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Πρόλογος

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα του 4th Conference on
Informatics in Education (CIE2012) – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, το
oποίο έλαβε χώρα 5 – 7 Οκτωβρίου 2012, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το
Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΕΠΥ) και εστιάζεται στην Πληροφορική και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ,
ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική
εκπαίδευση. Διεξήχθη παράλληλα και στον ίδιο χώρο με το 16th Panhellenic
Conference on Informatics (PCI 2012). Τελεί δε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αποτελεί τη συνέχεια των WIE2009 και WIE2010 (Workshop on Informatics in
Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση), που οργανώθηκαν αντίστοιχα
στην Κέρκυρα και την Τρίπολη υπό το αντίστοιχο PCI (Panhellenic Conference in
Informatics) και του CIE2011, το οποίο διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς.
Το συνέδριο εστιάζει στην Πληροφορική και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έχει
ως στόχο του το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογικών καινοτομιών με τις
διαδικασίες προηγμένης εκμάθησης, τις τεχνικές, την προαγωγή των εργαλείων και
των εναλλακτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα ενός
σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.
Η θεματολογία των άρθρων σχετίζεται, χωρίς να περιορίζεται, σε τομείς όπως:







Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Διδακτική Πληροφορικής
Εκπαίδευση ενηλίκων
Διδακτική Πληροφορικής και μικρές ηλικίες
Συνεργατική μάθηση
Εκπαίδευση από απόσταση

Επιμορφωτικές ανάγκες Εκπαιδευτικών Γυμνασίων
για αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 στη Διδασκαλία
Κ. Παπαγεωργίου1, Σ. Παπαδάκης2
1

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
papagekon@hotmail.com
2
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Καθηγητής – Σύμβουλος ΕΑΠ
papadakis@eap.gr

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο διερευνώνται οι απόψεις και επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών για την
ενσωμάτωση των εργαλείων Διαδικτυακής τεχνολογίας Web 2.0 στο διδακτικό τους έργο. Η
έρευνα έγινε με ποσοτική μέθοδο σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια της Μαγνησίας το 2012, με σκοπό να ανιχνεύσει τις επιμορφωτικές ανάγκες τους τόσο ως προς την επιλογή του περιεχομένου επιμορφωτικών προγραμμάτων αξιοποίησης Web 2.0 εργαλείων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για τη συμβολή τους στη διαδικασία επιμόρφωσής τους. Τα
πρώτα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
τόσο για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και για επιμόρφωση στην εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών με εργαλεία Web 2.0. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βιωματική μάθηση που συντελείται σε αυτά τα περιβάλλοντα ενισχύει την αυτοπεποίθησή και την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν ευκολότερα αυτές τις τεχνολογίες στη
διδακτική πράξη.
Λέξεις κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, Web 2.0, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

