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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Ένα από ηα κπίζιμα σαπακηηπιζηικά ηος βιώζιμος ζσολείος πος έσοςν ενηοπιζηεί ζηη
βιβλιογπαθία είναι η ανάπηςξη ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ζηο ζσολείο. Σηην παπούζα
μελέηη διεπεςνάηαι η ζςμβολή ηος διαδικηςακού μέζος ιζηολογίος (Blog) ζηην
ανάπηςξη ζςνεπγαηικήρ ζσολικήρ κοςληούπαρ και ηη ζςμβολή ηηρ ζηην ανάπηςξη
βιώζιμυν ππακηικών. H μέθοδορ πος ακολοςθήθηκε ανήκει ζηο «παπάδειγμα» ηηρ
ποιοηικήρ έπεςναρ. Σςγκεκπιμένα αξιοποιήθηκε η επεςνηηική ππόηαζη ηηρ «Μελέηηρ
Πεπίπηυζηρ». Η κυδικοποίηζη ηυν δεδομένυν έγινε ζύμθυνα με ηην Ποιοηική
Ανάλςζη Πεπιεσομένος. Όπυρ πποκύπηει από ηα δεδομένα ηηρ έπεςναρ ηο ιζηολόγιο
(blog) μποπεί να ςποζηηπίξει ηη λειηοςπγία μιαρ κοινόηηηαρ μάθηζηρ εκπαιδεςηικών ζε
επίπεδο ζσολικήρ μονάδαρ όζον αθοπά ηην ενίζσςζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ, ηηρ
επικοινυνίαρ, ηηρ ανηαλλαγήρ απότευν και ενθάππςνζηρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δκπαιδεςηική Έπεςνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιώζιμο ζσολείο, ιζηολόγιο, ζςνεπγαηική κοςληούπα, κοινόηηηερ
μάθηζηρ και ππακηικήρ

ΔIΑΓΩΓΗ
Η νιηζηηθή ζρνιηθή πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί βαζηθή δηδαθηηθή κεζνδνινγία γηα
έλα βηψζηκν ζρνιείν ζπλδέεηαη άκεζα κε πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηελ
επηδίσμε θνηλνχ ζηφρνπ ή νξάκαηνο ζην ζρνιείν. Αλ ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο έρεη
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν δηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο, ν αλαζηνραζκφο, ε αληαιιαγή
απφςεσλ, ν θνηλφο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηφηε
κέζα απ’ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα αλαδπζνχλ ζηνηρεία κηαο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο πνπ ζα απνηειέζεη βαζηθφ ζπληειεζηή αλάπηπμεο βηψζηκσλ πξαθηηθψλ
ζην ζρνιείν. Ο εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην βηψζηκν ζρνιείν
είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία αθνξά ην ίδην ην ζρνιείν. Παξφια απηά ε αλαζθφπεζε
κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ έγηλε γηα ην Ιλζηηηνχην έξεπλαο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε
ηεο Απζηξαιίαο (ΑRIES) θαη ην επξσπατθφ πξφγξακκα ΔΝSI αλαγλσξίδνπλ
νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξάκαηνο γηα έλα βηψζηκν ζρνιείν. Απφ ηελ
επηζθφπεζε εζληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ
νιηζηηθέο ζρνιηθέο πξνζεγγίζεηο νη Henderson θαη Tilbury (2004) Φινγατηε,
Ληαξάθνπ (2009) θαη Τακνπηζέιε, Μεηαθίδνπ (2006) πξνζδηνξίδνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ. Σηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ ηε
ζπκκεηνρηθή κάζεζε, ηε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηεχζπλζε πνπ ηνπνζεηεί

ηε βησζηκφηεηα ζην επίθεληξν ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο, ηε ζπρλή θαη ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηα δίθηπα, ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ έξεπλα απφ εηδηθνχο, ηηο νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Η πηνζέηεζε νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα ζρνιεία ππνζηεξίδεηαη σο έλαο
ειπηδνθφξνο ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οη
νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπληζηνχλ εθπαίδεπζε ζε έλα ηξφπν δσήο: απνηεινχλ
θαηεπζχλζεηο πνπ θάλνπλ ηα ζρνιεία κηθξφθνζκνπο βηψζηκεο θνηλσλίαο (Sterling,
2001). Πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ ζπλδένληαη αιπζηδσηά θαη αιιειεπηδξαζηηθά κεηαμχ ηνπο
(Τακνπηζέιε, 2006). Μεξηθά παξαδείγκαηα απφ ζρνιεία πνπ αθνινχζεζαλ απηέο ηηο
πξαθηηθέο δείρλνπλ φηη ηα θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κέζα θαη έμσ απφ
ην ζρνιείν είλαη α) ε απμαλφκελε ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο β) ε δηαηήξεζε ηεο
ζπλάθεηαο κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη αξρέο γ) ε αλάδεημε θνηλνχ νξάκαηνο θαη δ) ε
ιήςε απνθάζεσλ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν (Γηεζλέο πξφγξακκα FEE
International 2004 ζε Henderson & Tilbury 2004). Οη Tilbury & Wortman, (2004),
Ferreira, Ryan and Tilbury (2006) ζε Kuzich,S.(2011) ππνζηεξίδνπλ φηη, εθηφο ηεο
έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο/ ηθαλφηεηεο, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ζπλαληψληαη ζπάληα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα νιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ θαηεχζπλζε εμέιημεο ηνπ ζρνιείνπ ζε βηψζηκν ζρνιείν, είλαη φηη νη
πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΔΒΑ θαηαξξένπλ φηαλ θεχγνπλ ηα
κέιε πνπ ηηο πηνζέηεζαλ θαη ηηο ππνζηήξημαλ.
