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Περίληψη 
Στο παρόν κείµενο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα δεδοµένα που συλλέξαµε στα πλαίσια µιας 
ευρύτερης έρευνας µε σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
γύρω από υπολογιστές. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν εννοιολογικοί χάρτες και 
κείµενα 88 µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην ανάλυση επιχειρήθηκε η 'ανασύνθεση' των 
αναπαραστάσεων των µαθητών σε τρία επίπεδα: το επίπεδο των αναπαραστάσεων γύρω από τα υλικά, 
τους επαγγελµατικούς χώρους και οµάδες που χρησιµοποιούν υπολογιστές, και αναπαραστάσεις που 
αφορούν χρήσεις υπολογιστών. Επίσης αναλύσαµε και σχολιάσαµε τη σχέση που µπορεί να έχουν οι 
αναπαραστάσεις των µαθητών µε το φύλο και την ηλικία τους, την κατοχή ή όχι υπολογιστή από τους 
µαθητές, την εµπειρία των δασκάλων στη χρήση υπολογιστών και την ύπαρξη ξεχωριστού εργαστηρίου 
ή υπολογιστών στην τάξη. 
Λέξεις Κλειδιά: Αναπαραστάσεις, Υπολογιστές, Μαθητές, Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
Abstract 
The aim of this paper is to present and discuss data obtained in the context of a wider research project 
aiming to investigate primary school students' representations on computers. The research data were 
based on concept maps and texts collected from 88 primary school students. Analyzing and discussing 
the data an attempt was made to 'reconstruct' students' representations on three interrelated levels: 
representations on hardware, professional computer environments or professionals who use computers, 
and types computer usage. The relationship between students' representations and students' gender and 
age, students' ownership of personal computer, teachers' computer experience and the availability of a 
computer lab or computers in classrooms are also investigated.  
Keywords: Representations, Computers, Students, Primary Education 
 
 
Εισαγωγή: Σκοπός της έρευνας και ευρύτερη προβληµατική 
Σκοπός της έρευνας που πρόκειται να παρουσιάσουµε, αναλύσουµε και σχολιάσουµε είναι η 
µελέτη και βαθύτερη κατανόηση των αναπαραστάσεων µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
γύρω από τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης γενικότερα1. Η 
µελέτη των αναπαραστάσεων (τόσο σε σχέση µε την γνωστική δραστηριότητα όσο και σε 
σχέση µε τις πρακτικές και την κοινωνική τους διάσταση) που σχηµατίζουν οι µαθητές της 

                                                           
1 Η έρευνα αυτή έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» (Représentation: 

Educational Multimedia - Task Force (project contract 1045) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε υπεύθυνο φορέα το 
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών του ΙΤΕ) στο οποίο συµµετείχαν 31 σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
από 6 χώρες της Ευρώπης (δες http://hermes.iacm.forth.gr/default.html). 
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πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, 
βασίζεται σε µια τριπλή παραδοχή:  
Οι σύγχρονες τεχνολογικές αλλαγές καθιστούν απαραίτητη τη διερεύνηση των 
αναπαραστάσεών τους και του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται και επηρεάζουν τις 
κοινωνικές πρακτικές και την ανθρώπινη δραστηριότητα.  
Η διδασκαλία µε τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (αλλά 
και η διδασκαλία των τεχνολογιών ως αυτόνοµο αντικείµενο), απαιτεί να µελετήσουµε τη 
χρήση των τεχνολογικών µέσων και των συνακόλουθων παιδαγωγικών µεθόδων, αλλά και 
την ίδια τη διαδικασία οικοδόµησης των γνώσεων µέσα στα σύγχρονα τεχνολογικά 
περιβάλλοντα. 
Η ανάπτυξη και η χρήση εφαρµογών της Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς οφείλει 
να στηριχθεί σε στέρεες γνώσεις των τρόπων µε τους οποίους οι µαθητές αναπαριστούν και 
ιδιοποιούνται τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα διαµεσολάβησης της πληροφορίας και της 
γνώσης. 
Οι αναπαραστάσεις που σχηµατίζουν οι µαθητές πάνω στις τεχνολογίες της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών αποτελούν ένα ευρύ φάσµα διδακτικών και µαθησιακών πεδίων, η µελέτη 
του οποίου δεν βρίσκεται παρά στις απαρχές της (Komis, 1993a, 1993b, 1994, 1999). Οι εν 
λόγω αναπαραστάσεις συνιστούν θεµελιώδη έννoια ανάµεσα στους διαφoρετικoύς τρόπους 
της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας (φυσικoύς, νoητικoύς, πρoσωπικoύς, κoινωνικoύς, 
γνωστικoύς, συναισθηµατικoύς) καταλαµβάνοντας έτσι ουσιαστική θέση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
Επιπρόσθετα, η ευρύτερη προβληµατική µας σε σχέση µε το σκοπό της έρευνά µας βασίζεται: 
στο γεγονός ότι έχει αρχίσει και στην Ελλάδα η σταδιακή εισαγωγή1, εκπόνηση 
κατευθύνσεων και αναλυτικών προγραµµάτων2 και χρήση υπολογιστών στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, και 
στην ανάγκη να στηριχθεί αυτή η εισαγωγή τους από ερευνητικές προσπάθειες που θα 
βοηθούν την καλύτερη κατανόηση των ίδιων των αναγκών των µαθητών, την υποστήριξη των 
δασκάλων για το σχεδιασµό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε τη χρήση 
υπολογιστών και γενικότερα την αποτελεσµατικότερη χρήση υπολογιστών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 
 
Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 
Η έννοια της αναπαράστασης είναι κεντρική στις απόπειρες της ψυχολογίας (γνωστικής, 
εξελικτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής) η οποία προσπαθεί να ερµηνεύσει τον τρόπο µε τον 
οποίο ο άνθρωπος κατασκευάζει τη γνώση ή αλλιώς "µαθαίνει". Στα πλαίσια της γνωστικής 
ψυχολογίας, οι Markman & Dietrich (2000), θεωρούν ως αναπαράσταση τις ενδιάµεσες 
καταστάσεις (mediating states), που διαµορφώνονται στο εσωτερικό ενός συστήµατος που 
χρησιµοποιεί πληροφορίες για να επιτύχει ή να διευρύνει τους στόχους του. Οι ενδιάµεσες 
καταστάσεις περιέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος µε το 
οποίο αλληλεπιδρά το σύστηµα και υφίστανται αλλαγές επηρεαζόµενες από και επηρεάζοντας 
το περιβάλλον. Το ίδιο το σύστηµα διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες επιδρούν στις 
ενδιάµεσες καταστάσεις και αντίστοιχα επηρεάζονται από αυτές. 
Μια διαφορετική προσέγγιση από τον Randall (Randall κ.α., 1993), υποστηρίζει ότι η 
αναπαράσταση µπορεί να γίνει κατανοητή µέσα από ένα πενταπλό πρίσµα: η αναπαράσταση 
είναι ένα υποκατάστατο για το αντικείµενο που αναπαριστάται, είναι η συζήτηση για τον 
τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε για τον κόσµο, συγκροτεί µια αποσπασµατική θεωρία της 
σκέψης, είναι ένα µέσο οργάνωσης πληροφοριών χρήσιµων για την εξαγωγή συµπερασµάτων 
και τέλος αποτελεί ένα µέσο έκφρασης. 