1. Εισαγωγή
Η Web 2.0 τεχνολογία εστιάζει στη δυνατότητα των χρηστών να διαμοιράζονται
πληροφορίες και να συνεργάζονται Διαδικτυακά [Hargadon (2009)]. Ο διαδραστικός
και συνεργατικός χαρακτήρας των web 2.0 εφαρμογών, όπως των wikis, των blogs
και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορα τα
εκπαιδευτικά συστήματα και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.
Τα εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και αξιοποίηση της web
2.0 τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι αρκετά τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για
τους εκπαιδευόμενους. Ωστόσο, η παρουσία και μόνο των web 2.0 εργαλείων δεν
είναι ικανή να συνεισφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στη μάθηση, αν δεν
συνδυαστεί με κατάλληλες διδακτικές μεθόδους από την πλευρά του εκπαιδευτή, ώστε να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι κατάλληλα τα οφέλη της εν λόγω τεχνολογίας.
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Η πρόκληση λοιπόν, που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος και εργαλείων web 2.0 στην εκπαίδευση, αφορά την ανάγκη
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών να τα αξιοποιήσουν αποδοτικά και συνεπώς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου που παρέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προϋποθέτει τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών
και των προσδοκιών τους, έτσι όπως αναδεικνύονται μέσα από την προσπάθειά τους
να αξιοποιήσουν με τον πλέον αποδοτικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο την ενσωμάτωση των εργαλείων web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εμφάνιση των τεχνολογιών web 2.0 στην εκπαίδευση αποτελεί σχετικά πρόσφατο
φαινόμενο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλές έρευνες, σχετικά με διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφωτικές προσπάθειες που
αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ, που αν και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς ως ικανοποιητικές [Ζέττα,
Παπακωνσταντίνου & Ιωαννίδης (2009); Κοτζαμπασάκη & Ιωαννίδης (2004); Παπανικολάου & Τζιμογιάννης (2005)], εντούτοις θεωρούνται ως αποσπασματικές, χωρίς
να είναι ενταγμένες στο πλαίσιο μιας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών [Κακαβάκης (2005)]. Ειδικότερα κρίνονται αναποτελεσματικές όσον αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά και τα θέματα καθημερινής διδακτικής πρακτικής [Μαλέτσκος κ.α. (2009)].
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να λαμβάνουν υπόψη τους τις βασικές αρχές
της εκπαίδευσης ενηλίκων, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στον τρόπο
μάθησης των ενηλίκων αλλά και στη «χρησιμότητα των ΤΠΕ ως μέσο αυτοεπιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς» [ΥΠ.Ε.Π.Θ (2007)]. Εντούτοις, η επιφανειακή εφαρμογή ορισμένων αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση σε
θέματα όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάθησης, η συσσωρευμένη εμπειρία και
γνώση, και η συνεχής διεργασία εξέλιξης των ενήλικων εκπαιδευόμενων, οδηγεί συχνά σε ελλιπή σχεδιασμό μη-ικανοποιητικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, με αρκετές παραλείψεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αποτέλεσμα των
παραπάνω είναι να μην ανταποκρίνονται στα πραγματικά αιτήματα και τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών για την αποδοτική εφαρμογή των Web 2.0 τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Η παρούσα έρευνα, εστιάζει στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να διδάξουν τα μαθήματα
της ειδικότητάς τους αξιοποιώντας τα εργαλεία web 2.0, με τρόπο που να συνάδει με
τους κανόνες της σύγχρονης παιδαγωγικής, αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις αρχές
μάθησης των ενήλικων εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία
Web 2.0 κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσής τους.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο
Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από ερευνητικές μελέτες [Doherty & Cooper (2009);
King, Duke-Williams & Mottershead (2009); Koc & Bakir (2010)] έχουν συγγραφεί
για να διερευνήσουν διάφορες πτυχές της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των web 2.0 εργαλείων, με κριτήριο πάντοτε την αποτελεσματική μάθηση.
Συγκεκριμένα, οι έρευνες αποδεικνύουν έλλειψη γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας
από τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τα web 2.0 εργαλεία, στην τάξη [Koc &
Bakir (2010); Lei (2009)]. Η έλλειψη ικανότητας χρήσης της τεχνολογίας κατά την
ενσωμάτωσή της στη διδασκαλία, οι τεχνικές δυσκολίες και η σύγχυση στη χρήση
των web 2.0 εργαλείων [Doherty & Cooper (2009); Koc & Bakir (2010)] αλλά και
στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε περιβάλλον τεχνολογίας [Vosniadou & Kollias
(2001)] είναι μεταξύ των ευρημάτων των ερευνών, τα οποία έχουν να κάνουν με την
τεχνική πλευρά της αξιοποίησης αυτού του είδους της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Όσον αφορά τα κυριότερα εμπόδια τα οποία συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την
αξιοποίηση των web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία τους, οι έρευνες αναδεικνύουν τη
μη-θετική αντίληψή των εκπαιδευτικών για την κοινωνική δικτύωση, τους ενδεχόμενους φόβους τους για υπερφορτωμένο πρόγραμμα δουλειάς, αλλά και την πιθανή έλλειψη ελέγχου στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον [King, Duke-Williams & Mottershead (2009)]. Από την άλλη μεριά, η καθοδήγηση, η συνεργασία και η τεχνική μαζί
με την παιδαγωγική υποστήριξη αποτελούν τους 3 κρισιμότερους παράγοντες που
βοηθούν την αξιοποίηση της Web 2.0 τεχνολογίας στην εκπαίδευση [Duran, Brunvand & Fossum (2009)].
Η βιωματική μάθηση κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσης είναι επίσης αντικείμενο
διερεύνησης διαφόρων ερευνητών [Doherty & Cooper (2009)], οι οποίοι τονίζουν τη
σημαντικότητα της εκμάθησης κατά τη χρήση (learning by doing) των τεχνολογικών
εργαλείων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η εφαρμογή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, διερευνάται η αλληλεπίδραση, καθώς φαίνεται ότι η δικτύωση, η κοινή μάθηση και ο διαμοιρασμός
στρατηγικών και πηγών μεταξύ των εκπαιδευτικών, την ενισχύουν, παρέχοντας τη
βάση για μια περιεκτική τεχνολογική προετοιμασία για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τάξη [Duran, Brunvand & Fossum (2009)].
Η παρούσα έρευνα επεκτείνει τις προηγούμενες μελέτες στο πεδίο της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, διερευνώντας περαιτέρω συγκεκριμένες πτυχές της επιμόρφωσής
τους στη web 2.0 τεχνολογία, όπως το ζήτημα του περιεχομένου των επιμορφωτικών
προγραμμάτων, της κατάλληλης και αποδοτικής αξιοποίησης των web 2.0 τεχνολογικών εργαλείων, των κανόνων της παιδαγωγικής που πρέπει να τηρηθούν από τους
εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένου και των αρχών με τις οποίες οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν αποδοτικότερα. Επίσης, διερευνάται η συμβολή των Web
2.0 εργαλείων στη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
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2.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Η έρευνα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Γυμνασίων σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στη χρήση των εργαλείων τεχνολογίας web 2.0, για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Εστιάζει στις ανάγκες τους για αποδοτικότερη αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων για ένα πιο αποδοτικό περιβάλλον μάθησης προς όφελος του μαθητή, αλλά και της δικής τους επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι:
i. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης της Web 2.0 τεχνολογίας στη διδασκαλία τους, καθώς επίσης και σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και διδακτικών τεχνικών;
ii. Ποια τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξιοποίηση της
Web 2.0 τεχνολογίας στην εκπαίδευση, και ποια η συμβολή των Web 2.0 εργαλείων στη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τηρώντας παράλληλα τις αρχές μάθησης των ενηλίκων;

