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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένα από τα ζητούµενα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο είναι οι µαθητές/ριες να 
οικοδοµήσουν ορθές αναπαραστάσεις και δεξιότητες σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. Προϋπόθεση γι’ 
αυτό, σύµφωνα µε την εποικοδοµητική αντίληψη για τη µάθηση, είναι η διερεύνηση, µελέτη και λήψη 
υπόψη των αρχικών ιδεών και αντιλήψεων των παιδιών. Σκοπός της µελέτης που ακολουθεί ήταν η 
διερεύνηση των αναπαραστάσεων παιδιών Γυµνασίου σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο, τη δοµή και τις 
λειτουργίες του, των παραγόντων που επιδρούν στη διαµόρφωση των αναπαραστάσεων αυτών, 
καθώς και των χρήσεων του ∆ιαδικτύου από τα παιδιά εντός και εκτός σχολείου. Συµµετείχαν 340 
παιδιά Β’ και Γ’ Γυµνασίου που συµπλήρωσαν ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο. Από την επεξεργασία 
των δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο περισσότερο εκτός σχολείου 
παρά στο σχολείο και ότι το βλέπουν κυρίως ως µέσο ψυχαγωγίας παρά ως εργαλείο δουλειάς, αν 
και στη σκέψη τους κυριαρχεί η λειτουργία του ∆ιαδικτύου ως πηγής πληροφορίας. ∆ιαπιστώθηκε 
επίσης ότι αρκετά παιδιά έχουν λανθασµένες ή συγκεχυµένες αναπαραστάσεις. Μεταξύ των παιδιών 
αυτών υπερτερούν τα κορίτσια, τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και τα παιδιά 
που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική της Πληροφορικής, αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, χρήσεις 

του ∆ιαδικτύου, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βασική απαίτηση για την εκπαίδευση σήµερα είναι να προετοιµάσει τα παιδιά να 

συµµετάσχουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας, εφοδιάζοντάς τα µε γνώσεις και δεξιότητες 
χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών. ∆εδοµένου ότι στη χώρα µας η 
Πληροφορική δεν έχει ακόµη εισαχθεί στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, η πρώτη επαφή των 
παιδιών µε τις τεχνολογίες αυτές στο σχολείο γίνεται στο Γυµνάσιο, στο µάθηµα της 
Πληροφορικής. Ειδικότερα το ∆ιαδίκτυο αποτελεί καινοτοµία και για το Γυµνάσιο, δεδοµένου ότι 
έχει εισαχθεί στη διδακτέα ύλη πρόσφατα και η δικτύωση των σχολείων είναι σε εξέλιξη. Ένα 
ζητούµενο της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο είναι τα παιδιά να κατανοήσουν 
βασικές έννοιες που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο (π.χ. δίκτυο, υπηρεσίες) και να µάθουν να 
χρησιµοποιούν τις βασικές υπηρεσίες του (π.χ. να αναζητούν πληροφορίες στον Παγκόσµιο Ιστό). 
Προκειµένου ο/η εκπαιδευτικός να εντοπίσει τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής 
ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες διδασκαλίες που να στοχεύουν στην αντιµετώπιση των δυσκολιών 
αυτών, είναι απαραίτητο να µελετήσει το πώς τα ίδια αντιλαµβάνονται το ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε 
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την εποικοδοµητική αντίληψη για τη µάθηση, η νέα γνώση δεν αφοµοιώνεται αν δεν 
µετασχηµατίσει τις αρχικές νοητικές αναπαραστάσεις που προϋπάρχουν στο µυαλό του παιδιού 
και οι οποίες συχνά είναι ελλιπείς ή λανθασµένες, παρόλο που του χρησιµεύουν ως σύστηµα 
επεξηγηµατικό (Astolfi & Develay, 1989). Όσον αφορά στα συστήµατα πληροφορικής, οι 
άνθρωποι γενικά σχηµατίζουν νοητικά µοντέλα, µε βάση τις προηγούµενες τεχνικές τους γνώσεις, 
την αλληλεπίδρασή τους µε το περιβάλλον ή µε τα ίδια τα συστήµατα και την παρακολούθηση 
άλλων να αλληλεπιδρούν µε αυτά (Norman, 1983; Κόµης, 1997; Κολλάρα, Κανελλόπουλος & 
Σπηλιωτοπούλου, 2000). Όσον αφορά ειδικότερα στο ∆ιαδίκτυο, τα παιδιά ακόµη και αν δεν το 
έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ, διαµορφώνουν αναπαραστάσεις σε σχέση µε αυτό από την εµπειρία 
τους µε άλλες τεχνολογίες, την αλληλεπίδραση µε συνοµηλίκους και την επιρροή που ασκούν τα 
ΜΜΕ (O’Day et al., 1999; Κολλάρα κ.ά., 2000). Όσον αφορά τη µελέτη των αναπαραστάσεων 
µαθητών/ριών σε σχέση µε τον υπολογιστή, έρευνα που έγινε το 1990 στη Μ. Βρετανία µε παιδιά 
6-8 ετών (Ρούσσος, 1996) έδειξε ότι αν και τα περισσότερα παιδιά είχαν εµπειρία χρήσης 
υπολογιστή, τα νοητικά τους µοντέλα για τον υπολογιστή ήταν περιορισµένα. Σε έρευνα που έγινε 
στη Γαλλία το 1991-92 µε παιδιά 9-13 ετών (Κόµης, 1997) διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια, τα 
µεγαλύτερα παιδιά και οι κάτοχοι υπολογιστή έχουν πληρέστερες αναπαραστάσεις, ενώ τα 
αγόρια, τα µικρότερα παιδιά και οι µη-κάτοχοι υπολογιστή έχουν πιο συγκεχυµένες 
(ανθρωποµορφισµός, µυθοποίηση υπολογιστή, υπολογιστής ως παιχνίδι). Πολύ λίγες είναι οι 
έρευνες των αναπαραστάσεων µαθητών/ριών σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. Έρευνα µε παιδιά 
∆ηµοτικού στη Βρετανία (Rimmer, 2000) έδειξε ότι όσα δεν έχουν εµπειρία χρήσης του 
∆ιαδικτύου το ταυτίζουν µε έναν µεµονωµένο υπολογιστή. Στην Ελλάδα, µια έρευνα που έγινε µε 
µαθητές/ριες Γ’ Γυµνασίου, Α’, Β’, Γ’ Λυκείου (Κολλάρα κ.ά., 2000) µε στόχο την ανίχνευση των 
νοητικών µοντέλων γύρω από τα δίκτυα µε βάση το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, έδειξε ότι τα 
µοντέλα αυτά κυµαίνονται από αναπαραστάσεις απλών συνδέσεων σε πιο εµπλουτισµένες 
συνδέσεις. Τέλος, µελέτες που έχουν γίνει µε ενήλικες ανέδειξαν αντιλήψεις (π.χ. ταύτιση 
∆ιαδικτύου - Παγκόσµιου Ιστού) που δείχνουν ότι, ενώ ο προσωπικός υπολογιστής είναι ένα 
αντικείµενο που µπορούν να δουν και να αγγίξουν, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντιληφθούν 
το τι είναι το ∆ιαδίκτυο (O’Day et al., 1999; Thatcher & Greyling, 1998). 
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΤΟΧΟΣ 
Η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση των αναπαραστάσεων παιδιών Β’ και Γ’ Γυµνασίου σε 

σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό µελετήθηκαν και οι χρήσεις του ∆ιαδικτύου από τα 
παιδιά εντός και εκτός του σχολείου. Συγκεκριµένα, στόχος ήταν να διερευνηθούν: α) η χρήση του 
∆ιαδικτύου από τα παιδιά στο σχολείο: το αν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο εργαστήριο στο 
µάθηµα της Πληροφορικής, οι υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου που χρησιµοποιούν και οι 
δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται, β) η χρήση του ∆ιαδικτύου από τα παιδιά εκτός 
σχολείου: το αν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι ή και εκτός (π.χ. Internet Café), οι 
υπηρεσίες που χρησιµοποιούν και οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται, γ) οι 
αναπαραστάσεις των παιδιών σε σχέση µε: το ∆ιαδίκτυο ως σύνολο, την κατανεµηµένη 
αποθήκευση πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικού ελέγχου στο ∆ιαδίκτυο, την αναζήτηση 
πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, τη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 
(Παγκόσµιο Ιστό (WWW), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail)) και τέλος, τη δοµή του 
∆ιαδικτύου. 
 
∆ΕΙΓΜΑ 
Συµµετείχαν 340 παιδιά 11 Γυµνασίων του νοµού Τρικάλων (6 σχολεία της πόλης και 5 σε 

κωµοπόλεις ή χωριά) που ανήκαν σε 22 τµήµατα όπως είχαν διαχωριστεί για το µάθηµα της 
Πληροφορικής. Οι ηλικίες τους ήταν 12 - 16 έτη (M = 13.96, SD = 0.97), 170 ήταν αγόρια και 170 
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κορίτσια, 168 της Β’ τάξης και 172 της Γ’, 206 από σχολεία της πόλης και 134 από σχολεία εκτός 
πόλης. Όσον αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισµό, σε 7 Γυµνάσια υπήρχε εργαστήριο µε 7-8 PCs 
Pentium II-III µε Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ) MS Windows95/98 και σύνδεση ISDN 64 Kbps µε 
το ∆ιαδίκτυο µέσω Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είχαν όλα 
τα PCs, ενώ σε ένα σχολείο µόνον ένας υπολογιστής. Σε 4 Γυµνάσια υπήρχε εργαστήριο µε 7 PCs 
386 µε ΛΣ MS Windows3.1 και server PC 486. Σε 2 από αυτά, υπήρχε από 1 PC Pentium II-III µε 
ΛΣ MS Windows95/98 µε σύνδεση ISDN 64 Kbps µε το ∆ιαδίκτυο µέσω ΠΣ∆. Όσον αφορά στη 
διδαχθείσα ύλη, στη Β’ τάξη, σε 6 σχολεία τα παιδιά δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου µε το 
∆ιαδίκτυο, σε 4 είχαν πλοηγηθεί για µια ώρα σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό, 
ενώ σε ένα είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο µόνον ελεύθερα στο εργαστήριο. Στη Γ’ τάξη, σε 5 
σχολεία δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου, σε 5 είχαν διδαχθεί για δύο ώρες σχετική ύλη και είχαν 
πλοηγηθεί για µια ώρα σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό, ενώ σε ένα άλλο 
σχολείο το είχαν χρησιµοποιήσει µόνον ελεύθερα στο εργαστήριο. Στα σχολεία όπου όλα τα PCs 
είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τα παιδιά το είχαν χρησιµοποιήσει και ελεύθερα στο εργαστήριο. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Για την έρευνα κατασκευάστηκε γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από ανοικτές και 

κλειστές ερωτήσεις, οι οποίες οµαδοποιήθηκαν ως προς τα θέµατα που είχαν στόχο να 
ανιχνεύσουν ως εξής: Οµάδα 1: χρήσεις του ∆ιαδικτύου στο σχολείο, Οµάδα 2: χρήσεις του 
∆ιαδικτύου εκτός σχολείου, Οµάδα 3: αναπαραστάσεις σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο ως σύνολο, 
Οµάδα 4: αναπαραστάσεις σε σχέση µε την κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και την 
έλλειψη κεντρικής αρχής στο ∆ιαδίκτυο, Οµάδα 5: αναπαραστάσεις σε σχέση µε την αναζήτηση 
πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, Οµάδα 6: αναπαραστάσεις σε σχέση µε τη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο 
και δύο διαδεδοµένες υπηρεσίες του (WWW, E-mail), Οµάδα 7: αναπαραστάσεις σε σχέση µε τη 
δοµή του ∆ιαδικτύου. Τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν το ∆ιαδίκτυο όπως το 
φαντάζονται. Το ερωτηµατολόγιο είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να απαντηθεί και από 
παιδιά που δεν είχαν χρησιµοποιήσει ή δεν είχαν διδαχθεί ύλη σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο. 
Συµπληρώθηκε από τα παιδιά ανώνυµα, µέσα στην αίθουσα του σχολείου στη διάρκεια µιας 
σχολικής ώρας κατά το διάστηµα Οκτώβριος–Νοέµβριος 2001. Στα παιδιά τονίστηκε ότι δεν 
πρόκειται για έλεγχο των γνώσεών τους, αλλά για µια έρευνα των προσωπικών τους αντιλήψεων 
και εµπειριών. Στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν έγινε περιγραφική, καθώς και επαγωγική 
στατιστική ανάλυση (X2 test) µε το πρόγραµµα SPSS 8.0 for Windows, προκειµένου να 
εξεταστούν διαφορές ως προς το φύλο, τη χρήση υπολογιστή στο σπίτι και τη χρήση του 
∆ιαδικτύου στο σπίτι. Εξετάστηκαν διαφορές ανά ζεύγη: µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, µεταξύ 
παιδιών που χρησιµοποιούν και παιδιών που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι, και τέλος, 
µεταξύ παιδιών που χρησιµοποιούν και παιδιών που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΜΑ∆Α 1: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν είχαν διδαχθεί ύλη σχετική µε το ∆ιαδίκτυο στο µάθηµα της 