                                                           
1 ∆ες http://www.infosociety.gr/infosoc/csf/1/docs/epktp.zip, σ.3-73. 
2 ∆ες ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998). Η Πληροφορική στο Σχολείο. Αθήνα. 
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Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις, προερχόµενες από το χώρο της γνωστικής επιστήµης 
(cognitive science) θεωρούν ότι οι αναπαραστάσεις αποτελούν ένα στιγµιότυπο, µια ατελή 
αποτύπωση του περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό σπάνια µια αναπαράσταση µπορεί να 
επαναληφθεί επακριβώς δεύτερη φορά. Ωστόσο οι αναπαραστάσεις, ακόµα και ατελείς, είναι 
χρήσιµες γιατί µας προσφέρουν µια σηµαντική διάσταση της ανθρώπινης σκέψης, αλλά και 
µας προσφέρουν µια βάση για εκπαιδευτική διάγνωση και παρέµβαση. Επίσης και στις δύο 
προσεγγίσεις συναντάµε τόσο την έννοια της αναπαράστασης µιας κατάστασης του 
περιβάλλοντος (το περιεχόµενο της αναπαράστασης), όσο και την έννοια της διαδικασίας µε 
την οποία αυτή η κατάσταση του περιβάλλοντος αναπαριστάται. Οι απαραίτητες ελάχιστες 
προϋποθέσεις για µια αναπαράσταση είναι κάτι το οποίο αναπαριστάται, η ίδια η 
αναπαράσταση και κάποιος ή κάτι που χρησιµοποιεί την αναπαράσταση.  
Η έννοια της αναπαράστασης στην εξελικτική ψυχολογία διαφοροποιείται από την παραπάνω 
προσέγγιση. Τη θέση του συστήµατος που αναπαριστά παίρνει πια ο άνθρωπος, ενώ το 
περιβάλλον συγκεκριµενοποιείται ανάλογα σε φυσικό, κοινωνικό, συµβολικό και, τελευταία, 
µε την εξάπλωση των ΤΠE και σε εικονικό (Komis, 1993a).  
Ο ρόλος του περιβάλλοντος στις αναπαραστάσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι, 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την προσέγγιση. Στη βιολογικής προέλευσης θεωρητική 
προσέγγιση του Piaget, τα διάφορα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης και οι αναπαραστάσεις 
οι οποίες µπορεί να έχει το παιδί στα πλαίσια κάθε ενός, εξαρτώνται κυρίως από την 
ωρίµανση και τις εµπειρίες του παιδιού και λιγότερο από τις κοινωνικές επιδράσεις που 
δέχεται. Κατά τον Piaget, ο µαθητής κατασκευάζει µε ενεργητικό τρόπο τις νοητικές του 
δοµές, οι οποίες αποτελούν µοντέλα ή, αλλιώς, αναπαραστάσεις του εξωτερικού του κόσµου. 
Κατά τον Bruner (1966), στη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού εµφανίζονται τρεις 
διαδοχικοί τρόποι αναπαράστασης: η εµπράγµατη (enactive), η εικονική (iconic) και η 
συµβολική (symbolic) αναπαράσταση. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν και 
διαµορφώνουν καθοριστικά την εµπειρία και κατ' επέκταση τη µάθηση, η οποία 
αντιµετωπίζεται ως µια διαδικασία µεταξύ του µαθητή και των πολιτιστικών και 
επικοινωνιακών στοιχείων του περιβάλλοντος. Η σοβιετική σχολή των Vygotsky και Leontiev 
(1994, δες επίσης Wertsch, 1991), εξειδικεύοντας ακόµα περισσότερο, θεωρεί πως τα 
εργαλεία της συµβολικής έκφρασης των αναπαραστάσεων (οµιλία, γραφή, εικόνες�) έχουν 
κυρίως κοινωνικό περιεχόµενο, γιατί όχι µόνο αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της κοινωνίας, 
αλλά και δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν από τα νεότερα µέλη αυτής της κοινωνίας, 
έξω από το πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Εισάγοντας τον εσωτερικό λόγο, τη 
διαφοροποίηση ανάµεσα στην "έννοια" και την "επιστηµονική έννοια", την άποψη ότι "η λέξη 
είναι σχεδόν πάντα έτοιµη όταν είναι έτοιµη η έννοια" φτάνουν στο συµπέρασµα ότι το 
ζήτηµα της σηµασίας των λέξεων πρέπει "να το αντιµετωπίζουµε όχι απλά σαν την ενότητα 
της σκέψης και του λόγου, αλλά ως ενοποίηση της γενίκευσης (της έννοιας την οποία έχει 
επιτύχει το παιδί), µέσω και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ως ενοποίηση της σκέψης και 
της επικοινωνίας" (Vygotsky, 1987, δες επίσης Vygotsky, 1994). Ο ρόλος της κοινωνίας στη 
µάθηση, στα πλαίσια αυτής της σχολής γίνεται περισσότερο κρίσιµος µια που η γενίκευση και 
η σηµασία κατασκευάζονται υπό το πρίσµα της ενοποίησης της σκέψης του ατόµου µέσω της 
επικοινωνίας του µε το κοινωνικό περιβάλλον.  
 
