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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναφέρεται έρευνα σε µεγάλο δείγµα µαθητών/ριών 10-16 ετών, η οποία 
διερεύνησε τις αναπαραστάσεις τους σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο, και συγκεκριµένα µε το ∆ιαδίκτυο 
ως σύνολο, την κατανεµηµένη αποθήκευση πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικού ελέγχου στο 
∆ιαδίκτυο, την αναζήτηση πληροφορίας σε αυτό, για δύο βασικές του υπηρεσίες (WWW, e-mail) και 
για τη δοµή του ∆ιαδικτύου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές/ριες έχουν συγκεχυµένες 
παραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, το οποίο αντιµετωπίζουν ως µέσο ψυχαγωγίας. Με βάση τα 
δεδοµένα αυτά διατυπώνονται προτάσεις για εποικοδοµητική διδασκαλία εννοιών σχετικών µε το 
∆ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής. 
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Εισαγωγή 
Στην Ελλάδα, η διδασκαλία σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής 
αρχίζει από το Γυµνάσιο και σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα (Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, 1997, Συµπληρωµατικές οδηγίες για τη 
διδασκαλία των µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, 2000) ακολουθεί την εξής διαδικασία: στην  
Α’ τάξη οι µαθητές/ριες πλοηγούνται σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους του 
Παγκόσµιου Ιστού, ενώ στη Β’ τάξη εισάγονται σε βασικές έννοιες (δίκτυο, είδη 
δικτύων, ∆ιαδίκτυο, σύνδεση, υπηρεσίες) και χρησιµοποιούν υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 
(Παγκόσµιος Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Στόχος της διδασκαλίας είναι οι 
µαθητές/ριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες της δικτυακής τεχνολογίας και να 
αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως 
εργαλείο σε διάφορες εργασίες.  
Στο πλαίσιο της εποικοδοµητικής αντίληψης για τη διδασκαλία και τη µάθηση, η 
διερεύνηση και η µελέτη των αναπαραστάσεων των µαθητών/ριών για το ∆ιαδίκτυο, τις 
υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του θα διευκολύνει τη διδασκαλία στο Γυµνάσιο, στο 
Λύκειο, αλλά και στο ∆ηµοτικό σχολείο, στο βαθµό που εισάγονται σχετικά θέµατα 
Πληροφορικής στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή του ολοήµερου σχολείου. Μια 
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο αίτηµα αυτό έγινε µε την έρευνα που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια, τα πορίσµατα της οποίας αποτέλεσαν οδηγό για τη 
διατύπωση προτάσεων για µια εποικοδοµητική διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε το 
∆ιαδίκτυο στη γενική εκπαίδευση. 

Η έρευνα 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τρία στάδια. Αρχικά έγιναν δύο πιλοτικές έρευνες, η 
πρώτη µε 7 µαθητές/ριες ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, η δεύτερη µε 20 µαθητές/ριες 
Γυµνασίου και Λυκείου, και ακολούθησε η κύρια έρευνα µε 340 µαθητές/ριες µόνον 
του Γυµνασίου. Στη συνέχεια περιγράφονται σε αδρές γραµµές ο στόχος, το δείγµα και 
η µέθοδος-διαδικασία για κάθε στάδιο της έρευνας και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 
Στις έρευνες αυτές µελετήθηκαν, εκτός από τις αναπαραστάσεις, και οι χρήσεις του 
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∆ιαδικτύου από τους/ις µαθητές/ριες εντός και εκτός σχολείου, αλλά αυτό το θέµα δεν 
απασχολεί την παρούσα εργασία. 
Στόχος 
Ένας από τους δύο στόχους της έρευνας σε όλα της τα στάδια ήταν να διερευνήσει τις 
αναπαραστάσεις µαθητών/ριών ηλικίας από 10 έως 16 ετών για το ∆ιαδίκτυο, και 
συγκεκριµένα για το ∆ιαδίκτυο ως συνολική οντότητα, την κατανεµηµένη αποθήκευση 
της πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ∆ιαδίκτυο, την αναζήτηση 
πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, τη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και δύο από τις βασικές 
υπηρεσίες του (Παγκόσµιος Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), καθώς και για τη δοµή 
του ∆ιαδικτύου.  