Πληροφορικής και αν είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο, ελεύθερα ή 
για δραστηριότητες του µαθήµατος. Επίσης, από µια λίστα 15 δραστηριοτήτων (αναζήτηση 
πληροφοριών προσωπικού ενδιαφέροντος στον Παγκόσµιο Ιστό, επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, κ.α.) τους ζητήθηκε να δηλώσουν αν και µε ποιες ασχολούνται στο εργαστήριο. 
Προέκυψε ότι από τα 340 παιδιά, τα 134 (39.4%) είχαν διδαχθεί σχετική ύλη και 124 (36.5%) 
είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο στο εργαστήριο. Από τα τελευταία, τα 72 το χρησιµοποιούν 
συνήθως χωρίς να ακολουθούν οδηγίες του/ης εκπαιδευτικού και 52 για δραστηριότητες του 
µαθήµατος. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται τα περισσότερα (πάνω από 50% των 
παιδιών) είναι κατά σειρά προτεραιότητας: α) αναζήτηση πληροφοριών προσωπικού 
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ενδιαφέροντος, β) σέρφινγκ, γ) κατέβασµα προγραµµάτων - παιχνιδιών, δ) αποστολή µηνυµάτων 
σε κινητά και κατέβασµα µελωδιών ή λογοτύπων για κινητά τηλέφωνα, ε) κατέβασµα αρχείων 
µουσικής, στ) παιχνίδια. Τα παιδιά σε ποσοστό 30% αντλούν πληροφορίες για τα µαθήµατα. Η 
περισσότερο χρησιµοποιούµενη υπηρεσία είναι ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW: 97.6% των παιδιών), 
ενώ σαφώς λιγότερα παιδιά χρησιµοποιούν τη συνοµιλία (IRC: 29.8%) και το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (E-mail: 22.6%). Τα αγόρια χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (από ότι τα κορίτσια). 
 
ΟΜΑ∆Α 2: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν έχουν υπολογιστή και σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι και αν ναι, 

µε τι συχνότητα τη χρησιµοποιούν, καθώς και αν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο εκτός σπιτιού, και 
αν ναι, σε ποιους χώρους και µε τι συχνότητα. Επίσης, τους δόθηκε η ίδια λίστα µε τις 15 
δραστηριότητες για να δηλώσουν αν και µε ποιες ασχολούνται εκτός σχολείου. Προέκυψε ότι 135 
παιδιά (39.7%) χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και 74 από αυτά (54.8%) έχουν και σύνδεση 
µε το ∆ιαδίκτυο. Από αυτά, τα περισσότερα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο µερικές φορές την 
εβδοµάδα, παρά καθηµερινά. Μεταξύ όσων χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι, υπερτερούν 
σηµαντικά τα αγόρια, καθώς και µεταξύ των καθηµερινών οικιακών χρηστών του. ∆ιακόσια 
δεκαεννέα παιδιά (64.4%) χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο σε χώρους εκτός σπιτιού, τα περισσότερα 
σε Internet Café, µερικές φορές το µήνα. Μεταξύ τους, υπερτερούν τα αγόρια. Συνολικά, 240 
παιδιά (70.6%) χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο εκτός σχολείου. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες 
ασχολούνται τα περισσότερα (πάνω από το 50% των παιδιών) είναι κατά σειρά: α) αναζήτηση 
πληροφοριών προσωπικού ενδιαφέροντος, β) κατέβασµα προγραµµάτων ή παιχνιδιών, γ) 
κατέβασµα αρχείων µουσικής, δ) κατέβασµα µελωδιών ή λογοτύπων για κινητά, ε) σέρφινγκ, στ) 
παιχνίδια, ζ) παρακολούθηση βιντεοκλίπ, η) συνοµιλίες (chat) µε άλλα άτοµα. Το 30% περίπου 
των παιδιών αντλούν πληροφορίες για τα µαθήµατα. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες 
υπηρεσίες είναι το WWW (99.2% των παιδιών), το IRC (59.6%) και το E-mail (50.8%). Τα 
αγόρια ασχολούνται µε την κατασκευή ιστοσελίδων και µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε 
σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. Τέλος, προέκυψε ότι τα παιδιά ασχολούνται µε διαδικτυακές 
δραστηριότητες και χρησιµοποιούν υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου που σχετίζονται µε την επικοινωνία 
(IRC, E-mail) σε σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά εκτός σχολείου από ότι στο σχολείο.  
 
ΟΜΑ∆Α 3: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν τι πιστεύουν ότι είναι το ∆ιαδίκτυο, αν θεωρούν ότι 

είναι κυρίως πηγή πληροφοριών, µέσο επικοινωνίας ή µέσο διασκέδασης, καθώς και αν πιστεύουν 
ότι είναι κυρίως εργαλείο που µπορεί να τα βοηθήσει στα µαθήµατα ή µέσο διασκέδασης για τον 
ελεύθερο χρόνο. Τους ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν δικτυακούς τόπους (sites) στους οποίους θα 
τα ενδιέφερε να µπουν. Πολλά παιδιά (174 ή 51.2%) πιστεύουν ότι το ∆ιαδίκτυο είναι κυρίως 
πηγή πληροφοριών, 101 (29.7%) ότι είναι κυρίως µέσο διασκέδασης και 65 (19.1%) ότι είναι 
κυρίως µέσο επικοινωνίας. Σε ανοικτή ερώτηση σχετικά µε το τι πιστεύουν ότι είναι το ∆ιαδίκτυο, 
167 παιδιά (53.7% όσων απάντησαν) ανέφεραν ότι είναι πηγή πληροφοριών, 136 (43.7%) µέσο 
επικοινωνίας, 124 (39.9%) µέσο διασκέδασης, 68 (21.9%) δίκτυο ή διαδίκτυο, 28 (9%) 
πρόγραµµα, 28 (9%) µέσο µάθησης, 25 (8%) εργαλείο δουλειάς και 13 (4.2%) µηχάνηµα (το κάθε 
παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές). ∆ιαπιστώθηκε ότι πέρα από τις βασικές λειτουργίες 
που αποδίδουν στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. πηγή πληροφοριών), τα περισσότερα δυσκολεύονται να 
προσδιορίσουν µε σαφήνεια το τι είναι. Μόνο το 20% των παιδιών ανέφερε (ορθά) ότι είναι 
δίκτυο ή διαδίκτυο, ενώ ορισµένα φανέρωσαν εσφαλµένες αντιλήψεις, όπως ότι είναι πρόγραµµα 
ή µηχάνηµα. Για 300 παιδιά (88.2%) το ∆ιαδίκτυο αποτελεί κυρίως µέσο διασκέδασης για τον 
ελεύθερο χρόνο, ενώ για 40 (11.8%) κυρίως εργαλείο για τα µαθήµατα. Τα αγόρια το βλέπουν 
κυρίως ως µέσο διασκέδασης σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. Οι δικτυακοί τόποι που 
υπερτερούν στις προτιµήσεις τους σχετίζονται µε την ψυχαγωγία και φανερώνουν έντονες 
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επιρροές από την τηλεόραση. Οι τόποι ηθοποιών ή τραγουδιστών ενδιαφέρουν 180 παιδιά (56.4% 
όσων απάντησαν) και οι τόποι τηλεοπτικών καναλιών και εκποµπών 175 (54.9%) (το κάθε παιδί 
έκανε περισσότερες από 1 αναφορές). Τόποι που σχετίζονται µε τη µάθηση ή την ενηµέρωση (π.χ. 
ΥπΕΠΘ, NASA) ενδιαφέρουν λίγα παιδιά (43 ή 13.5%), ενώ τόποι που σχετίζονται µε το ίδιο το 
∆ιαδίκτυο, όπως δικτυακές πύλες (portals) ή µηχανές αναζήτησης, ακόµα λιγότερα (34 ή 10.7%).  
 