Ερευνητική µεθοδολογία και εργαλεία 
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε ήταν εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) 
(Novak, 1990, Novak και Gowin, 1997) και κείµενα των µαθητών. Χρησιµοποιήσαµε δύο 
ερευνητικά 'εργαλεία' κι αυτό γιατί θεωρούµε ότι ο συνδυασµός αυτός θα µας προσφέρει τη 
δυνατότητα να ελέγξουµε καλύτερα, και βέβαια να ερµηνεύσουµε περισσότερο τεκµηριωµένα 
τα δεδοµένα. Επίσης, για τη διερεύνηση διαφόρων παραγόντων που µπορεί να επιδρούν στη 
διαµόρφωση των αναπαραστάσεων σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες επιδόθηκε στους 
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µαθητές ένα ερωτηµατολόγιο. Αυτό βασίστηκε σε δύο άξονες: βιογραφικά στοιχεία των 
µαθητών, αλλά και προηγούµενη εµπειρία σε σχέση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Όλοι οι µαθητές, αλλά και οι δάσκαλοί τους συµµετείχαν αρχικά σε διερευνητικές 
δραστηριότητες µε τη χρήση εννοιολογικών χαρτών, µε σκοπό να αναπτύξουν ορισµένες 
βασικές δεξιότητες και να κατανοήσουν τόσο διάφορους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 
αναπτύξουν εννοιολογικούς χάρτες, όσο και να προβληµατιστούν πάνω στην χρησιµότητά 
τους για την αναπαράσταση εννοιών και σχέσεων µεταξύ τους.  
 
Περιγραφή του δείγµατος και στοιχεία των Σχολείων που συµµετείχαν στην έρευνα 
Στην έρευνα συµµετείχαν 88 µαθητές τριών ∆ηµοτικών Σχολείων του Ν. Ρεθύµνης. Από τους 
µαθητές 40 ήταν αγόρια (45,5%) και 48 κορίτσια (54,5%). Μέσος όρος ηλικίας των µαθητών 
ήταν 10,6 χρόνια, µε τυπική απόκλιση 8 µήνες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών (24%) 
δήλωσε ότι ο πατέρας τους διαθέτει δική του επιχείρηση, το 20,5% ότι είναι δηµόσιος 
υπάλληλος, ενώ το 16% ασχολείται µε χειρονακτικές εργασίες. Το 43% των µαθητών δήλωσε 
ότι η µητέρα τους είναι νοικοκυρά, το 25% ότι είναι υπάλληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων, και 
το 9% έχει δική της επιχείρηση.  
Το 29,5% των µαθητών δήλωσαν ότι διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι, ενώ το ποσοστό των 
µαθητών που είχαν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι είναι 7%. Συνολικά 41 υποκείµενα 
της έρευνας (47%) ήταν µαθητές σε σχολείο που διέθετε πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο µε 
10 υπολογιστές σε δίκτυο, περιφερειακά και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Οι υπόλοιποι 47 (53%) 
είχαν πρόσβαση σε 2-3 υπολογιστές µέσα στις τάξεις των άλλων δύο σχολείων που 
συµµετείχαν στην έρευνα. Κατά την έναρξη της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των 
µαθητών (73%) που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιούσαν υπολογιστές στη διάρκεια 
των σχολικών δραστηριοτήτων µια ώρα εβδοµαδιαία, ενώ ένα µικρότερο ποσοστό (20%) 
χρησιµοποιούσε υπολογιστές έως 2 ώρες την εβδοµάδα. Το 7% των µαθητών έκανε χρήση 
των υπολογιστών έως και 6 ώρες την εβδοµάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών 
δήλωσε ότι στο σχολείο έκανε χρήση κειµενογράφου (82%) και προγραµµάτων ζωγραφικής 
(64%). Μόνο 7% των µαθητών έκαναν χρήση άλλων προγραµµάτων όπως λογιστικού 
φύλλου, προγραµµάτων εξάσκησης, πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο και ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Από τους έξι δασκάλους που συµµετείχαν στην έρευνα, ο ένας 
χρησιµοποιούσε περιστασιακά υπολογιστή, οι τρεις ήταν τακτικοί χρήστες κυρίως εφαρµογών 
γραφείου, αλλά και εκπαιδευτικών τίτλων, και δύο ήταν αρκετά έµπειροι στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση υπολογιστών. 
 
Σταδία της Ερευνητικής ∆ιαδικασίας 
Η κυρίως ερευνητική διαδικασία οργανώθηκε σε 4 στάδια: 
Στάδιο 1: Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών µε θέµα «οι υπολογιστές στον κόσµο µας» µε 
χρήση χαρτιού (φύλλα Α3) και µολυβιών. (Συµµετείχαν και οι 6 τάξεις). 
Στάδιο 2: Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών µε θέµα «για ποιους σκοπούς χρησιµοποιούµε 
υπολογιστές σήµερα» µε χρήση του Inspiration 1, ενός λογισµικού για την ανάπτυξη 
εννοιολογικών χαρτών, αλλά και του REPRESENTATION2 (ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ), ενός 
λογισµικού που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας (Συµµετοχή 4 τάξεων, 2 για κάθε 
είδος λογισµικού). 
Στάδιο 3: Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών µε θέµα «ποιοι χρησιµοποιούν υπολογιστές 
σήµερα» µε χρήση του 'Inspiration', αλλά και του 'REPRESENTATION' (Συµµετοχή 4 
τάξεων, 2 για κάθε είδος λογισµικού). 

                                                           
1 http://www.inspiration.com  
2 http://hermes.iacm.forth.gr. Αναλυτική παρουσίαση του λογισµικού αυτού γίνεται στον παρόντα τόµο (Κόµης Β., 
Φείδας Χ., «Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής 
χαρτογράφησης βασισµένο στο ∆ιαδίκτυο»). 
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Στάδιο 4: Ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών µε θέµα «οι υπολογιστές στον κόσµο µας» µε 
χρήση χαρτιού (φύλλα Α3) και µολυβιών. (Συµµετείχαν και οι 6 τάξεις). 
Στο Στάδιο 1 & 4 της έρευνας ζητήθηκε επίσης από τους µαθητές να γράψουν από ένα 
κείµενο µε θέµα «Μπορείς να εξηγήσεις σε έναν εξωγήινο τι είναι ο υπολογιστής και τι 
µπορείς να κάνεις µε αυτόν;» 
Η ερευνητική διαδικασία διήρκεσε από τον Νοέµβριο του 1999 µέχρι και το Ιούνιο του 2000. 
Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι µαθητές συµµετείχαν επίσης σε οργανωµένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε βάση την ανάπτυξη εννοιολογικών χαρτών σε γνωστικά 
αντικείµενα που διδάσκονταν στο σχολείο, αλλά και ευρύτερα θέµατα µε µορφή project, όπως 
τα απειλούµενα ζώα στην Ελλάδα, η ανακύκλωση, οι πυρκαγιές στα δάση και η µόλυνση που 
προκαλείται από τα αυτοκίνητα.  
Στο συγκεκριµένο κείµενο θα παρουσιάσουµε για πρακτικούς λόγους τα δεδοµένα που 
αφορούν µόνο το πρώτο στάδιο από τα τέσσερα που αναφέραµε.  
Η ανάλυση των εννοιολογικών χαρτών και των κειµένων των µαθητών βασίζεται τόσο σε 
ποσοτική «περιγραφή» τους, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα, οι 
εννοιολογικοί χάρτες των µαθητών σε ένα πρώτο επίπεδο κωδικοποιήθηκαν µε βάση τον 
αριθµό των αντικειµένων-εννοιών, τον αριθµό των δεσµών µεταξύ των αντικειµένων-εννοιών, 
τον τύπο της δοµής του εννοιολογικού χάρτη κ.ά. Η έµφαση ωστόσο δόθηκε στο 
"περιεχόµενο" των χαρτών και συγκεκριµένα στις έννοιες ή "αντικείµενα" που 
παρουσιάζονται είτε σε µορφή ζωγραφιάς ή σε µορφή κειµένου µέσα σε αυτούς. Αντίστοιχα, 
τα κείµενα κωδικοποιήθηκαν µε βάση ορισµένες λέξεις-κλειδιά που ανέφεραν οι µαθητές. 
Έτσι η ανάλυσή µας εστιάζεται τόσο στην περιγραφή των δεδοµένων, όσο και στην 
διερεύνηση τυχών παραγόντων που µπορεί να σχετίζονται µε αυτά όπως η ηλικία, το φύλο, η 
κατοχή υπολογιστή, η εµπειρία των δασκάλων στη χρήση υπολογιστή, όσο και η ύπαρξη 
ξεχωριστού εργαστηρίου ή υπολογιστών σε µια τάξη. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα 
παρουσιάσουµε συνοπτικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσής µας και θα συζητήσουµε σε 
ορισµένα από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα.  
 