∆είγµα 
Στην 1η πιλοτική έρευνα συµµετείχαν 7 παιδιά, ηλικίας 10–14 χρόνων από δύο σχολεία 
της πόλης των Τρικάλων (6 αγόρια, 1 κορίτσι, 1 παιδί Ε’ ∆ηµοτικού, 3 παιδιά ΣΤ’ 
∆ηµοτικού, 2 Α’ Γυµνασίου, 1 Γ’ Γυµνασίου). Το µορφωτικό – οικονοµικό επίπεδο των 
παιδιών, σύµφωνα µε το επίπεδο µόρφωσης των γονιών τους, χαρακτηρίζεται από 
µέτριο έως υψηλό. Τα παιδιά του ∆ηµοτικού δεν είχαν έρθει σε επαφή µε τον 
υπολογιστή σε σχολικό περιβάλλον, ενώ αυτά του Γυµνασίου είχαν διδαχθεί 
Πληροφορική στο σχολείο. Από αυτά µόνον το µεγαλύτερο (Γ’ Γυµνασίου) είχε 
διδαχτεί θεωρητικά ύλη σχετική µε το ∆ιαδίκτυο για δύο διδακτικές ώρες, ενώ κανένα 
από τα παιδιά του Γυµνασίου δεν είχε χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο στο εργαστήριο, 
καθώς δεν υπήρχε ακόµη σύνδεση.  
Στη 2η πιλοτική έρευνα συµµετείχαν 20 παιδιά (8 αγόρια, 12 κορίτσια) ηλικίας 15-16 
ετών (από τη Γ’ Γυµνασίου και την Α’ Λυκείου) από 2 σχολεία των Τρικάλων. Το 
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των παιδιών ήταν επίσης από µέτριο ως υψηλό. 
Το δείγµα της κύριας έρευνας αποτέλεσαν 340 µαθητές/ριες ηλικίας 12 έως 16 ετών, 
από 11 Γυµνάσια του νοµού Τρικάλων (206 από 6 σχολεία της πόλης και 134 από 5 
σχολεία κωµοπόλεων ή χωριών). Από τα παιδιά αυτά, 170 ήταν αγόρια και 170 
κορίτσια, 168 της Β’ τάξης και 172 της Γ’ τάξης. 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 1-2 ώρες σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό που 
τους έδειξε πώς γίνεται η πλοήγηση και η αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσµιο 
Ιστό, ενώ σε 1 σχολείο είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο µόνον ελεύθερα στο 
εργαστήριο. Στη Γ’ τάξη, σε 4 σχολεία δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου µε το ∆ιαδίκτυο, 
σε 5 είχαν διδαχθεί για 2-3 ώρες σχετική ύλη (είδη δικτύων, τοπολογίες, σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο) και είχαν πλοηγηθεί σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό που 
τους έδειξε πώς γίνεται η πλοήγηση και η αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσµιο 
Ιστό, καθώς και η αποστολή/λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ σε 2 
σχολεία είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο µόνον ελεύθερα στο εργαστήριο.  
Μέθοδος- ∆ιαδικασία 
Για τις ανάγκες της 1ης πιλοτικής έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που 
περιείχε 8 οµάδες ερωτήσεων, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τη διενέργεια 
δύο οµαδικών δοµηµένων συνεντεύξεων διάρκειας 1,5 περίπου ώρας η καθεµία στις 
οποίες συµµετείχαν τα 4 παιδιά του ∆ηµοτικού στην πρώτη και στη δεύτερη τα 3 παιδιά 
του Γυµνασίου. Οι συνεντεύξεις, που µαγνητοφωνήθηκαν, πραγµατοποιήθηκαν στα 
σχολεία των παιδιών (Μάϊος 2000). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν έδωσαν το έναυσµα για 
διάλογο και ανάπτυξη απόψεων από τα παιδιά. Μετά από κάθε συνέντευξη ζητήθηκε 
από το κάθε παιδί να σχεδιάσει σε ένα κοµµάτι χαρτί το ∆ιαδίκτυο όπως το φαντάζεται. 
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Για την εργασία αυτή διατέθηκε σε κάθε παιδί µια περίπου ώρα. Η οµαδική συνέντευξη 
(group interview) είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως µέσο 
συλλογής δεδοµένων στην εκπαιδευτική έρευνα (Cohen & Manion, 1994). Βασικό 
πλεονέκτηµά της σε σχέση µε τις ατοµικές συνεντεύξεις είναι το ότι παρέχει τη 
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά η οποία µπορεί να 
υποβοηθήσει την έκφραση των ιδεών τους, ενώ µειονέκτηµά της είναι το ότι δεν 
χρησιµεύει ιδιαίτερα στην ανάδειξη προσωπικών ζητηµάτων. Το σχεδιαστικό έργο 
(drawing task) είναι µια τεχνική που έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να διερευνηθούν 
οι αναπαραστάσεις των παιδιών γύρω από επιστηµονικές έννοιες, φαινόµενα του 
φυσικού κόσµου και αντικείµενα της τεχνολογίας.  