H ζπδήηεζε γηα ηελ αιιαγή ζηα ζρνιεία κε ηελ εθαξκνγή νιηζηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, άξρηζε λα αλαδεηθλχεη ηηο θνηλφηεηεο
κάζεζεο θαη πξαθηηθήο σο απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηε
δεθαεηία ηνπ 1990 (Grossman et al. 2000, Kilbane 2010). Όπσο ππνζηεξίδεηαη (Hiltz
& Wellman 1997, Σνινκσλίδνπ 2006) κηα θνηλφηεηα κάζεζεο πξέπεη λα έρεη θνηλνχο
ζηφρνπο θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα
αιιεινυπνζηεξίδνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, θαη λα αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζηελ
νκάδα. Aπηφ ζεκαίλεη πνηθηιία απφςεσλ, αληαιιαγή θαη ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ.
Δμάιινπ ηα δηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο έρνπλ σο ζηφρν λα απνηειέζνπλ ην
πιαίζην ζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο ψζηε λα καζαίλνπλ κέζα ζε κηα ζπλεξγαηηθή
θνηλφηεηα (Κφκεο 2004).
Oη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ πξνψζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαηά δχν ηξφπνπο: α) κε
ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ αεηθνξία
(π.ρ. εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθά δίθηπα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ) θαη β)
κε ηελ ελίζρπζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη φρη
κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ αιιά ζηελ αλάδεημε θαη απνζαθήληζε αμηψλ, ηελ
αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο. Άιισζηε, θάζε δηαδηθαζία
κάζεζεο πνπ ζηνρεχεη ζην λα δψζεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο λα
ζπλδηαιέγνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο εληζρχεηαη απφ δηαδηθαζίεο πνπ ελζαξξχλνπλ
ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε δηαζπλδεζηκφηεηα.
Τα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε γηαηί παξέρνπλ
εξγαιεία γηα επηθνηλσλία, ζρνιηαζκφ, αληαιιαγή ηδεψλ, εξγαιεία πξφζβαζεο ζε
αξρεία θάζε ηχπνπ πιεξνθνξίαο, θνηλή ρξήζε ρψξσλ εξγαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη
πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ (Dimitracopoulou & Petrou 2003.) Γηαζέηνπλ επίζεο

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δπλαηφηεηα ρξφλνπ γηα αλαζηνραζκφ, αμηνιφγεζε θαη
ιήςε απνθάζεσλ πξηλ ηελ επφκελε αλάξηεζε ή «ζρφιην» (Κφκεο 2004).

Η ΔΡΔΤΝΑ
Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο
ηνπ δηαδηθηπαθνχ κέζνπ ηνπ ηζηνινγίνπ (Blog) σο εξγαιείνπ ππνζηήξημεο γηα ηελ
αλάδεημε πξαθηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία
ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ βηψζηκνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ δεκηνπξγήζεθε ηζηνιφγην ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί
δεκνζίεπαλ ζηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο θνηλέο δηαζεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο/πξνηάζεηο κε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ, ζπλδέζεηο κε πξνηεηλφκελνπο
ηζηνρψξνπο θαη «ζρνιίαδαλ» ηηο αλαξηήζεηο κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο
ζπκβνχινπ ε νπνία ήηαλ ζπγρξφλσο θαη εξεπλήηξηα. Τφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη
κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία
ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνρψξσλ, ηνπο νπνίνπο αμηνπνίεζαλ ζηε δηδαζθαιία.
Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαδείρζεθε κε αθνξκή ηελ εηζαγσγή ησλ ΤΠΔ ζην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, έδσζε έλαπζκα γηα ζπδεηήζεηο θαη δηάινγν, πνπ
θαηέιεμαλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο ήηαλ ε νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθoχ εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθήο.
Πξνηάζεθε θαη ζπκθσλήζεθε έλα επέιηθην αξρηθφ ζρέδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνινγίνπ σο ζπκπιεξσκαηηθνχ
κέζνπ ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο.
Σηε βάζε απηή ζπκθψλεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πινπνίεζε κηαο παξέκβαζεο πνπ ζα ζπλερίδνληαλ ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο. Σηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε πξνζαξκνγή θαη ε δηακφξθσζε ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ΤΠΔ κε ηελ εκπινθή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο γηα ηελ ζχλδεζή ησλ ΤΠΔ κε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Γηα ηελ παξέκβαζε απηή πξνηάζεθε θαη ζπκθσλήζεθε ε αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ
εξγαιείνπ, ηνπ ηζηνινγίνπ (blog). Δηδηθφηεξα, αμηνπνηήζεθαλ δπλαηφηεηεο ηνπ
ηζηνινγίνπ φπσο ε δεκνζίεπζε αλαξηήζεσλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζπλδέζεσλ κε
άιινπο ηζηνρψξνπο, «ζρνιίσλ» ζρεηηθψλ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο αλαξηήζεηο. Τν
ηζηνιφγην ήηαλ ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ησλ δξάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη
πξαθηηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζρνιείν. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ
ήηαλ «ζπγγξαθείο» ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ ζεκαίλεη φηη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαξηνχλ απηφλνκα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. Τα πεξηερφκελα ηνπ ηζηνινγίνπ
απνηεινχζαλ: δεκνζηεπκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδίαδαλ απφ θνηλνχ
νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ., ζρφιηα θαη απφςεηο γηα
ηηο δεκνζηεπκέλεο αλαξηήζεηο, πξνηεηλφκελνη ζχλδεζκνη γηα ελεκέξσζε ή θαη
δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Η εξεπλήηξηα ζπκκεηείρε ζηε δξάζε απηή ηεο
παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ κε ην ξφιν ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ,
δεκνζηεχνληαο «ζρφιηα», απφςεηο θαη πξνηάζεηο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 11 εθπαηδεπηηθνί ελφο δσδεθαζέζηνπ ζρνιείνπ
εκηαζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Χαιθηδηθήο. Ωο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε
ε «κειέηε πεξίπησζεο». Η επηινγή απηή έγηλε επεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηνηηθή

έξεπλα αθνξά ζηε κειέηε ελφο ζρνιείνπ, ε «κειέηε πεξίπησζεο» σο εξεπλεηηθή
ζηξαηεγηθή βνεζά ζην λα εμεξεπλήζεη ν εξεπλεηήο θαη λα αλαιχζεη ζπζηεκαηηθά θαη
ζε βάζνο ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε κέζα
ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, θαηαγξάθνληαο ηε δξάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο
εξκελείεο πνπ νη ίδηνη ηεο απνδίδνπλ. Σηελ θαξδηά θάζε κειέηεο πεξίπησζεο
βξίζθεηαη κία κέζνδνο παξαηήξεζεο (Cohen & Manion 1997). Σηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα ν ηχπνο παξαηήξεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ θπξίσο ε «ζπκκεηνρηθή». Η
εξεπλήηξηα είρε εκπινθή ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο ζηηο ίδηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξαηεξνχζε ζπκκεηέρνληαο σο ζπγγξαθέαο θαη αλαγλψζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ κε
αλαξηήζεηο θαη ζρφιηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Τα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο ζπλίζηαλην θπξίσο ζε ζπλεληεχμεηο εθπαηδεπηηθψλ
θαη ζε γξαπηά ηεθκήξηα (πεξηερφκελν ηζηνινγίνπ). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ.