3. Μεθοδολογία
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση προκειμένου να
διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποδοτική αξιοποίηση της Web 2.0 τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα
διεξήχθη στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας κατά το σχολικό έτος 2011-2012,
με ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 29 ερωτήσεις, κλειστού και ανοικτού τύπου, διαρθρωμένες με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα Likert, οι οποίες είναι δομημένες σε 3
άξονες: α) δημογραφικά στοιχεία – προηγούμενη εμπειρία και επιμόρφωση, β) επιμορφωτικές ανάγκες και γ) εμπόδια – συμβολή του Web 2.0 στη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Πριν τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας, προηγήθηκε μια πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου συλλογής των δεδομένων σε 5 εκπαιδευτικούς, για να αποφευχθούν τυχόν
ασάφειες, παρερμηνείες ή και αμφισημίες στην τελική μορφή του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο δείγμα της έρευνας από τον ίδιο τον ερευνητή,
ο οποίος προσπάθησε να τηρήσει όλους τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας του ερωτηματολογίου.

4. Αποτελέσματα
Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 206 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στα 39 αστικά και μη-αστικά Γυμνάσια
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της Μαγνησίας και αντιπροσωπεύει το 25% των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της περιοχής.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σε ζητήματα αξιοποίησης του Web 2.0 στη
διδασκαλία τους. Τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίζονται σε θέματα ανάπτυξης
δραστηριοτήτων και ανάθεσης ομαδικών εργασιών με τη βοήθεια των Web 2.0 εργαλείων, αλλά και στην εφαρμογή ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Πίνακας 1. Κατανομή συχνότητας του δείγματος ως προς την επιθυμία για επιμόρφωση σε θέματα αξιοποίησης του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ζητήματα αξιοποίησης του Web 2.0
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη
βοήθεια των Web 2.0 εργαλείων για
τους σκοπούς του μαθήματος
Ανάθεση εργασιών με τη βοήθεια των
Web 2.0 εργαλείων
Εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών
(προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων κ.α)
Θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων
Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
λογοκλοπής