Για τους σκοπούς της 2ης πιλοτικής έρευνας και της κύριας έρευνας κατασκευάστηκε 
από τις ερευνήτριες ένα παρόµοιο γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από ανοικτές 
και κλειστές ερωτήσεις και από ένα σχεδιαστικό έργο. Για την κατασκευή του 
ερωτηµατολογίου λήφθηκε υπόψη το ότι έπρεπε να µπορεί να απαντηθεί ακόµη και από 
παιδιά που δεν είχαν χρησιµοποιήσει ποτέ το ∆ιαδίκτυο ή δεν είχαν διδαχθεί σχετική 
ύλη στο σχολείο. Επίσης, οι ερωτήσεις και το σχεδιαστικό έργο διατυπώθηκαν σε απλή, 
µη τεχνική γλώσσα, ώστε να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά. Για την κατασκευή 
τριών από τις ερωτήσεις καθώς και του σχεδιαστικού έργου λήφθηκαν ιδέες από 
προηγούµενες έρευνες (Komis, 1993, Thatcher & Greyling, 1998, Bruce, 1999, Levin et 
al., 1999). Οι ερωτήσεις των γραπτών ερωτηµατολογίων οµαδοποιήθηκαν ως προς τους 
επιµέρους ερευνητικούς στόχους στις ακόλουθες θεµατικές οµάδες. Ειδικότερα, οι 
ερωτήσεις σχετικά µε τις αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο ήταν οι ακόλουθες: Οµάδα 
3: το ∆ιαδίκτυο ως σύνολο, Οµάδα 4: κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και 
την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ∆ιαδίκτυο, Οµάδα 5: αναζήτηση πληροφορίας στο 
∆ιαδίκτυο, Οµάδα 6: σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και δύο διαδεδοµένες υπηρεσίες του 
(WWW, E-mail), Οµάδα 7: δοµή του ∆ιαδικτύου.  
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τα παιδιά ανώνυµα, µέσα στην αίθουσα του 
σχολείου, στη διάρκεια µιας σχολικής ώρας, χωρίς την παρουσία των καθηγητών/ριών 
της Πληροφορικής, στο 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. 

Αποτελέσµατα - συζήτηση 
Τα παιδιά και οι έφηβοι που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το ∆ιαδίκτυο είναι 
ένα µέσο προσωπικής πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, 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). 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 
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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 τηλεόραση 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, δεδοµένου ότι πολλά πιστεύουν 
εσφαλµένα ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο και παρέχονται προς τους 
χρήστες 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 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 



2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 59 
 

  

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). 
∆ιαπιστώθηκε ότι το φύλο, η χρήση υπολογιστή στο σπίτι και η χρήση του ∆ιαδικτύου 
στο σπίτι ασκούν σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση αποδεκτών αναπαραστάσεων 
από τα παιδιά. Όσον αφορά στην επίδραση του φύλου, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια 
βλέπουν το ∆ιαδίκτυο ως 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.  
∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι έχουν 
απλοϊκές, συγκεχυµένες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε αρκετές έννοιες 
και διαδικασίες που αφορούν κυρίως στην ίδια τη χρήση του ∆ιαδικτύου, σε σηµαντικά 
υψηλότερο ποσοστό από ό,τι 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. 
∆ιαπιστώθηκε επίσης 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 
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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. 

Σηµασία των ευρηµάτων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και 
προοπτικές 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι µαθητές/ριες έχουν σοβαρές 
παρανοήσεις σε σχέση µε το τι είναι το ∆ιαδίκτυο, τη δοµή και τις υπηρεσίες του. Ένα 
πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι το πώς µπορεί ο/η εκπαιδευτικός της Πληροφορικής 
να βοηθήσει τα παιδιά στο να κατανοήσουν ότι το ∆ιαδίκτυο, εκτός από µέσο 
ψυχαγωγίας, µπορεί να είναι και εργαλείο δουλειάς, παρέχοντάς τους παράλληλα τη 
δυνατότητα να οικοδοµήσουν δεξιότητες χρήσης του ∆ιαδικτύου. Το δεύτερο ερώτηµα 
που τίθεται είναι το πώς µπορούν να διευκολυνθούν τα παιδιά και οι έφηβοι ώστε να 
οικοδοµήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο, αναδοµώντας τις 
ελλιπείς ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις τους, µέσα από διδασκαλίες και περιβάλλοντα 
µάθησης εποικοδοµητικού τύπου. 
