασκόντων-σχολική κοινότητα: γονείς -μαθητές-
εκπαιδευτικοί)



 Εστιάζεται σε αξίες και πεποιθήσεις οι οποίες
υποστηρίζουν (underpin) τις συμπεριφορές και τις
στάσεις. (Βλ. και «κοινές αξίες» παραπάνω). Δεν
σημαίνει ότι οι ατομικές αξίες και πεποιθήσεις είναι
πάντα σε αρμονία με τις υπόλοιπες. Δημιουργείται
ωστόσο μια ελάχιστη κοινή «βάση».

 Είναι πιθανό να δημιουργούνται ασάφειες και
αμφισημίες αλλά και συγκρούσεις
◦ Ατομικές (συμμετοχή σε πολλές ομάδες)
◦ Οργανωσιακές (συμμετοχή πολλών ομάδων)



◦ Οι εκπαιδευτικοί σε οργανισμούς με πολλές υπο-
κουλτούρες δείχνουν εμπιστοσύνη και εντάσσονται σε
ομάδες συναδέλφων. Οι ομάδες αυτές αρκετές φορές
αντανακλούν και υποστηρίζουν συγκεκριμένες απόψεις
για τη διδασκαλία, τη μάθηση, το Α.Π, την πειθαρχία, τη
συνεργασία κλπ



 Η κουλτούρα του επαγγέλματος (του 
εκπαιδευτικού)

 Η ηλικία (;) του σχολείου – Η παράδοση
 Το εξωτερικό πλαίσιο – περιβάλλον
◦ Αντιλήψεις γονέων
◦ Η εκπαιδευτική πολιτική
◦ Επαγγελματικές Ενώσεις – Συνδικάτα

 Η βαθμίδα
 Το κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο των μαθητών
 Αλλαγές στην κοινωνία



 Τοξική Κουλτούρα
 Θετική Κουλτούρα
H McGilchrist προτείνει άξονες ανάλυσης της 

κουλτούρας στα σχλεία:
 επαγγελματικές σχέσεις (professional 

relationships): 
 διοικητικές πρακτικές και διευθετήσεις 

(organizational arrangements)
 τις ευκαιρίες μάθησης ή τις μαθησιακές διαδικασίες

(opportunities for learning)



Ιεραρχική
Σταθερότητα - Προβλεψιμότητα
Έλεγχος 
Γραφειοκρατία
Εσωτερικός Έλεγχος – Απόδοση 
λόγου

Αγοράς
Διαφοροποίηση
Προσαρμογή
Ανάγκες αγοράς - Ανταγωνισμός
Εξωτερικός Έλεγχος – Απόδοση 
λόγου

Παρέας
Συνεργασία
Συνοχή 
Εμπιστοσύνη 
Αφοσίωση
Εσωτερικός Έλεγχος -
Αυτοαξιολόγηση

Συνθηκών
Δημιουργικότητα
Ρίσκο
Καινοτομία
Αλλαγή - Ανάπτυξη
Εξωτερικός Έλεγχος

Κουλτούρα



 ατομικισμός (individualism )
 κατακερματισμός (balkanisation)
 τεχνητή συναδελφικότητα (contrived collegiality )
 συνεργατική κουλτούρα (collaboration)
(Hargreaves, 1994)



 Το «πέρασμα»
 Μη δέσμευση
 Εμπλέκονται ιδιωτικά 

συμφέροντα
 Βασική επικοινωνία
 Συντονισμός
 Μετακινούμενα άτομα 

στο χώρο «Ταξιδιώτης» αντιμετωπίζει το 
χώρο σαν διαδοχικά 

φωτογραφικά καρέ  στο οποίο 
νιώθει θεατής χωρίς να 
εμπλέκεται πραγματικά

Η 
απουσία



 Πολλές χρήσεις
 Ισότητα στην 

πρόσβαση
 ανάπτυξη
 Δεν εμπλέκονται 

ιδιωτικά συμφέροντα
 Διάλογος
 Στοχασμός-

αναστοχασμός
 Διάδραση

Ο χώρος που μια 
κοινωνία οικοδομεί 
την εμπιστοσύνη με 
το περιβάλλον της 

(εσωτερικό και 
εξωτερικό)

συνάντηση



 Η επίδραση της κουλτούρας του εκπαιδευτικού 
συστήματος
◦ Το νομοθετικό πλαίσιο
◦ Η «παράδοση»
◦ Οι τοπικές/περιφερειακές/εθνικές συνθήκες
◦ Οι «μέτοχοι» και οι σχέσεις τους
◦ Το συγκείμενο

Η αναζήτηση της εμπιστοσύνης



• την ενίσχυση της συλλογικότητας, 
• την εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσα στις σχολικές 

μονάδες, 
• την κοινωνική έλεγχο  ή και εσωτερική απόδοση λόγου  

(accountability) και όχι τον ιεραρχικό έλεγχο ή τον 
έλεγχο της αγοράς 

• την απόλυτη διαφάνεια, 
• την προώθηση και θεσμική περιφρούρηση της 

παιδαγωγικής αυτονομίας, 
• την παιδαγωγική ελευθερία με τον/την εκπαιδευτικό 

έτοιμο να προτείνει και να υπερασπιστεί τις 
παιδαγωγικές, μεθοδολογικές, διδακτικές του/της 
πρακτικές.
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