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

2,90%

5,80%

11,20%

49,50%

30,60%

4,4,%

6,80%

16%

45,60%

27,20%

3,40%

7,80%

18,40%

45,60%

24,80%

2,90%

9,20%

18,90%

39,30%

29,60%

3,90%

8,30%

16%

49%

22,80%

Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν και άλλα εξίσου σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει
να περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, και τα οποία συνιστούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα
που απευθύνεται σε ενήλικους, ως επιτυχημένο. Πολύ έως Πάρα Πολύ σημαντικά
θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την «Παρακολούθηση/Επίδειξη του τρόπου χρήσης των
Web 2.0 εργαλείων από τον επιμορφωτή» (ποσοστό 81%), την «Πρακτική άσκηση
στη χρήση Web 2.0 εργαλείων» (ποσοστό 92,70%) και τη «Διαμόρφωση μαθησιακού
κλίματος που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία και συνεργατικό πνεύμα
με τη βοήθεια των Web 2.0 εργαλείων» (ποσοστό 83,50%).
Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε ζητήματα που έχουν
να κάνουν με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων αλλά και τη διδακτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή τους στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους να
εστιάζει σε πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία τους, ενώ παράλληλα έχουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης καθημερινών ζητημάτων της σχολικής τάξης. Επίσης, οι εκπαιδευ-
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τικοί ενδιαφέρονται για θέματα σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και ειδικής
διδακτικής στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
Πίνακας 2. Κατανομή συχνότητας του δείγματος ως προς το ενδιαφέρον για επιμόρφωση σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και διδακτικών τεχνικών που αφορούν την
εφαρμογή της Web 2.0 τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Μεθοδολογία - Τακτική
Στις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες
για την εφαρμογή των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία
Διαχείριση σχολικής τάξης (θέματα
συμπεριφοράς μαθητών, αντιμετώπισης βίας, παραβατικότητας μαθητών,
κ.α)
Θέματα μαθησιακών δυσκολιών (σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή)
Ειδική διδακτική (μαθημάτων ειδικότητας, εργαστηριακών μαθημάτων)
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
(μέθοδος σχεδίου "project", ομαδοσυνεργατική διδασκαλία)

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

0%

3,40%

9,70%

36,40%

50,50%

1,50%

5,30%

15,50%

52,40%

25,20%

1,50%

5,80%

19,40%

47,10%

26,20%

1,50%

3,90%

15%

47,10%

32,50%

1,00%

3,90%

8,70%

43,70%

42,70%

Ως προς τα εμπόδια για την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία,
καθώς και για τα κίνητρα συμμετοχής τους σε ένα μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:
Η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών (Μ.Ο.= 2,3) και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης
(Μ.Ο.= 3,13), καθώς και η έλλειψη χρόνου (Μ.Ο.= 2,88) και καλών πρακτικών
(Μ.Ο.= 3,35), θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδηθούν στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν την Web 2.0 τεχνολογία στη διδασκαλία τους.
Από την άλλη, η μοριοδότηση (ποσοστό 84,90%), η πιστοποίηση της επιμόρφωσής
τους (ποσοστό 88,80%) και η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη στην τάξη
(ποσοστό 93,70%), αποτελούν ΑΡΚΕΤΑ έως ΠΟΛΥ αναγκαία κριτήρια για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν την αξιοποίηση των Web
2.0 εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την πλέον επιθυμητή μέθοδο επιμόρφωσης του
ενήλικου εκπαιδευτικού, αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός της συμβατικής με την εξ
αποστάσεως επιμόρφωση αποτελεί για τους ίδιους την αποδοτικότερη μέθοδο επιμόρφωσής τους στα εργαλεία Web 2.0 (ποσοστό 67%).
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Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται με το
ζήτημα της αναγκαιότητας της αξιοποίησης των Web 2.0 εργαλείων στη διαδικασία
επιμόρφωσης του ενήλικου εκπαιδευτικού, με το σύνολο σχεδόν του δείγματος να
απαντά θετικά (ποσοστό 92,2%).
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνάται κυρίως η συμβολή της Web 2.0
τεχνολογίας στη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα σημαντικότερα
οφέλη που προκύπτουν κατά την ενσωμάτωσή της σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα,
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις αντίστοιχες δεξιότητες που θεωρούν οι
ενήλικοι εκπαιδευτικοί ότι βελτιώνονται σημαντικά κατά την αξιοποίησή της στη
διαδικασία επιμόρφωσής τους.
Πίνακας 3. Κατανομή συχνότητας του δείγματος ως προς τα οφέλη της ενσωμάτωσης
των Web 2.0 εργαλείων σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Οφέλη
Μπορεί να υποστηρίξει το "Learning by
Doing" (εκμάθηση μέσω πρακτικής
εφαρμογής)
Υποστηρίζει τη Συνεργατική μάθηση
Αυξάνει την Αλληλεπίδραση μεταξύ
των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών
Αξιοποιεί τις εμπειρίες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών
Ενθαρρύνει την επικοινωνία και διαμοίραση ιδεών μεταξύ των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών
Δεξιότητες επικοινωνίας
Δεξιότητες παροχής και ανταλλαγής
πληροφορίας
Βελτίωση αυτοπεποίθησης