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι η επαφή των παιδιών µε µια τεχνολογία πολύ 
σηµαντική στη σηµερινή κοινωνία είναι ακόµη πολύ περιορισµένη στο σχολείο, το 
οποίο προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν µε το ∆ιαδίκτυο, 
συγκρινόµενο µε το εξωσχολικό τους περιβάλλον. Το γεγονός αυτό θέτει επιτακτικά 
την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του (µονόωρου στο Γυµνάσιο) 
µαθήµατος της Πληροφορικής, καθώς και να ενσωµατωθεί παράλληλα η χρήση του 
∆ιαδικτύου ως εργαλείου στα υπόλοιπα µαθήµατα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι ακόµη και 
όταν τα παιδιά χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο, συνήθως αυτό 
δεν γίνεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων, αλλά εντελώς ελεύθερα.  
Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι ο/η εκπαιδευτικός της Πληροφορικής δεν έχει στη 
διάθεσή του σενάρια αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου, τα οποία να µπορούν να 
υποστηρίξουν τη δουλειά του στο εργαστήριο, κεντρίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον 
των παιδιών. Στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια αναφέρονται πολλά σενάρια και 
δραστηριότητες αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου για τα υπόλοιπα µαθήµατα του σχολείου, 
όπως π.χ. επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους που περιέχουν προσοµοιώσεις, πειράµατα 
και δυνατότητες εξ αποστάσεως ελέγχου συσκευών (π.χ. τηλεσκόπια) για τις φυσικές 
επιστήµες, συνεργατικά projects µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την εκµάθηση 
ξένων γλωσσών, συλλογή περιβαλλοντικών δεδοµένων από τα παιδιά και αποστολή 
τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για το σχηµατισµό µιας βάσης δεδοµένων από 
κοινού µε άλλα σχολεία στο µάθηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ παιδιών διαφόρων χωρών στο µάθηµα της Γεωγραφίας κ.α. 
(Canterbury University College, 1999, Cunningham & Andersson, 1999, De Cicco et 
al., 2001). Ωστόσο, τα σενάρια αυτά εστιάζουν περισσότερο στους διδακτικούς στόχους 
των διαφόρων άλλων µαθηµάτων, παρά στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης του 
∆ιαδικτύου, και δεν βοηθούν ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής. Εποµένως, 
θα πρέπει να αναπτυχθούν σενάρια, τα οποία να είναι µεν διαθεµατικά ώστε τα παιδιά 
να βρίσκουν νόηµα σε αυτό που κάνουν, αλλά να εστιάζουν παράλληλα και στην 
απόκτηση δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, η δεξιότητα αναζήτησης πληροφορίας µέσω 
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µηχανών αναζήτησης είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατική χρήση του 
∆ιαδικτύου (Ager, 2000, Grey, 2001). Όπως προέκυψε από την έρευνα ωστόσο, τα 
παιδιά σχηµατίζουν αρκετά απλοϊκές αναπαραστάσεις για τη διαδικασία της 
αναζήτησης πληροφορίας. Εποµένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν σενάρια που να τα 
φέρνουν αντιµέτωπα µε τις απλοϊκές αυτές αναπαραστάσεις τους, υποχρεώνοντάς τα να 
τις αναδοµήσουν και να αποκτήσουν παράλληλα δεξιότητες χρήσης µηχανών 
αναζήτησης. Αν και στη βιβλιογραφία αναφέρονται παραδείγµατα χρήσης µηχανών 
αναζήτησης για παιδιά της ηλικίας αυτής (βλ. Heathcote, 2000, Stepien et al., 2000), 
λείπουν ολοκληρωµένα σενάρια χρήσης που να βασίζονται στις αρχικές 
αναπαραστάσεις των παιδιών και να αποσκοπούν στην οικοδόµηση δεξιοτήτων 
αναζήτησης, ξεκινώντας από απλές τεχνικές αναζήτησης και προχωρώντας σε πιο 
σύνθετες. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει να είναι δοµηµένα γύρω από πραγµατικά 
προβλήµατα τα οποία θα ‘αναγκάζουν’ το παιδί να ανακαλύψει τη λύση τους, 
αναζητώντας πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 
∆ιαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας αξιοποιείται ελάχιστα στο σχολείο. Θα πρέπει 
εποµένως να ενθαρρυνθούν µαθησιακές συνεργατικές δραστηριότητες µέσα στο ίδιο ή 
µε άλλα σχολεία, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν παράλληλα µε τη χρήση υπηρεσιών 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η συνοµιλία και η τηλεδιάσκεψη. 