Ανάλυση των ∆εδοµένων 
Μελετώντας τους χάρτες και τα κείµενα που λάβαµε από τους µαθητές, αρχίσαµε να 
σχηµατίζουµε ένα σταδιακά σαφέστερο εννοιολογικό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο µας πρόσφερε 
µια "οπτική", ένα γνωστικό εργαλείο ώστε να µπορέσουµε να αντιληφθούµε βαθύτερα και να 
ερµηνεύσουµε κατά το δυνατό επαρκέστερα ποιες είναι οι τυχόν αναπαραστάσεις των 
µαθητών γύρω από τους υπολογιστές. Αυτό το πλαίσιο εστιάστηκε στην οργάνωση ορισµένων 
βασικών κατηγοριών "αντικειµένων" ή εννοιών που παρουσιάστηκαν στους χάρτες και τα 
κείµενα των µαθητών. Οι κατηγορίες στις οποίες καταλήξαµε είναι επικαλυπτόµενες, αλλά 
υπάρχουν και σαφείς διακρίσεις. 
Κατηγορίες "αντικειµένων" και εννοιών: 
Υλικά υπολογιστών (hardware), 
Επαγγελµατικές οµάδες & χώροι που γίνεται χρήση υπολογιστών, & 
Χρήσεις υπολογιστών. 
Με βάση τις παραπάνω βασικές κατηγορίες προσπαθήσαµε να "χαρτογραφήσουµε", δηλαδή 
να ανασυνθέσουµε (κατά το δυνατόν "αναλογικά") και να περιγράψουµε το "τοπίο" των 
αναπαραστάσεων των µαθητών γύρω από τους υπολογιστές. Στο Σχήµα 1 που ακολουθεί 
παρουσιάζουµε το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας. Περιλαµβάνει επιµέρους 
υποκατηγορίες, αλλά και τα ποσοστά που αντιστοιχούν για κάθε µια από αυτές. Στη συνέχεια 
θα προσπαθήσουµε να σχολιάσουµε αυτά τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ξεχωριστά.  
 
Αναπαραστάσεις των µαθητών γύρω από τα υλικά (hardware) των υπολογιστών 
Οι µαθητές στους χάρτες και/ή τα κείµενά τους ανέφεραν ή σχεδίασαν κατά µέσο 5,9 
διαφορετικά υλικά (τυπ.απόκλ.2, µέγιστη τιµή 12 και ελάχιστη 2). Όπως προκύπτει από τα 



556  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 

δεδοµένα, οι µαθητές στην συντριπτική τους πλειοψηφία, όταν απεικονίζουν ή περιγράφουν 
έναν υπολογιστή περιλαµβάνουν απαραίτητα την οθόνη (100%), αλλά και το πληκτρολόγιο 
(99%) και το ποντίκι (94%). Η κεντρική µονάδα εµφανίζεται αρκετά συχνά (76%), αν και όχι 
σε τόσο µεγάλα ποσοστά όπως συµβαίνει µε τα παραπάνω υλικά. Είναι αρκετά πιθανό οι 
µαθητές να µην γνωρίζουν την χρησιµότητα της κεντρικής µονάδας ή να θεωρούν ότι είναι 
χρήσιµη απλώς για να συνδέονται µεταξύ τους τα διάφορα περιφερειακά, όπως το CD-Rom, ο 
εκτυπωτής ή τα ηχεία. Τα ηχεία (44%), το CD-Rom και ο εκτυπωτής (32%), εµφανίζονται 
επίσης σχετικά συχνά στους χάρτες και/ή τα κείµενα των µαθητών. Παρ' όλο που η µεγάλη 
πλειοψηφία των µαθητών αναφέρει το ∆ιαδίκτυο (64%) και την επικοινωνία (57%) ανάµεσα 
στις "χρήσεις" των υπολογιστών, η ρητή περιγραφή ή αναφορά κάποιου δικτύου 
υπολογιστών, είτε στα σχέδια είτε στα κείµενα, είναι σχετικά λίγες (14%, επίσης το 3% κάνει 
αναφορά σε modem). Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι οι µαθητές παρ' όλο που είναι ενήµεροι 
(µέσω των ΜΜΕ για παράδειγµα) για τις παραπάνω δυνατές χρήσεις δεν έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις γύρω από το πώς τελικά επιτυγχάνεται η επικοινωνία µέσω αυτής της 
τεχνολογίας. Συνολικά µε βάση τα δεδοµένα προκύπτει ότι οι µαθητές έχουν µια αρκετά 
πλήρη εικόνα των βασικών υλικών που απαρτίζουν έναν υπολογιστή. Είναι χαρακτηριστικό 
επίσης να αναφέρουµε ότι αρκετοί από αυτούς ζωγράφισαν µε µεγάλη ακρίβεια και πολλές 
λεπτοµέρειες τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, της οθόνης ή της κεντρικής µονάδας.  
 