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
Πολύ

1,50%

1,90%

10,70%

49,50%

36,40%

0,50%

6,80%

13,10%

39,30%

40,30%

0,50%

4,90%

15,50%

37,40%

41,70%

0%

3,40%

17%

45,60%

34%

0,50%

3,90%

12,10%

43,20%

40,30%

1%

3,90%

12,10%

64,10%

18,90%

0,50%

1%

7,80%

58,30%

32,50%

1,50%

4,90%

21,80%

52,90%

18,90%

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων γνωρίζουν ελάχιστα τα εργαλεία Web 2.0 και διατυπώνουν έντονη ανάγκη για απόκτηση
δεξιοτήτων για να τα εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους, αλλά και επιθυμία για επιμόρφωση στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών δυσκολιών κατά την εκπαιδευτική χρήση των Web 2.0 εργαλείων στην τάξη.
Επίσης, εκδηλώνουν την επιθυμία τα επιμορφωτικά προγράμματα να παρέχουν επιμόρφωση σε επιμέρους θέματα γενικότερης αξιοποίησης του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως την ανάπτυξη καινοτόμων, αλληλεπιδραστικών, μαθησιακών
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δραστηριοτήτων, την ανάθεση ομαδικών εργασιών που ενισχύουν τη συνεργασία
μεταξύ των μαθητών, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών
που θεωρούνται ότι μπορούν να προωθήσουν την ενεργητική συμμετοχή, την αλληλεπίδραση αλλά και την αυτενέργεια του μαθητή, ώστε να προκύψουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προς όφελός του.
Η έρευνα ανέδειξε επίσης, ότι η μάθηση με βιωματικό τρόπο (learning by doing), η
αλληλεπίδραση και η συνεργασία αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς, αναγκαίες
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της επιμορφωτικής τους διαδικασίας.
Ως προς τη μεθοδολογία και τη διδακτική προσέγγιση κατά την αξιοποίηση της Web
2.0 τεχνολογίας στη διδασκαλία, η μελέτη κατέληξε στα εξής ευρήματα: οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, παρά θεωρητικών και γενικών γνώσεων παιδαγωγικής, καθώς σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), φαίνεται να χρειάζονται θέματα, παραδείγματα και προβλήματα που συνδέονται στενά
με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Επίσης,
έχουν ανάγκη να επιμορφωθούν στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων σχετικών με τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη, αλλά και σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης μαθησιακών προβλημάτων στην καθημερινή εκπαιδευτική
πρακτική. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση ως προς τη διδακτική
εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς επίσης και σε θέματα ειδικής
διδακτικής που συνδέονται στενά με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απαραίτητη την αξιοποίησή της Web 2.0 τεχνολογίας σε
επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν τους ενήλικους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, διατυπώνουν ως σημαντικά οφέλη, την αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ
των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, η οποία σύμφωνα με τον Brown (2004), οικοδομεί την κοινωνική μάθηση κατά την αξιοποίηση της Web 2.0 τεχνολογίας στην
εκπαίδευση.
Η βιωματική μάθηση (learning by doing), αποτελεί επίσης σημαντικό όφελος για τον
επιμορφούμενο εκπαιδευτικό, καθώς τα Web 2.0 εργαλεία προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες, ώστε η μάθηση να προκύπτει μέσα από την ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου σε δραστηριότητες της πραγματικής ζωής, ενταγμένες σε πραγματικές καταστάσεις [Paus-Hasebrink et.al (2010)].
Η αξιοποίηση προηγούμενων εμπειριών του εκπαιδευτικού στο αντικείμενο της ειδικότητάς του, δημιουργώντας ο ίδιος ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο
συντείνει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησής του, θεωρείται εξίσου
σημαντικό όφελος για τον επιμορφούμενο σε περιβάλλον Web 2.0 εκπαιδευτικό.
Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν τέλος, ότι η αξιοποίηση του Web 2.0 στη
διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, βελτιώνει συγκεκριμένες δεξιότη-
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τες στη διδασκαλία τους, με σημαντικότερες αυτές της επικοινωνίας, της παροχής και
ανταλλαγής πληροφορίας, όπως και της βελτίωσης της αυτοπεποίθησης.
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Abstract
This study investigates the perceptions of high school educators on their training needs, regarding the integration of Web 2.0 tools to support their teaching. For the purposes of this
research, a quantitative approach was chosen, while the sample of the research consisted of
educators who teach in high schools in the prefecture of Magnesia. The aim of this study is to
record educators’ opinions on the desired content of training programs, with regards to Web
2.0 utilization issues and methodological approaches. Furthermore, we record educators’ opinions about the contribution of using Web 2.0 tools to adult learners’ training process. The results showed educators’ need that the content of the training courses they are involved in, includes training in acquiring knowledge, improving specific skills and also applying modern
teaching methods, with the help of Web 2.0 tools. Furthermore, this study highlights the importance of Web 2.0 tools contribution to the process of their integration in educators’ training, identifying all those benefits that can be offered to adult learners, helping them improve
the learning outcome of their training effort.
Keywords: Training needs investigation, Web 2.0 technology, Educators’ training.