ΟΜΑ∆Α 4: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι οι πληροφορίες του ∆ιαδικτύου είναι αποθηκευµένες σε 

έναν κεντρικό υπολογιστή και αν θεωρούν ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχει κάποιο άτοµο που έχει 
τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου. Επίσης, τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν τις 
απαντήσεις τους. Πάνω από τα µισά παιδιά που απάντησαν (189 ή 55.8%) πιστεύουν εσφαλµένα 
ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο είναι αποθηκευµένες σε έναν µεγάλο ισχυρό 
υπολογιστή ο οποίος τις στέλνει προς τους υπολογιστές των χρηστών. Αντιθέτως, 150 παιδιά 
(44.2%) θεωρούν ορθά ότι οι πληροφορίες δεν βρίσκονται σε ένα µόνο κεντρικό υπολογιστή. Τα 
περισσότερα από αυτά αντιλαµβάνονται ορθά ότι όλες οι πληροφορίες δεν χωρούν σε ένα µόνο 
υπολογιστή, αλλά ότι είναι αποθηκευµένες σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές, ενώ ορισµένα 
πιστεύουν λανθασµένα ότι όλες οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες τοπικά στον υπολογιστή του 
κάθε χρήστη. Τα κορίτσια και τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι έχουν την 
αναπαράσταση του ενός κεντρικού υπολογιστή σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (από ότι τα 
αγόρια και τα παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι). Επίσης, πολλά παιδιά (214 ή 
63.5%) πιστεύουν εσφαλµένα ότι υπάρχει κάποιο άτοµο που έχει τη γενική ευθύνη για τη 
λειτουργία του ∆ιαδικτύου (π.χ. ο ιδιοκτήτης του, αυτός που ελέγχει τις πληροφορίες ή διορθώνει 
τις βλάβες), ενώ 123 (36.5%) θεωρούν ορθά ότι τέτοιο άτοµο δεν µπορεί να υπάρχει γιατί θα ήταν 
επιφορτισµένο µε τεράστιο όγκο δουλειάς και θα έλεγχε όλες τις πληροφορίες του ∆ιαδικτύου, 
αλλά ότι υπεύθυνοι είναι πολλοί (οι χρήστες, οι παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου). Τα κορίτσια 
έχουν την αναπαράσταση του ενός υπευθύνου σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό.  
 
ΟΜΑ∆Α 5: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Ζητήθηκε από τα παιδιά να προσδιορίσουν σε 5-βαθµη κλίµακα το πόσο εύκολο ή δύσκολο 

θεωρούν τον εντοπισµό πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Πολλά παιδιά (187 ή 55%) πιστεύουν ότι ο 
εντοπισµός πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο είναι εύκολος, ενώ 24 (7.1%) ότι είναι δύσκολος. Όµως 
σε συγκεκριµένο ερώτηµα που τέθηκε (τι θα έκαναν προκειµένου να εντοπίσουν ιστοσελίδες µε 
πληροφορίες σχετικά µε την ορειβασία στην περιοχή τους), 188 (59.7% όσων απάντησαν) είπαν 
ότι θα ζητούσαν βοήθεια ή έδωσαν αόριστες απαντήσεις που φανερώνουν απλοϊκές και 
ανεπαρκείς αναπαραστάσεις (π.χ. οι πληροφορίες προσφέρονται στο χρήστη µε αυτόµατο τρόπο), 
47 (14.9%) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν την εσφαλµένη αναπαράσταση της ύπαρξης 
συνολικής ιεραρχικής οργάνωσης της πληροφορίας ανά θέµα ή γεωγραφική περιοχή µε µόνο µία 
ιστοσελίδα να αντιστοιχεί στο κάθε θέµα ή περιοχή, 41 (13%) θα δοκίµαζαν διευθύνσεις τυχαία 
και µόνο 39 (12.4%) θα χρησιµοποιούσαν κάποια µηχανή αναζήτησης. Τα κορίτσια, τα παιδιά που 
δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο 
σπίτι έδωσαν αόριστες ή εσφαλµένες απαντήσεις σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. 
 
ΟΜΑ∆Α 6: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ 
∆ΙΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (WWW, E-MAIL) 
Όσον αφορά στην σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο µέσω τηλεφώνου, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν η κλήση 