 
 
Σχήµα 1: "Εννοιολογικό τοπίο" αναπαραστάσεων των µαθητών γύρω από τους υπολογιστές 
 
Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα 
στον αριθµό των υλικών που αναφέρονται από τους µαθητές (έως 4 υλικά, από 5 έως 8 και 8 
και πάνω) και το φύλο, την ηλικία (10 και 11 και πάνω), την κατοχή υπολογιστή, την ύπαρξη ή 
όχι σχολικού εργαστηρίου και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστών των δασκάλων, 
εκτελέσαµε µια σειρά από χ2 τεστ. Από αυτά η µόνη στατιστική σηµαντικότητα (sig.:,03, 
ρ<,05) η οποία προέκυψε είναι ανάµεσα στο φύλο και στον αριθµό των υλικών που 
αναφέρονται από τους µαθητές. Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται στην µεγαλύτερη έµφαση 
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που δίνουν τα αγόρια στα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών. Από την άλλη τα 
κορίτσια ίσως να προτίµησαν να δώσουν έµφαση σε άλλα στοιχεία που αφορούν τους 
υπολογιστές. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι κατά την περιγραφή των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στους µαθητές δεν δόθηκε αποκλειστικά έµφαση στην περιγραφή των 
υλικών, και ήταν στην διάθεσή τους να αναπτύξουν ή να σχεδιάσουν αυτές τις πλευρές του 
γενικού αντικειµένου "οι υπολογιστές στον κόσµο µας" που θεωρούσαν ως πιο σηµαντικές ή 
ενδιαφέρουσες. 
Η ηλικία, από την άλλη, δεν φαίνεται να έχει κάποια στατιστικά σηµαντική σχέση (ρ>,05) κι 
αυτό ίσως να οφείλεται στην µικρή διαφορά ηλικίας µεταξύ των δύο δειγµάτων (10 και 11 και 
πάνω). Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι ούτε η κατοχή υπολογιστή δεν έχει στατιστική σχέση µε 
τον αριθµό των υλικών που περιέγραψαν οι µαθητές στους χάρτες και τα κείµενά τους. Αυτό 
ίσως να οφείλεται στο ότι είτε τους χρησιµοποιούν στο σπίτι αποκλειστικά οι γονείς τους ή 
ότι κάνουν πολύ περιορισµένη χρήση του. Η ύπαρξη ενός πλήρως εξοπλισµένου σχολικού 
εργαστηρίου, παρόµοια, δεν φαίνεται να έχει κάποια στατιστικά σηµαντική σχέση µε τον 
αριθµό των υλικών που αναφέρουν οι µαθητές, παρ' όλο που είναι ασύγκριτα καλύτερα 
εξοπλισµένα από τις τάξεις που διαθέτουν 2-3 υπολογιστές. Κατά κάποιο τρόπο ενδεχοµένως 
η ύπαρξη λίγων έστω υπολογιστών στην τάξη και η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης από τους 
µαθητές (π.χ. στα διαλείµµατα) να αντισταθµίζει την έλλειψη του πλουσιότερου εξοπλισµού 
που διαθέτει ένα εργαστήριο στο οποίο όµως οι µαθητές έχουν µόνο περιορισµένη πρόσβαση 
(συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες την εβδοµάδα). Η εµπειρία επίσης του δασκάλου στην 
εκπαιδευτική χρήση υπολογιστή δεν φαίνεται να έχει κάποια στατιστική σχέση. Αυτό ίσως να 
οφείλεται στο ότι δεν χρειάζεται κάποιος δάσκαλος να είναι έµπειρος σε αυτό το επίπεδο για 
να εξηγήσει στους µαθητές του τα βασικά µέρη ενός υπολογιστή.  
 
