
DESPRE ÎNVĂŢARE ORGANIZAŢIONALĂ…

Oamenii inteligenţi şi creativi s-au folosit întotdeauna de cunoştinţe pentru a realiza
produse şi servicii inovative. Modelul viitorului presupune cunoştinţe înglobate în sisteme şi
baze de date accesibile tuturor. Pentru atingerea maximului de eficienţă, cunoştinţele trebuie
acumulate sistematic, şi apoi utilizate în construirea competenţelor de bază ale unei
organizaţii.

În cel de-al treilea mileniu organizaţiile din România trebuie să pună accent pe
încurajarea implicării personalului acordând mai multă atenţie contribuţiei angajaţilor la
dezvoltarea acestora. Există multe modalităţi prin care se poate încerca sporirea valorii
potenţiale şi manifeste a oamenilor într-o organizaţie.

O organizaţie în care oamenii îşi măresc continuu capacitatea de a produce rezultatele
pe care şi le doresc la toate nivelele, individuale si colective, este organizaţia “care învaţă”.
Printre elementele definitorii ale acesteia se numără: lărgirea capacităţii personale pentru a
ajunge la rezultatele  dorite şi pentru a crea un mediu organizaţional încurajator pentru toţi
membrii, crearea unei conştiinţe de grup, dezvoltarea unei viziuni împărtăşite cu privire la
viitorul preconizat, învăţarea în echipă, transformarea capacităţilor de comunicar e şi de
gândire colectivă astfel încât grupurile să îşi poată dezvolta cu încredere inteligenţa şi
abilităţile, gândire strategică, un mod de a gândi şi un limbaj specific pentru a descrie şi a
în ț elege forţele şi corelaţiile care modelează comportamentul sistemelor.

Procesul prin care o organizaţie poate să devină o “organizaţie care învaţă” este un
proces complex si se desfăşoară în mai multe etape. Mai întâi, ea trebuie să identifice
oportunităţile ivite şi să beneficieze de ele, iar apoi să creeze o structură permisivă, care să
faciliteze învăţarea. Succesul unui astfel de demers presupune:o cultură stimulativă, care să-i
încurajeze pe oameni să încerce să schimbe situaţia existentă şi să conteste modul de acţiune
încetăţenit; un management care îi împuterniceşte pe oameni; munca eficientă în echipă care
contribuie la obţinerea unor performanţe mai bune; o forţă de muncă motivată, formată din
oameni dornici să înveţe continuu; mecanisme care stimulează învăţarea, procese şi politici
concepute să-i încurajeze pe oameni să înveţe tot ce fac.

Deşi oferă idei valoroase despre modul în care poate fi suscitată învăţarea şi
dobândirea de noi cunoştinţe prin practica managerială, conceptele de “învăţare
organizaţională” şi de “organizaţie care învaţă” au început să fie umbrite, cel puţin sub
raportul practicii manageriale, de dezvoltarea explozivă a ceea ce se numeşte astăzi
“managementul cunoaşterii”.

Faptul că în economia şi societatea contemporană
cunoaşterea joacă un rol esenţial este mai presus de orice
îndoială. În cadrul unei organizaţii, un echilibru între
cunoaşterea explicită şi cunoaşterea tacită, învăţarea
organizaţională, un management strategic eficient pot asigura
sporirea performanţelor şi avantajul competitiv într-o societate
aflată într-o continuă schimbare.
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