χρεώνεται ως υπεραστική, τοπική ή λιγότερο από τοπική, και τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν την 
απάντησή τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι 146 παιδιά (43.2% όσων απάντησαν) πιστεύουν εσφαλµένα ότι 
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η κλήση χρεώνεται ως υπεραστική (π.χ. διότι επικοινωνεί κανείς µε άλλες πόλεις - εξωτερικό), 
ενώ 192 (56.8%) πιστεύουν ορθά ότι χρεώνεται ως τοπική κλήση ή φθηνότερα (π.χ. διότι γίνεται 
προς τον τοπικό κόµβο του παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου ή διότι η επικοινωνία µέσω του 
∆ιαδικτύου µε άλλες πόλεις – χώρες κοστίζει φθηνότερα από την τηλεφωνική). Όσον αφορά στον 
Παγκόσµιο Ιστό, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν διαφέρει από το ∆ιαδίκτυο, και τους ζητήθηκε να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Προέκυψε ότι 265 παιδιά (80.5% όσων απάντησαν) πιστεύουν 
εσφαλµένα ότι ταυτίζεται µε το ∆ιαδίκτυο, ενώ 64 (19.5%) ότι διαφέρει. Από τα τελευταία, µόνο 
12 έδωσαν αιτιολογίες που φανερώνουν ορθές αναπαραστάσεις. Σε ερώτηση τι είναι ένας 
εξυπηρετητής (server) και τι δουλειά κάνει, 176 παιδιά (66.9% όσων απάντησαν) έδωσαν 
απαντήσεις που φανερώνουν διάφορες ασαφείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις (π.χ. ότι είναι 
εξάρτηµα στον υπολογιστή του χρήστη ή άνθρωπος που σερφάρει), 10 (3.8%) πιστεύουν ότι είναι 
ο µοναδικός κεντρικός υπολογιστής του ∆ιαδικτύου, 48 (18.3%) ότι είναι κάτι ή κάποιος που 
βοηθά το χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών (σύγχυση µε τη µηχανή αναζήτησης), ενώ 29 
(11%) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν αναπαραστάσεις που πλησιάζουν στην επιστηµονική 
έννοια του εξυπηρετητή (τα περισσότερα αναφέρθηκαν σε εξυπηρετητή WWW). Σε ερώτηση πού 
είναι αποθηκευµένες οι ιστοσελίδες, 138 παιδιά (44.8%) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν 
διάφορες αόριστες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις (π.χ. είναι αποθηκευµένες τοπικά στον 
υπολογιστή κάθε χρήστη), 123 (39.9%) απάντησαν ότι είναι συγκεντρωµένες στον µοναδικό 
κεντρικό υπολογιστή και µόνο 47 (15.3%) ότι είναι αποθηκευµένες σε πολλούς διαφορετικούς 
υπολογιστές στον κόσµο (ορισµένα αναφέρθηκαν σε ‘εξυπηρετητές’). Όσον αφορά στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ρωτήθηκαν πόσο χρόνο κάνει ένα µήνυµα για να πάει από την πόλη 
τους σε γειτονική πόλη, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, καθώς και αν υπάρχει διαφορά στο κόστος 
αποστολής στις περιπτώσεις αυτές. Προέκυψε ότι 193 παιδιά (56.8%) εκτιµούν ορθά ότι ο χρόνος 
µεταφοράς των µηνυµάτων είναι µικρός και δεν διαφοροποιείται πολύ ανάλογα µε τη γεωγραφική 
απόσταση αποστολέα - παραλήπτη, ενώ τα υπόλοιπα πιστεύουν το αντίθετο. Επίσης 190 παιδιά 
(55.9%) πιστεύουν εσφαλµένα ότι η µεταφορά των µηνυµάτων έχει κόστος ανάλογο της 
απόστασης αποστολέα - παραλήπτη. Τέλος, 207 (61.1% όσων απάντησαν) αντιλαµβάνονται ορθά 
ότι προκειµένου να σταλεί µήνυµα σε κάποιον/α δεν είναι απαραίτητο να έχει τον υπολογιστή 
του/ης αναµµένο. Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά µε το πού αποθηκεύεται το µήνυµα, τα 
περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι αποθηκεύεται στον σβηστό υπολογιστή του παραλήπτη. 
∆ιαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια έχουν εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε το τι είναι ένας 
εξυπηρετητής, το πού βρίσκονται αποθηκευµένες οι ιστοσελίδες και το χρόνο µεταφοράς των 
µηνυµάτων E-mail σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (από ότι τα αγόρια). Τα παιδιά που δεν 
χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι 
έχουν εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε το κόστος της χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω 
τηλεφωνικής σύνδεσης, το τι είναι ένας εξυπηρετητής, το πού βρίσκονται οι ιστοσελίδες, το χρόνο 
και το κόστος µεταφοράς των µηνυµάτων E-mail σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (από ότι τα 
παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστή και τα παιδιά που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι). 
Τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι θεωρούν ότι η επικοινωνία µέσω E-mail 
είναι σύγχρονη σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (από ότι τα παιδιά που το χρησιµοποιούν). 
 
ΟΜΑ∆Α 7: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Σε ερώτηση από τι αποτελείται το ∆ιαδίκτυο, 204 παιδιά (68.5% όσων απάντησαν) 

αναφέρθηκαν στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. ‘sites’, ‘πληροφορίες’, ‘παιχνίδια’), 47 
(15.8%) σε διάφορα υλικά µέρη (π.χ. ‘µνήµες’, ‘µικροτσίπ’, ‘κυκλώµατα’), 13 (4.4%) σε 
υπολογιστές, 12 (4%) σε µόντεµ, 12 (4%) στον κεντρικό υπολογιστή, 11 (3.7%) στον υπολογιστή 
του χρήστη, 11 (3.7%) σε δίκτυα, 7 (2.3%) σε συνδεδεµένους υπολογιστές και 5 (1.7%) στην 
τηλεφωνική γραµµή του χρήστη (το κάθε παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές). Από τις 
απαντήσεις προέκυψε ότι στη σκέψη τους κυριαρχεί η ‘χρηστική’ αναπαράσταση του ∆ιαδικτύου 
και ότι αντιλαµβάνονται ως δοµικά συστατικά του κυρίως τις ιστοσελίδες και τους δικτυακούς 
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τόπους, παρά τα συνδεδεµένα δίκτυα από υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακές γραµµές που είναι 
απαραίτητα για την αποθήκευση και µεταφορά του περιεχοµένου του Παγκόσµιου Ιστού προς το 
χρήστη. Σε ερώτηση γιατί το Internet ονοµάζεται ∆ιαδίκτυο, 200 παιδιά (67.8% όσων απάντησαν) 
έδωσαν αόριστες απαντήσεις χωρίς καµία αναφορά σε δίκτυο/α, σύνδεση υπολογιστών ή δικτύων 
(π.χ. γιατί το χρησιµοποιούν πολλοί άνθρωποι στον κόσµο για πληροφόρηση και επικοινωνία), 62 
(21%) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν την αναπαράσταση ενός µεγάλου δικτύου 
(‘παγκόσµιο δίκτυο’, ‘δίκτυο γνωριµιών’) χωρίς να γίνεται αναφορά σε σύνδεση υπολογιστών, 16 
(5.4%) απαντήσεις που φανερώνουν την αναπαράσταση ενός δικτύου που συνδέει πολλούς 
υπολογιστές στον κόσµο, ενώ 17 (5.8%) απαντήσεις που φανερώνουν την αναπαράσταση της 
σύνδεσης µεταξύ πολλών δικτύων. Τα παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι έχουν την 
αναπαράσταση της σύνδεσης µεταξύ υπολογιστών ή δικτύων σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. 