Αναπαραστάσεις των µαθητών γύρω από επαγγελµατικές οµάδες & χώρους όπου γίνεται 
χρήση υπολογιστών 
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, οι µαθητές στους χάρτες και/ή τα κείµενά τους έχουν αναφέρει ή 
περιγράψει µε κάποιο σχέδιο αρκετούς επαγγελµατικούς χώρους που γίνεται χρήση 
υπολογιστών. Το 70,5% των µαθητών έχουν αναφέρει τουλάχιστον ένα τέτοιο επαγγελµατικό 
χώρο, ενώ το 12,5% από αυτούς ανέφερε 4 ή περισσότερους (µ.ό.:1,5 και τ.α.:1,4).  
Αυτό που οι µαθητές αναφέρουν σε µεγάλο ποσοστό είναι διάφορες υπηρεσίες (39%), όπως η 
∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, γραφεία ταξιδιών κτλ. Αρκετά µεγάλα ποσοστά επίσης συγκέντρωσαν οι 
τράπεζες και το χρηµατιστήριο (36%), τα µεταφορικά µέσα (34%), το εµπόριο (32%), και 
χώροι υγείας (18%), όπως νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Σε ορισµένες από αυτές τις 
περιπτώσεις οι µαθητές συµπλήρωσαν και το είδος της δραστηριότητας που απαιτεί τη χρήση 
υπολογιστών σε αυτούς τους χώρους, όπως πχ. "για να παίρνουµε λεφτά", "για να κλείνουµε 
ραντεβού", ή "για να ελέγχουµε την κυκλοφορία". Σε γενικές γραµµές οι µαθητές φαίνεται να 
είναι αρκετά ενήµεροι για την διάδοση της χρήσης υπολογιστών σε πολλούς επαγγελµατικούς 
χώρους, κι αυτό ασφαλώς σε ένα µεγάλο βαθµό οφείλεται στην προσωπική τους εµπειρία 
(π.χ. η χρήση υπολογιστών στις τράπεζες και πολλά καταστήµατα κ.α.), αλλά και στις 
διάφορες πληροφορίες που κατακλύζουν την καθηµερινή ζωή µέσα από διαφηµίσεις, την 
τηλεόραση και τα έντυπα.  
Σε αντίθεση, κατά κάποιο τρόπο, µε τα παραπάνω, οι µαθητές ελάχιστα αναφέρθηκαν σε 
επαγγελµατίες που κάνουν χρήση υπολογιστών. Ο µέσος όρος των επαγγελµατιών που 
αναφέρουν είναι 0,3 (τ.α.:0,7). Οι γιατροί σε ποσοστό 11% είναι αυτοί που κάνουν την 
εµφάνισή τους στα κείµενα ή τους χάρτες των µαθητών, αλλά άλλοι επαγγελµατίες σχεδόν 
αγνοούνται. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αναφέρουν συχνά κάποιο ενήλικο άτοµο (25%) 
χωρίς πολλές φορές να προσδιορίζουν συγκεκριµένα τι κάνει αυτό µε τους υπολογιστές (είναι 
π.χ. συχνή η φράση "τον χρησιµοποιούν οι µεγάλοι για δουλειές"). Επίσης το 51% των 
µαθητών δεν ανέφερε κανέναν ενήλικα (επαγγελµατία ή µη). Αυτό ίσως να οφείλεται στην 
έλλειψη γνώσεων από πλευράς των µαθητών για το τι ακριβώς απαιτεί η εργασία ενός 
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επαγγελµατία και κατ' επέκταση εάν έχει ανάγκη τη χρήση υπολογιστή ή όχι. Κι αυτό γιατί η 
απόκτηση µιας τέτοιας εµπειρίας ή γνώσεων για τη χρήση υπολογιστών από επαγγελµατίες 
απαιτεί γενικά µεγαλύτερες προσπάθειες από µια περιστασιακή επίσκεψη σε µια τράπεζα ή 
κάποιο κατάστηµα. Το ότι ελάχιστα αναφέρουν δάσκαλο(α) (µόλις4,5%), ίσως να οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην έρευνα δεν έκαναν χρήση των 
υπολογιστών στα πλαίσια κάποιας συγκεκριµένης "διδασκαλίας", αλλά απασχολούσαν τους 
µαθητές πάνω σε ευρύτερα εκπαιδευτικά θέµατα που οι µαθητές είχαν πολλά περιθώρια 
πρωτοβουλιών.  
Η στατιστική σχέση ανάµεσα στο φύλο, την ηλικία των µαθητών, τη κατοχή υπολογιστή, την 
ύπαρξη εργαστηρίου και την εµπειρία του δασκάλου, και τον αριθµό των επαγγελµατικών 
χώρων1 είναι επίσης κάτι που διερευνήσαµε µε µια σειρά από χ2 τεστ. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι το φύλο και η κατοχή υπολογιστή, δεν έχουν στατιστικά σηµαντική σχέση µε τον 
αριθµό των επαγγελµατικών χώρων που ανέφεραν οι µαθητές ότι χρησιµοποιούνται 
υπολογιστές (ρ>,05). Σε αντίθεση, υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα σε σχέση µε την ηλικία 
(sig.:,00, ρ<,001). Μόλις το 6% των µαθητών ηλικίας 10 χρονών ανέφεραν 3 ή περισσότερους 
επαγγελµατικούς χώρους. Το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών ηλικίας 11 ετών ή 
περισσότερο ήταν 38,5%. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται σε κοινωνικούς, αλλά και 
αναπτυξιακούς λόγους: τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά έχουν έτσι κι αλλιώς περισσότερες 
κοινωνικές εµπειρίες, αλλά ίσως και περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν νοητικά τις 
εµπειρίες αυτές. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα και σε σχέση 
µε την ύπαρξη εργαστηρίου ή όχι (sig.:,03, ρ<,05). Το 30% των µαθητών που έχουν 
πρόσβαση σε 2-3 υπολογιστές µέσα στην τάξη τους (σε σύγκριση µε το µόλις 10% αυτών που 
έχουν πρόσβαση σε εργαστήριο), αναφέρουν 3 ή περισσότερους επαγγελµατικούς χώρους που 
γίνεται χρήση υπολογιστών. Ενδεχοµένως η παρουσία των υπολογιστών στην τάξη, όχι µόνο 
να δίνει την ευκαιρία στους µαθητές για συχνότερη (αν και όχι εύκολα ατοµική) πρόσβαση, 
αλλά και γενικά συχνότερη ενασχόληση µε θέµατα που αφορούν υπολογιστές. Η τακτική 
αυτή ενασχόληση ασφαλώς απαιτεί από το δάσκαλο να ασχοληθεί καθηµερινά ο ίδιος µε τις 
ανάγκες των µαθητών του, να απαντήσει σε ερωτήσεις τους κτλ. Αυτό µε τη σειρά του 
ενδεχοµένως οδηγεί τους µαθητές σε µια ευρύτερη αντίληψη για τις χρήσεις των υπολογιστών 
σε σχέση µε αυτούς που έχουν πρόσβαση µόνο σε προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες στο 
εργαστήριο υπολογιστών. Είναι επίσης σηµαντικό να τονίσουµε ότι και η εµπειρία των 
δασκάλων που συµµετείχαν στην έρευνα φαίνεται να παίζει κάποιο σηµαντικό ρόλο. 
Χαρακτηριστικά, ενώ κανείς από τους µαθητές των οποίων ο δάσκαλος είναι περιστασιακός 
χρήστης υπολογιστή δεν αναφέρει περισσότερους από 2 επαγγελµατικούς χώρους, το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές των οποίων οι δάσκαλοι είναι έµπειροι χρήστες είναι 
64%.  
Εκεί που φαίνεται ότι παίζει επίσης κάποιο σηµαντικό ρόλο η εµπειρία του δασκάλου 
(sig.:,014, ρ<,05), είναι στις αναφορές που κάνουν οι µαθητές σε ενήλικες που χρησιµοποιούν 
υπολογιστές σε κάποιο επάγγελµα. Μόνο το 6% των µαθητών των οποίων ο δάσκαλος ήταν 
περιστασιακός χρήστης υπολογιστών ανέφερε κάποιον επαγγελµατία, σε σχέση µε το 40% 
των µαθητών που οι δάσκαλοι ήταν τακτικοί χρήστες και το 23% αυτών που οι δάσκαλοι ήταν 
έµπειροι χρήστες υπολογιστών. Συνήθως, οι µαθητές των οποίων ο δάσκαλος ήταν 
περιστασιακός χρήστης υπολογιστών, είτε δεν ανέφεραν κανένα χρήστη (50%), ή ανέφεραν 
γενικά κάποιο ενήλικα (44%). Φαίνεται λοιπόν ότι παίζει ρόλο η εµπειρία των δασκάλων, οι 
οποίοι βασιζόµενοι στις γνώσεις τους ίσως απαντούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια και πληρότητα 
στις ερωτήσεις των µαθητών για συγκεκριµένες επαγγελµατικές χρήσεις των υπολογιστών, 
αλλά και ενθαρρύνουν το διάλογο σε τέτοια θέµατα. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε εργαστήριο υπολογιστών ή σε υπολογιστές στην τάξη έχει 
στατιστικά σηµαντική σχέση µε τις αναφορές (ή µη) των µαθητών σε επαγγελµατίες ή γενικά 
                                                           
1 Ο αριθµός των επαγγελµατικών χώρων που ανέφεραν οι µαθητές οµαδοποιήθηκε σε κανένα χώρο, 1-2 χώρους, και 
3 ή περισσότερους. 
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ενήλικες χρήστες (sig.:,00, ρ<,01). Αυτή τη φορά είναι οι µαθητές που έχουν πρόσβαση σε 
εργαστήριο που αναφέρουν πιο συχνά επαγγελµατίες (46%), σε αντίθεση µε όσους 
χρησιµοποιούν υπολογιστές στην τάξη, οι οποίοι είτε δεν αναφέρουν κανένα ενήλικα (53%), ή 
αναφέρονται γενικά σε κάποιον ενήλικα που χρησιµοποιεί υπολογιστές (32%). Ενδεχοµένως 
αυτό να οφείλεται στις εµπειρίες που αποκτούν οι µαθητές όταν αξιοποιούν την δυνατότητα 
που παρέχει ένα εξοπλισµένο εργαστήριο για τη χρήση και επαγγελµατικών 'βαριών' 
εφαρµογών σε υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. 
 