Πξφθεηηαη (Mayring 2000) γηα «κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε, κεζνδνινγηθά
ειεγρφκελεο αλάιπζεο θεηκέλσλ κέζα απφ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο ζπκθξαδφκελα
ζχκθσλα κε θαλφλεο θαη βήκαηα, ρσξίο απφιπηε πνζνηηθνπνίεζε». Η πνηνηηθή
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έδσζε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηνπ
πιηθνχ. Γηαηήξεζε πιενλεθηήκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ
πξνρσξψληαο ζηελ πεξαηηέξσ πνηνηηθή-εξκελεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. (Μayring
2000α, Παγθνπξέιηα & Παπαδνπνχινπ 2009). Η πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
έγηλε κε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ δειαδή ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε
θαηεγνξίεο. Η κέζνδνο θσδηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζπλδπαζηηθή ηεο
παξαγσγηθήο θαη επαγσγηθήο κεζφδνπ, νη νπνίεο είλαη επξχηαηα αλαγλσξηζκέλεο
κέζνδνη (Altrichter H. et al, 1993)

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Σηελ εξγαζία απηή, ε νπνία απνηειεί ηκήκα κηαο επξχηεξεο έξεπλαο, γίλεηαη
παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο κφλν κέξνπο ησλ απνηειεζκάησλ. Σπγθεθξηκέλα
αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ βαζίδνληαη ζηηο εληππψζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ηζηνινγίνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο.
Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έδεημε φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνινγίνπ
απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηα
νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζπλεξγαηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ην βηψζηκν ζρνιείν ηα
νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Τν ηζηνιφγην δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία αξρηθά ζε
επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε ζην ζρνιείν. Απφ ηελ
πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ηζηνιφγην
δηαηήξεζε «δεζηή» ηελ επηθνηλσλία ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο ρσξίο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ,
γηα θάπνηνπο πνπ δίζηαδαλ λα επηθνηλσλήζνπλ δηα δψζεο, απνηέιεζε αθνξκή γηα κηα
πξψηε επαθή κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ κε ηελ αλάξηεζε δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ ή θαη
ζπλδέζκσλ. Οη λένη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ πην έλζεξκνη ζηε ρξήζε ηνπ
ηζηνινγίνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη ιφγσ ηεο θαιχηεξεο εμνηθείσζήο ηνπο
κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη γεληθά ηεο εμνηθείσζεο κε ηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο
εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ δηζηαθηηθνί αιιά παξφηη ραξαθηήξηδαλ ην εξγαιείν

«απξφζσπν» επηζήκαλαλ φηη είλαη ππνζηεξηθηηθφ ζηελ επηθνηλσλία. Γηα ηε
βησζηκφηεηα κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο απαξαίηεηε είλαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα
κέιε θαη ε δηαζθάιηζή ηεο κε ζπλαληήζεηο δηα δψζεο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με δεδνκέλν ηελ έιιεηςε ρξφλνπ
γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε
ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Αλ θαη ε
επηθνηλσλία επηδξά δηακνξθσηηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε κέζα απφ αληαιιαγή
απφςεσλ, γλψζεσλ, πξαθηηθψλ, θνηλνχ ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ (Schrage 1990).
Με ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο εληζρχζεθε ή δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηδεψλ
θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ αλαξηήζεσλ κε ηδέεο θαη δηδαθηηθέο
πξνηάζεηο. Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επεζήκαλε φηη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη
ε αιιειεπίδξαζε ζπλέβαιαλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνηάζεσλ γηα ηνλ απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο ΤΠΔ. Ήηαλ «έλαπζκα», φπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ, γηα ηελ εκπινθή ηνπο αιιά θαη γηα ζπδήηεζε θαη
αλαζηνραζκφ πξαθηηθψλ δηα δψζεο ζην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο ζην ζρνιείν. Η
δχκσζε απηή ησλ ηδεψλ νδήγεζε ζε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Τν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ησλ Visser
1999, Paas (2008) φηη νη εθαξκνγέο ησλ ΤΠΔ πξνσζνχλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο,
βησκαηηθή κάζεζε, πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε πξνζεγγίζεηο ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ζπγρξφλσο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία ηνπ βηψζηκνπ ζρνιείνπ .