 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Τέλος, 310 από τα 340 παιδιά σχεδίασαν το ∆ιαδίκτυο όπως το φαντάζονται. Στα σχέδια 23 

παιδιών (7.4% όσων παρέδωσαν σχέδιο) το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως µη ψηφιακή οντότητα 
(π.χ. δένδρο µε πληροφορίες), σε 115 σχέδια (37.1%) ως µεµονωµένος υπολογιστής που από την 
επεξήγηση του σχεδίου προκύπτει ότι πρόκειται για τον υπολογιστή του χρήστη, σε 54 (17.4%) ως 
µια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο που περιέχει τα ονόµατα υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου (π.χ. WWW, 
chat), σε 31 (10%) ως µεγάλος µεµονωµένος αποµακρυσµένος υπολογιστής ή ως υδρόγειος που 
καλύπτεται από καλώδια, σε 32 (10.3%) ως 2 συνδεδεµένοι υπολογιστές ή ως ένα κοινό σηµείο 
σύνδεσης µέσω του οποίου επικοινωνούν 2 ή περισσότεροι υπολογιστές, σε 30 (9.7%) ως δίκτυο 
αποτελούµενο από ένα µεγάλο κεντρικό υπολογιστή και άλλους υπολογιστές συνδεδεµένους 
µεταξύ τους µε διάφορες τοπολογίες (π.χ. αστέρα, διαύλου, δακτυλίου), σε 18 (5.8%) ως δίκτυο 
αποτελούµενο από ισότιµους υπολογιστές συνδεδεµένους µεταξύ τους µε διάφορες τοπολογίες 
(π.χ. αστέρα, διαύλου, δακτυλίου, σύνδεση του κάθε υπολογιστή µε όλους τους υπόλοιπους), ενώ 
σε 7 σχέδια (2.3%) ως δίκτυο µε ιεραρχική και τµηµατική δοµή αποτελούµενο από συνδεδεµένα 
µικρότερα δίκτυα αποτελούµενα µε τη σειρά τους από εξυπηρετητές ή κόµβους πάνω στους 
οποίους συνδέονται άλλοι µικρότεροι υπολογιστές. Από τη µελέτη των σχεδίων προέκυψε ότι τα 
περισσότερα παιδιά έχουν για το ∆ιαδίκτυο ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις (στη σκέψη τους υπάρχει 
η νοερή εικόνα του τοπικού υπολογιστή του χρήστη ή των ιστοσελίδων), παρά αναπαραστάσεις 
συνδεδεµένων υπολογιστών ή δικτύων (δηλαδή εικόνες που ξεπερνούν τα όρια του τοπικού 
υπολογιστή και προσεγγίζουν περισσότερο την επιστηµονική έννοια του ∆ιαδικτύου). Τα παιδιά 
που χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι έχουν αναπαραστάσεις συνδεδεµένων υπολογιστών ή 
δικτύων σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το ∆ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο είναι για τα παιδιά µέσο προσωπικής πληροφόρησης και 

ψυχαγωγίας, το οποίο χρησιµοποιούν περισσότερο για δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν 
προσωπικά (αναζήτηση πληροφοριών, σέρφινγκ, κ.ά.) παρά για δραστηριότητες του µαθήµατος. 
Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά χρησιµοποιούν την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού 
(WWW), ενώ λιγότερα χρησιµοποιούν τη συνοµιλία (IRC) και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-
mail). Το ∆ιαδίκτυο, πέρα από τις ώρες του σχολείου, είναι για τα παιδιά µέσο προσωπικής 
πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Τα περισσότερα παιδιά χρησιµοποιούν 
περιστασιακά το ∆ιαδίκτυο σε χώρους όπως τα Internet Café παρά στο σπίτι. Η υπηρεσία που 
χρησιµοποιούν τα περισσότερα εκτός σχολείου είναι το WWW, ενώ πάνω από τα µισά 
χρησιµοποιούν το IRC και περίπου τα µισά το E-mail. Περισσότερα παιδιά χρησιµοποιούν το 
∆ιαδίκτυο εκτός σχολείου παρά µέσα σε αυτό, και περισσότερα παιδιά ασχολούνται µε σχετικές 
δραστηριότητες (π.χ. συνοµιλία, επικοινωνία µέσω E-mail) εκτός σχολείου παρά στο σχολείο.  
Τα περισσότερα παιδιά αντιλαµβάνονται το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και πολλά παιδιά 