Αναπαραστάσεις των µαθητών γύρω από χρήσεις υπολογιστών 
Οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα, παρ' όλο που δεν ανέφεραν αρκετούς 
επαγγελµατίες, έδωσαν έµφαση στην παρουσίαση αρκετών χρήσεων των υπολογιστών. 
Συγκεκριµένα ανέφεραν κατά µέσο όρο 4,5 χρήσεις (τ.α.:2, ελάχιστη τιµή 0, µέγιστη 8). Όταν 
αναφέρονταν σε αυτές υπήρχαν πολλά προσωπικά στοιχεία (π.χ. στα κείµενα µιλούσαν σε 
πρώτο πρόσωπο, και στις ζωγραφιές συχνά παρουσίαζαν τον εαυτό τους ή κάποιο άλλο παιδί 
µε το οποίο επικοινωνούν κ.ά.). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η πιο συχνή αναφορά σε 
κάποιον άλλον άνθρωπο πέρα από τον εαυτό τους ήταν σε ένα άλλο παιδί (45,5%). Κατά 
κάποιο τρόπο κυριαρχούσε το προσωπικό στοιχείο σε σχέση µε το αντικείµενο και το είδος 
της χρήσης, ενώ όσες από αυτές προέρχονταν ή αφορούσαν τον κόσµο των ενηλίκων ήταν σε 
δεύτερο κατά κανόνα πλάνο.  
Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 1, ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών, όταν αναφέρεται σε 
κάποια χρήση των υπολογιστών, αυτή αφορά το ∆ιαδίκτυο (64%). Επίσης οι µαθητές 
αναφέρουν συχνά τη γραφή κειµένων (60%), την επικοινωνία (57%) συνήθως µε άλλα παιδιά 
ή "άλλες χώρες", διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια (53%), ζωγραφική ή σχέδιο (53%), 
αναζήτηση πληροφοριών (37,5%), και την ακρόαση µουσικής (35%).  
Μια ειδική "κατηγορία" είναι επίσης αυτή που αφορά τη µάθηση και τη µελέτη που 
αναφέρουν συγκεκριµένα ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών (39%), η οποία δεν αφορά 
κάποιο είδος χρήσης, αλλά σκοπούς χρήσης. Η ρητή αναφορά σε τέτοιου είδους σκοπούς 
είναι αρκετά ενδιαφέρουσα καθώς υποδηλώνει µια έµφαση που ενδεχοµένως δίνουν οι 
µαθητές για την αξιοποίηση των υπολογιστών για µαθησιακούς σκοπούς. Ένα χαµηλότερο 
ποσοστό επίσης ανέφερε και ασκήσεις σε µαθήµατα που µπορούν να γίνουν µέσω 
υπολογιστών (19%). Γενικά πάντως διακρίνουµε µέσα από τους χάρτες και τα κείµενα των 
µαθητών τρεις 'πόλους' γύρω από τους οποίους εστιάζουν το ενδιαφέρον τους: τη µάθηση που 
αναφέραµε προηγουµένως, την διασκέδαση και δηµιουργία (παιχνίδια, µουσική, ζωγραφική 
και σχέδιο), και βασικά τη χρήση του ∆ιαδικτύου για επικοινωνία και δευτερευόντως για 
αναζήτηση πληροφοριών. Η γραφή συνδυάζεται µε κάποιο ή κάποιους από τους παραπάνω 
πόλους, για τη γραφή εργασιών, τη γραφή για επικοινωνία (π.χ. e-mail) και τη γραφή σαν 
δηµιουργία.  
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι παρ' όλο που οι µαθητές την περίοδο που διεξήχθη η 
πρώτη φάση της έρευνας που περιγράφουµε εδώ είχαν ήδη χρησιµοποιήσει αρκετά 
υπολογιστές τόσο για µαθησιακούς σκοπούς όσο και για διασκέδαση µέσα ή έξω από το 
σχολείο, εντούτοις είχαν ελάχιστη εµπειρία στη χρήση του ∆ιαδικτύου και την επικοινωνία 
µέσω υπολογιστών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το ∆ιαδίκτυο και η επικοινωνία είναι τα 
θέµατα που πραγµατικά προκαλούν το ενδιαφέρον το µαθητών σε βαθµό που να τα 
αναφέρουν πιο συχνά από τις χρήσεις για τις οποίες έχουν αρκετή εµπειρία (π.χ. τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια).  
Όπως και προηγούµενα σε σχέση µε την αναφορά των µαθητών σε επαγγελµατίες έτσι και 
στις αναφορές των µαθητών σε χρήσεις των υπολογιστών φαίνεται να παίζει στατιστικά 
σηµαντικό ρόλο η εµπειρία του δασκάλου (sig.:,002, ρ<,01). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 84% 
των µαθητών που έχουν δασκάλους που είναι τακτικοί χρήστες και το 54,5% των µαθητών 
που έχουν δασκάλους που είναι έµπειροι χρήστες ανέφεραν 4 ή περισσότερες χρήσεις 
υπολογιστών. Σε αντίθεση, η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών (62,5%) µε δάσκαλο που είναι 
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περιστασιακός χρήστης αναφέρει το πολύ 3 χρήσεις. Ενδεχόµενα οι πιο έµπειροι δάσκαλοι 
είτε να ενθαρρύνουν είτε/και να διευκολύνουν τους µαθητές στη χρήση πολλών διαφορετικών 
εφαρµογών. Επίσης η έλλειψη εµπειρίας είναι δυνατόν να οδηγεί σε ένα κάποιο δισταγµό από 
πλευράς του δασκάλου να αξιοποιήσει στην τάξη νέες µορφές χρήσεων στις οποίες δεν έχει 
ακόµα ο ίδιος εξοικειωθεί. Η ύπαρξη επίσης εργαστηρίου ή όχι έχει στατιστικά σηµαντική 
σχέση µε τον αριθµό των χρήσεων που αναφέρουν οι µαθητές (sig.:,04, ρ<,05). Το 80,5% των 
µαθητών που έχει πρόσβαση σε εργαστήριο ανέφερε 4 ή περισσότερες χρήσεις υπολογιστών 
(το αντίστοιχο ποσοστό όσων έχουν πρόσβαση µέσα στην τάξη ήταν 55,3%). Είναι αρκετά 
πιθανό ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το εργαστήριο προσφέρει πολύ περισσότερες 
δυνατότητες χρήσεων, πράγµα που αντανακλάται και στις αναφορές που κάνουν οι µαθητές 
γι' αυτές. 
 