Η ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη αιιειεπίδξαζεο κέζα απφ ηε
δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ζπλέβαιε ζηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ
ππάξρνληνο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κε ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπηπιένλ θάλεθε φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ζρεδηαζκνχ ησλ
θνηλψλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχνληαο ην ζπλεξγαηηθφ
πιαίζην. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ηερλνινγίεο, φπσο ηα ηζηνιφγηα, πνπ είλαη γλσζηέο κε
ηνλ φξν social software, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλαληηνχληαη
εηθνληθά, λα ζπλεξγάδνληαη ειεθηξνληθά θαη λα ζρεκαηίδνπλ δηαδηθηπαθέο
θνηλφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο παξφκνηεο ηερλνινγίεο αθνινπζνχλ κία «bottom-up»
«απφ ηα θάησ» πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ, φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη
νηθεηνζειήο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ κέινπο δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κέζα ζηελ
απηνξξπζκηδφκελε θνηλφηεηα (Gee1996, Wenger 1999, Βίγθιαο θ.α., 2007). Σηε
βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί ζεκαληηθνί θαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε
νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα βηψζηκεο πξαθηηθέο ζηα ζρνιεία κεηαμχ ησλ νπνίσλ
αλαθέξνληαη νη ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη δηθηχσλ
επαγγεικαηηψλ εθπαηδεπηηθψλ (Φινγατηε, Ληαξάθνπ 2009). Έρεη αλαθεξζεί φηη
δνπιεχνληαο γηα έλα θνηλφ φξακα θαη θνηλνχο ζηφρνπο ελδπλακψλεηαη ε αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ (Shallcross 2006). Σην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ βηψζηκνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ε δξάζε ζεσξείηαη σο έλα ξεχκα
πξαγκαηηθψλ αηηησδψλ γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ πνπ «πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε, ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε κέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ
απφςεσλ θαη δελ ζπγρέεηαη κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηεο νπνίαο ε θαηεχζπλζε
θαζνξίδεηαη εμσηεξηθά.».(Shallcross, 2006)

Η ελίζρπζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαίλεηαη φηη ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
δηαδηθαζίεο ελζάξξπλζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο φπνπ ππάξρνπλ
ζπκκεηέρνληεο ζην ξφιν ηνπ εκςπρσηή κε ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθψλ «ζρνιίσλ» θαη
επηζεκάλζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ φηη ην ηζηνιφγην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη σο θίλεηξν γηα λα εκπιαθνχλ ζε λέεο ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπο. Δλψ νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηζηνινγίνπ ζηε
δηαηήξεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ ηνπο θαη ηεο πξνζήισζήο ηνπο ζηνλ θνηλφ ζηφρν. Οη
Mark, (2001) θαη Muirhead, (2004) επηζεκαίλνπλ ηε ζπκβνιή απηψλ ησλ κέζσλ ζηε
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ζπλεξγαζία θαη νηθνδφκεζε δηθηχσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ
θνηλσληθφηεηα, κέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο ακνηβαίαο ζπκκεηνρήο ζε λένπο ηχπνπο
δξαζηεξηνηήησλ. Αλ έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο δελ ζπκκεηέρεη, δε ζεκαίλεη φηη δελ
έρεη ηίπνηε λα γξάςεη ή δελ έρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη
γηαηί δελ έρεη αθφκε «θνηλσληθνπνηεζεί», δελ έρεη κάζεη λα αιιειεπηδξά νπζηαζηηθά
ζε κηα θνηλφηεηα. Απηφ απνηειεί ην θχξην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ηζηνινγίνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Βίγθιαο θ.α. 2007).Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηζηνινγίνπ αληαπνθξίλνληαη ζε βαζηθά θξηηήξηα ηνπ βηψζηκνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξνχλ
ηφζν ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φζν θαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηε δηθηχσζε
ηνπ ζρνιείνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Όπσο δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή ε ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ
θαη πξνηάζεσλ κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ζπκβάινπλ φρη κφλν ζηελ
αλάδεημε αιιά θαη ζηελ βειηίσζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαηήξεζεο ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο ζηε θνηλφηεηα θαη ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν. Όπσο
επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην
ηζηνιφγην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη γηα δεκνζίεπζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ. Μπνξεί επίζεο λα
απνηειέζεη θίλεηξν γηα εκπινθή ζην ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία παξφκνησλ
ζπλεξγαηηθψλ ηζηνρψξσλ, αιιά ζπγρξφλσο θαη γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα
κάζεζεο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ηεο νκάδαο.
Η αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο,
αιιειεπίδξαζεο θαη πξνζήισζεο ζηνλ θνηλφ ζηφρν, απνηειεί θαηά ηνπο Ηenderson
& Tilbury (2004), κε βάζε δηεζλή αλαζθφπεζε πνπ έθαλαλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ βηψζηκνπ
ζρνιείνπ. Η αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνινγίνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη κε βάζε ηα επξήκαηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξεί λα ζπληειέζεη εθηφο απφ ηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ
ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ ελίζρπζε ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξεί λα είλαη
βηψζηκεο, ηφζν αλαθνξηθά κε ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
βηψζηκνπ ζρνιείνπ φζν θαη κε ηελ κειινληηθή ηνπο πξννπηηθή, δειαδή ηε δηαηήξεζή
ηνπο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο ζην κέιινλ ψζηε λα απνηειέζνπλ κφληκν ζπζηαηηθφ
ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.
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