κατανοούν επίσης τις δυνατότητες που προσφέρει ως µέσο επικοινωνίας και µέσο διασκέδασης, 
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ενώ λιγότερα αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητά του ως εργαλείου για µάθηση και εργασία. Τα 
περισσότερα παιδιά δεν δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις λειτουργίες του ∆ιαδικτύου, δηλαδή 
το τι κάνει και το σε τι χρησιµεύει (π.χ. πηγή πληροφοριών), ενώ αντίθετα, έχουν ασαφείς ή 
εσφαλµένες αναπαραστάσεις γύρω από το τι ακριβώς είναι (π.χ. ορισµένα πιστεύουν ότι είναι ένα 
µηχάνηµα). Για τα παιδιά το ∆ιαδίκτυο αποτελεί µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο παρά 
εργαλείο δουλειάς που µπορεί να τα βοηθήσει στα µαθήµατα, αν και, όπως προαναφέρθηκε, ο 
γενικός ρόλος και η λειτουργία που του αποδίδουν κυρίως είναι εκείνος της πηγής πληροφορίας. 
Όπως και για τον υπολογιστή (Komis, 1993), τα παιδιά που δεν τον έχουν χρησιµοποιήσει αρκετά 
στο σχολείο τον βλέπουν σαν παιχνίδι, ενώ µε τη συχνή χρήση η αναπαράσταση αυτή εξελίσσεται 
προς εκείνη του εργαλείου δουλειάς. Οι δικτυακοί τόποι που προτιµούν τα παιδιά φανερώνουν ότι 
βλέπουν το ∆ιαδίκτυο σαν ένα µέσο διασκέδασης και ενηµέρωσης γύρω από ψυχαγωγικά θέµατα 
(π.χ. ηθοποιοί, τηλεοπτικές εκποµπές). Βλέπουν εποµένως το ∆ιαδίκτυο ως µια αλληλεπιδραστική 
εκδοχή της τηλεόρασης και αναζητούν σε αυτό περιεχόµενο ανάλογο µε αυτό των τηλεοπτικών 
καναλιών. Τα περισσότερα παιδιά έχουν εσφαλµένες αναπαραστάσεις ως προς την κατανεµηµένη 
αποθήκευση της πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικού ελέγχου στο ∆ιαδίκτυο. Πολλά παιδιά 
πιστεύουν εσφαλµένα ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο προέρχονται από έναν 
µεγάλο κεντρικό υπολογιστή και δεν αντιλαµβάνονται την ύπαρξη πολλών κατανεµηµένων 
εξυπηρετητών. Πιστεύουν επίσης εσφαλµένα ότι υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κάποιο άτοµο το 
οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου και το οποίο ελέγχει ποιες 
πληροφορίες θα αποθηκευτούν στο ∆ιαδίκτυο και διορθώνει τις βλάβες που εµφανίζονται. Τα 
παιδιά θεωρούν ότι ο εντοπισµός πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό είναι εύκολος. Ωστόσο 
έχουν ασαφείς, ανεπαρκείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις όσον αφορά στη διαδικασία της 
αναζήτησης και στην πραγµατικότητα δεν αντιλαµβάνονται τη δυσκολία εντοπισµού 
συγκεκριµένης πληροφορίας. Πιστεύουν εσφαλµένα ότι οι πληροφορίες προσφέρονται στον 
χρήστη µε κάποιον αυτόµατο τρόπο ή ότι υπάρχει τάξη και συνολική ιεραρχική οργάνωση των 
πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό, ενώ λίγα παιδιά αντιλαµβάνονται το ρόλο των µηχανών 
αναζήτησης. Όσον αφορά στη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και στις υπηρεσίες του (WWW, E-mail), 
τα παιδιά αντιλαµβάνονται ορθά ότι το κόστος χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω τηλεφωνικής 
σύνδεσης χρεώνεται ως τοπική κλήση ή φθηνότερα, αν και αρκετά θεωρούν εσφαλµένα ότι, 
ανάλογα µε την επικοινωνία µέσω του τηλεφώνου, η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών έχει 
κόστος ανάλογο της γεωγραφικής απόστασης µεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και κάποιου 
αποµακρυσµένου υπολογιστή µε τον οποίο επικοινωνεί. Όσον αφορά στον Παγκόσµιο Ιστό, τα 
παιδιά θεωρούν ότι ταυτίζεται µε το ∆ιαδίκτυο, εσφαλµένη αντίληψη που έχει διαπιστωθεί και σε 
ενήλικες (O’Day et al. 1999). Επίσης, δεν έχουν κατανοήσει τι είναι ένας εξυπηρετητής (server), 
π.χ. θεωρούν ότι είναι άνθρωπος ή κάτι ανάλογο µιας µηχανής αναζήτησης, και λίγα παιδιά έχουν 
ορθές αναπαραστάσεις, π.χ. εξυπηρετητές WWW. Ως προς το πού είναι αποθηκευµένες οι 
ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Ιστού, τα περισσότερα παιδιά έχουν συγκεχυµένες ή εσφαλµένες 
αναπαραστάσεις, όπως ότι βρίσκονται συγκεντρωµένες σε έναν τεράστιο κεντρικό υπολογιστή 
που τον χειρίζεται κάποιο άτοµο ή ότι είναι αποθηκευµένες τοπικά, σε όλους τους υπολογιστές 
των χρηστών/ριών. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν 
ορθά ότι ο χρόνος µεταφοράς των µηνυµάτων είναι µικρός και δεν διαφοροποιείται πολύ ανάλογα 
µε τη γεωγραφική απόσταση µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, αν και αρκετά πιστεύουν 
εσφαλµένα το αντίθετο. Όσον αφορά στο κόστος µεταφοράς των µηνυµάτων, τα περισσότερα 
πιστεύουν εσφαλµένα ότι είναι ανάλογο της γεωγραφικής απόστασης αποστολέα – παραλήπτη, 
όπως έχει διαπιστωθεί και σε ενήλικες, εξαιτίας παραλληλισµού των δικτύων υπολογιστών µε το 
συµβατικό ταχυδροµείο και το τηλέφωνο (O’Day et al. 1999). Τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν 
ορθά ότι προκειµένου να στείλουµε µήνυµα σε κάποιον/α δεν είναι απαραίτητο να έχει τον 
υπολογιστή του/ης αναµµένο, αντιλαµβανόµενα ότι η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου είναι ασύγχρονη. Ωστόσο, αρκετά πιστεύουν εσφαλµένα ότι το µήνυµα 
αποθηκεύεται στον σβηστό υπολογιστή, µη µπορώντας να φανταστούν την ύπαρξη ενός άλλου 
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υπολογιστή στον οποίον αποθηκεύονται τα µηνύµατα. Όσον αφορά στη δοµή του ∆ιαδικτύου, τα 
δοµικά συστατικά που κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι ιστοσελίδες και οι δικτυακοί τόποι, 
ενώ λιγότερο σηµαντική θέση κατέχει η δικτυακή υποδοµή του ∆ιαδικτύου. Τα περισσότερα από 
τα παιδιά σχηµατίζουν ασαφείς, απλοϊκές και κυρίως ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις για το 
∆ιαδίκτυο, ενώ δεν αναπαριστούν νοητικά το ∆ιαδίκτυο ως µέσο και αποτέλεσµα σύνδεσης 
µεταξύ υπολογιστών ή δικτύων. Τα σχέδια των παιδιών φανερώνουν ότι η κυρίαρχη εικόνα που 
έχουν στο µυαλό τους τα περισσότερα για το ∆ιαδίκτυο είναι η εικόνα του υπολογιστή του χρήστη 
ή των ιστοσελίδων στις οποίες έχει ο πρόσβαση ο χρήστης µέσω του υπολογιστή του. Λιγότερα 
παιδιά σχηµατίζουν στο µυαλό τους εικόνες οι οποίες εκτείνονται πέρα από τον υπολογιστή του 
χρήστη και οι οποίες αναπαριστούν σύνδεση µεταξύ υπολογιστών ή δικτύων. Το ότι η νοερή 
εικόνα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι για το ∆ιαδίκτυο είναι εκείνη του µεµονωµένου 
υπολογιστή, παρά των συνδεδεµένων υπολογιστών ή δικτύων, έχει διαπιστωθεί και σε σχέδια 
ενηλίκων (Thatcher & Greyling, 1998) και µικρών παιδιών (Rimmer, 2000). 
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε επίσης η επίδραση του φύλου στη χρήση του ∆ιαδικτύου, 