Συζήτηση � συµπεράσµατα 
Συνοψίζοντας το σχολιασµό των ευρηµάτων της έρευνας, είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε 
ότι γενικά οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή, παρ' όλο που ήταν σχετικά µικροί 
σε ηλικία (µ.ό.:10,6 ετών), µας προσέφεραν δεδοµένα που υποδεικνύουν ότι διαθέτουν µια 
αρκετά πλούσια 'γκάµα' αναπαραστάσεων γύρω από τους υπολογιστές και τις χρήσεις τους. 
Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό γιατί φανερώνει τόσο ένα σηµαντικό ενδιαφέρον από τους 
µαθητές, όσο και µια γνωστική-αναπτυξιακή ωριµότητα για την αξιοποίηση των υπολογιστών 
για µάθηση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση, η 
κατοχή προσωπικού υπολογιστή από κάποιους µαθητές δεν φαίνεται να έχει σχέση µε τις 
γνώσεις και/ή αναπαραστάσεις που έχουν γύρω από αυτούς. Ενδεχοµένως αυτό φανερώνει ότι 
γενικά κάνουν περιορισµένη χρήση του υπολογιστή που έχουν στο σπίτι (π.χ. ηλεκτρονικά 
παιχνίδια). Το τελευταίο ίσως να οφείλεται στο ότι οι ίδιοι οι γονείς δεν δίνουν µεγάλη 
έµφαση στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του υπολογιστή στο σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό το 
ότι από τους 88 µαθητές, κανένας δεν έκανε κάποια αναφορά στους γονείς του είτε στους 
χάρτες ή τα κείµενά τους. Το φύλο των µαθητών, επίσης δεν φαίνεται να έχει σχέση µε τις 
αναπαραστάσεις των µαθητών για τους υπολογιστές, πέρα από τα υλικά (hardware) όπου τα 
αγόρια τείνουν να αναφέρουν περισσότερα. Ίσως αυτό να αντανακλά µια στάση των αγοριών 
να θεωρούν πιο ενδιαφέρον και χρήσιµο γι' αυτούς να ασχοληθούν µε την τεχνολογική 
πλευρά των υπολογιστών (δες Makrakis και Sawada, 1996, Brosnan, 1998). Παρ' όλα αυτά τα 
αγόρια και τα κορίτσια δεν παρουσίασαν καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά σε όλες τις 
υπόλοιπες κατηγορίες αναπαραστάσεων που εξετάσαµε, πράγµα που είναι αρκετά 
ενθαρρυντικό καθώς δείχνει ότι οι µαθητές δεν έχουν δηµιουργήσει στερεότυπα που θα τους 
αποθάρρυναν να αξιοποιήσουν τους υπολογιστές.  
Ένα ενδιαφέρον σηµείο της ανάλυσής µας είναι η ανάδειξη του ρόλου της εµπειρίας των 
δασκάλων για την απόκτηση εκ µέρους των µαθητών µιας ευρύτερης γκάµας 
αναπαραστάσεων πάνω στους υπολογιστές. Με δεδοµένη τη πρόθεση της Πολιτείας να 
εξοπλίσει τα επόµενα χρόνια τα δηµοτικά σχολεία µε εργαστήρια υπολογιστών, είναι 
σηµαντικό να επισηµανθεί ότι ενδεχοµένως η αδυναµία αρκετών δασκάλων να αξιοποιήσουν 
αυτή την υποδοµή όχι µόνο να επιδράσει αρνητικά στην καινοτοµία αυτή, αλλά και να 
δηµιουργηθούν µεγάλες ανισότητες ανάµεσα σε σχολεία και τάξεις που οι δάσκαλοι δεν 
έχουν εµπειρία και σε αυτά που έχουν. Ανάλογες προσπάθειες στην Ευρώπη συνάντησαν 
σηµαντικά προβλήµατα γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους (δες Veen, 1993, Lawson και 
Comber, 1999, Schulz-Zander και Fankhäel, 1997, Pelgrum και Plomp, 1993). Η εισαγωγή 
υπολογιστών στην εκπαίδευση κάνει επιτακτική την ανάγκη για εκπαίδευση και διαρκή 
επιµόρφωση των εν εκπαιδευτικών γύρω από τους υπολογιστές και την εκπαιδευτική τους 
αξιοποίηση. Επίσης, τα Παιδαγωγικά Τµήµατα χρειάζεται να αντιµετωπίσουν αυτή την νέα 
προοπτική περισσότερο συστηµατικά. Σήµερα συνήθως προσφέρουν εισαγωγικά µαθήµατα 
στην Πληροφορική, αλλά χρειάζεται να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ενσωµάτωση της 
χρήσης υπολογιστών στη διδασκαλία όσο το δυνατό περισσότερων αντικειµένων, ούτως ώστε 
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οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη εµπειρία για την παιδαγωγική τους αξιοποίηση 
(Baron και Bruillard, 1997, Oliver, 1994, Makrakis, 1997).  
Η ύπαρξη εργαστηρίου σε σχέση µε την πρόσβαση σε υπολογιστές µέσα στην τάξη επίσης 
αποτέλεσε ένα στοιχείο που φάνηκε να έχει σχέση µε το τι ανέφεραν οι µαθητές στους 
εννοιολογικούς χάρτες και τα κείµενά τους. Αυτό που ίσως είναι σηµαντικό είναι ότι η συχνή 
(αν και όχι ατοµική) χρήση κάποιου ή κάποιων υπολογιστών σε µια τάξη είναι χρήσιµη στην 
εξοικείωση των µαθητών µε κάποιες γενικές χρήσεις, αλλά οι πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες 
που προσφέρονται µέσα από ένα εργαστήριο είναι αυτές που µπορούν να ενθαρρύνουν τους 
µαθητές να αποκτήσουν εµπειρίες πάνω σε πιο εξειδικευµένες εφαρµογές και χρήσεις 
υπολογιστών. Όπως και να έχει, η διαρκής έρευνα πάνω σε όλες αυτές τις διαστάσεις της 
εκπαίδευσης πάνω και µέσω των υπολογιστών είναι απολύτως απαραίτητη, έστω και µόνο για 
να επιβεβαιώνει τα αυτονόητα� 
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