καθώς και η επίδραση του φύλου, της οικιακής χρήσης υπολογιστή και της οικιακής χρήσης 
∆ιαδικτύου στις αναπαραστάσεις σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. ∆ιαπιστώθηκε ότι το φύλο επιδρά 
σηµαντικά στη χρήση του ∆ιαδικτύου εντός και κυρίως εκτός σχολείου. Συγκεκριµένα, τα αγόρια 
ασχολούνται µε ορισµένες δραστηριότητες που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο (π.χ. κατασκευή 
ιστοσελίδων, παιχνίδια) εντός και εκτός του σχολείου και επίσης χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο 
σπίτι ή σε άλλους χώρους εκτός σχολείου σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια. 
Η ενασχόληση µε το ∆ιαδίκτυο προσελκύει εποµένως περισσότερο τα αγόρια. Αυτό ενδεχοµένως 
οφείλεται στο ότι το περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου ενδιαφέρει περισσότερο τα αγόρια ή στο ότι οι 
γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο να αγοράσουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο όταν έχουν αγόρια. 
Παρόλο που, όπως επισηµαίνεται σε ορισµένες έρευνες σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου από 
νέους και νέες (Bikson & Panis, 1997; Tapscott, 1998; National School Board Foundation, 2000), 
το ∆ιαδίκτυο έχει κάνει τους υπολογιστές πιο ενδιαφέροντες και για τα κορίτσια, και η διαφορά 
στα ποσοστά οικιακής χρήσης του ∆ιαδικτύου µεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε χώρες όπως οι 
Η.Π.Α. µειώνεται διαρκώς, στην έρευνά µας διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά. Όσον αφορά στις 
αναπαραστάσεις, διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η χρήση υπολογιστή στο σπίτι και η χρήση του 
∆ιαδικτύου στο σπίτι ασκούν σηµαντική επίδραση. Όσον αφορά στην επίδραση του φύλου, 
διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια βλέπουν το ∆ιαδίκτυο σαν εργαλείο που µπορεί να τα βοηθήσει στα 
µαθήµατα και ότι επίσης έχουν απλοϊκές, συγκεχυµένες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση 
µε το ∆ιαδίκτυο σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό από ότι τα αγόρια. Τα αγόρια σχηµατίζουν 
εποµένως ορθές αναπαραστάσεις σε υψηλότερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια. Αυτό ενδεχοµένως 
οφείλεται στο ότι τα αγόρια χρησιµοποιούν περισσότερο το ∆ιαδίκτυο ή στο ότι, καθώς τα 
ενδιαφέρει περισσότερο, ενηµερώνονται και πιο πολύ σε σχέση µε αυτό. Στην έρευνα του Κόµη 
(Κόµης, 1997) είχε επίσης διαπιστωθεί ότι τα κορίτσια βλέπουν τον υπολογιστή σαν εργαλείο 
δουλειάς σε υψηλότερο ποσοστό από ότι τα αγόρια, αν και, σε αντίθεση µε την παρούσα έρευνα, 
είχε διαπιστωθεί ότι έχουν πληρέστερες αναπαραστάσεις για ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά 
του υπολογιστή που εξετάζονταν (π.χ. του απέδιδαν ανθρωποµορφικές ιδιότητες σε χαµηλότερο 
ποσοστό από ότι τα αγόρια). Όσον αφορά στην επίδραση της χρήση υπολογιστή στο σπίτι, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι έχουν απλοϊκές, 
συγκεχυµένες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο σε σηµαντικά υψηλότερο 
ποσοστό από ότι τα παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται 
στο ότι οι αναπαραστάσεις που έχουν ήδη σχηµατίσει τα παιδιά αυτά µέσα από την εµπειρία τους 
µε την αλληλεπίδραση µε ένα µεµονωµένο υπολογιστικό σύστηµα τα βοηθούν στο να 
ερµηνεύσουν ένα πιο πολύπλοκο σύστηµα όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Επίσης, ενδεχοµένως 
οφείλεται στο ότι τα παιδιά αυτά, έχοντας και χρησιµοποιώντας υπολογιστή στο σπίτι, 
ενηµερώνονται για τον υπολογιστή τους από περιοδικά πληροφορικής τα οποία περιέχουν και ύλη 
για το ∆ιαδίκτυο. Όσον αφορά στην επίδραση της χρήσης του ∆ιαδικτύου στο σπίτι, διαπιστώθηκε 
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ότι τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι έχουν απλοϊκές, συγκεχυµένες ή 
εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε αρκετές έννοιες και διαδικασίες που εξετάστηκαν, οι 
οποίες αφορούν κυρίως στην ίδια τη χρήση του ∆ιαδικτύου, σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό 
από ότι τα παιδιά που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι. Η χρήση του ∆ιαδικτύου 
συνεισφέρει εποµένως στο σχηµατισµό ορθών αναπαραστάσεων σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. Το 
συµπέρασµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε αντίστοιχα συµπεράσµατα προηγούµενων ερευνών 
σε µικρά παιδιά (Rimmer, 2000) και ενήλικες (Thatcher & Greyling, 1998). ∆εδοµένου όµως ότι 
δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στην περίπτωση άλλων ερωτήσεων που αφορούσαν 
σε πιο αφηρηµένες έννοιες συµπεραίνεται ότι η χρήση ευνοεί περισσότερο το σχηµατισµό ορθών 
αναπαραστάσεων που αφορούν άµεσα στην ίδια τη χρήση του ∆ιαδικτύου και των υπηρεσιών του 
και λιγότερο σε πιο αφηρηµένες έννοιες. Εποµένως, και τα παιδιά που χρησιµοποιούν ήδη το 
∆ιαδίκτυο έχουν ανάγκη από την ‘εννοιολογική βοήθεια’ (conceptual aid) της διδασκαλίας για να 
οικοδοµήσουν τις έννοιες αυτές.  
Η ενίσχυση εποµένως της διδασκαλίας βασικών εννοιών που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο 

(κυρίως µε το σχεδιασµό διδασκαλιών εποικοδοµητικού τύπου που να λαµβάνουν υπόψη το 
επίπεδο της σκέψης και τις αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών όπως αναδεικνύονται µέσα από 
τα ερευνητικά δεδοµένα) καθώς και η ενίσχυση της χρήσης του ∆ιαδικτύου στο σχολικό 
εργαστήριο µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες (όπως διαπιστώθηκε, η συχνότερη 
χρήση του ∆ιαδικτύου ήδη συνεισφέρει στο σχηµατισµό ορθών αναπαραστάσεων) θα µπορούσαν 
να βοηθήσουν τα παιδιά στο να αναδοµήσουν τις συγκεχυµένες ή λανθασµένες αναπαραστάσεις 
τους και να οικοδοµήσουν ορθές και λειτουργικές αναπαραστάσεις σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. 
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