Μέσω κατάλληλα δοµηµένων σεναρίων, αφενός ο/η εκπαιδευτικός της Πληροφορικής 
µπορεί να υποστηριχτεί στο έργο του και αφετέρου, τα παιδιά να ξεπεράσουν την 
άσκοπη και αποκλειστικά ψυχαγωγική περιπλάνηση στο ∆ιαδίκτυο, συνειδητοποιώντας 
τη χρησιµότητά του ως εργαλείου δουλειάς και οικοδοµώντας δεξιότητες χρήσης. 
∆ιαφορετικά, οι ψυχαγωγικές προσλαµβάνουσες που έχει το ∆ιαδίκτυο για τα παιδιά θα 
αποτελούν εµπόδιο για το µάθηµα της Πληροφορικής, µε κίνδυνο τη µετατροπή του 
σχολικού εργαστηρίου σε Internet Café. Ωστόσο, οι ψυχαγωγικές αυτές 
προσλαµβάνουσες, καθώς και οι θετικές στάσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά απέναντι 
στο ∆ιαδίκτυο, όπως διαφάνηκαν µέσα από την έρευνα, θα µπορούσαν να βοηθήσουν 
στη θετική αποδοχή από µέρους των παιδιών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το 
∆ιαδίκτυο, ιδίως αν στο σχεδιασµό τους ληφθούν υπόψη οι προτιµήσεις και οι 
συνήθειες χρήσης του ∆ιαδικτύου τις οποίες έχουν ήδη αναπτύξει τα παιδιά, όπως 
αναδείχθηκαν µέσα από τα ερευνητικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε τον Abbott (2001), 
προκειµένου να έχουν αποτελεσµατικότητα οι όποιες προτάσεις σχετικά µε τη χρήση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο σχολείο, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το πώς χρησιµοποιούν ήδη τα παιδιά τις τεχνολογίες αυτές. Αν δεν 
διερευνηθούν τα µοντέλα χρήσης και οι πρακτικές που αποτελούν µέρος της 
καθηµερινής ζωής τους, τότε είναι πιθανό οι παραπάνω προτάσεις να είναι ελλιπείς. 
∆εδοµένου ότι αρκετά παιδιά είναι ήδη ‘κάτοικοι’ του κυβερνοχώρου, οι συνήθειες 
χρήσης του ∆ιαδικτύου τις οποίες έχουν αναπτύξει θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά από τους/ις εκπαιδευτικούς (Abbott, 2001). 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκαλύπτουν επίσης έντονη διαφοροποίηση ως προς το 
φύλο των παιδιών στις αναπαραστάσεις τους σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο, µε τα αγόρια 
να διαµορφώνουν ορθότερες αναπαραστάσεις σε σχέση µε αυτό από ότι τα κορίτσια. 
Στο µάθηµα της Πληροφορικής θα πρέπει εποµένως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
γεφύρωση των διαφορών αυτών. 
Σχετικά µε τις επιµέρους έννοιες και τις διαδικασίες που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο 
της εργασίας, διαπιστώθηκαν µερικές σοβαρές παρανοήσεις, οι οποίες φανερώνουν ότι 
τα παιδιά σχηµατίζουν ασαφείς, ελλιπείς ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις σε σχέση µε το 
∆ιαδίκτυο, τη δοµή και τις υπηρεσίες του. Οι αναπαραστάσεις αυτές ενδεχοµένως να 
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αποτελέσουν εµπόδια στην αυτόνοµη και αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου από 
τα παιδιά, καθώς είναι πιθανό να βρεθούν αντιµέτωπα µε προβληµατικές καταστάσεις, 
τις οποίες δεν θα µπορούν να ερµηνεύσουν και να χειριστούν, και επίσης, θέτουν 
εµπόδια στη γενικότερη κατανόηση της τεχνολογικής πραγµατικότητας που τα 
περιβάλλει. ∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι παρόλο που τα παιδιά που συµµετείχαν στην 
έρευνα ανήκουν σε µια γενιά πιο εξοικειωµένη µε τις ψηφιακές τεχνολογίες από ότι οι 
ενήλικες οι οποίοι συµµετείχαν σε άλλες σχετικές έρευνες (Thatcher & Greyling, 1998, 
Bruce, 1999, Levin et al., 1999, O’Day et al., 1999, Cahoon, 2000, Sheeran et al., 
2000), πολλές από τις εσφαλµένες αναπαραστάσεις που ανιχνεύτηκαν είναι κοινές και 
στις δύο περιπτώσεις. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι και τα παιδιά και οι 
ενήλικες εισάγονται στη χρήση του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιώντας τις ίδιες διεπαφές των 
προγραµµάτων πλοήγησης. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ακόµη και τα παιδιά 
που έρχονται συχνά σε επαφή µε το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας το στο σπίτι (και 
ενδεχοµένως διαθέτουν αναπτυγµένες δεξιότητες χρήσης), δυσκολεύονται να 
αντιληφθούν ορισµένες πιο αφηρηµένες έννοιες, οι οποίες δεν σχετίζονται άµεσα µε 
την ίδια τη χρήση, και εποµένως, χρειάζονται διδακτική βοήθεια προκειµένου να τις 
οικοδοµήσουν.  
Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, η διδασκαλία ύλης σχετικής 
µε το ∆ιαδίκτυο στο πλαίσιο του µονόωρου µαθήµατος της Πληροφορικής δεν βοήθησε 
τα παιδιά στο να οικοδοµήσουν ορθές αναπαραστάσεις, όπως επίσης δεν τα βοήθησε 
και η χρήση του ∆ιαδικτύου στο σχολικό εργαστήριο. Το εύρηµα αυτό αφενός 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος, και 
αφετέρου θέτει περαιτέρω ερωτήµατα για το είδος και τα µέσα της διδασκαλίας που θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά στην οικοδόµηση ορθών αναπαραστάσεων. Όπως 
επισηµαίνουν οι Γρηγοριάδου & Κανίδης (2002) σε µελέτη σχετικά µε τις αντιλήψεις 
µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία της 
µνήµης των υπολογιστών, τα θέµατα που καλύπτουν τα µαθήµατα Πληροφορικής 
αναφέρονται συχνά σε έννοιες σχετικές µε τη λειτουργία εσωτερικών µονάδων του 
υπολογιστή, τις οποίες ο µαθητής δεν µπορεί να δει και µε τις οποίες δεν µπορεί να 
πειραµατιστεί άµεσα, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει δυσκολίες κατανόησης. Οι 
συγγραφείς επισηµαίνουν ότι τα στατικά διαγράµµατα τα οποία περιλαµβάνονται στα 
σχολικά εγχειρίδια δεν βοηθούν τους µαθητές στο να σχηµατίσουν ορθά νοητικά 
µοντέλα σε σχέση µε τις έννοιες αυτές, και προτείνουν τη χρήση λογισµικού 
προσοµοίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των υπολογιστών. Εξάλλου, λογισµικό 
προσοµοίωσης και οπτικοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας των υπολογιστών έχει 
χρησιµοποιηθεί και µε φοιτητές σε θέµατα όπως η αρχιτεκτονική των υπολογιστών, ο 
προγραµµατισµός, κ.α. (Greening, 2000, Wolffe, Yurcik, Osborne & Holliday, 2002). 
Τα προβλήµατα κατανόησης που δηµιουργούνται στα παιδιά σε σχέση µε τη δοµή και 
τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου επίσης προέρχονται από το ότι δεν µπορούν να το δουν 
ούτε να πειραµατιστούν άµεσα µαζί του. Εποµένως, θα βοηθούσε η ανάπτυξη 
κατάλληλου λογισµικού µε θέµα το ∆ιαδίκτυο, στο σχεδιασµό του οποίου θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι αρχικές αναπαραστάσεις των µαθητών, όπως αναδείχθηκαν µέσα 
από τα πειραµατικά δεδοµένα. Εκτός από ψηφιακά µέσα, θα µπορούσαν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν και διδακτικές µέθοδοι όπως π.χ. τα παιχνίδια ρόλων. Ο Brandt 
(1997) αναφέρει µια άσκηση - παιχνίδι ρόλων, η οποία σχεδιάστηκε προκειµένου να 
βοηθήσει ενήλικες στην οικοδόµηση βασικών εννοιών που υπεισέρχονται στην 
αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, καθώς και στην κατανόηση του πώς γίνεται η 
ανάκτηση πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό. Ανάλογα παιχνίδια ρόλων θα 
µπορούσαν να αναπτυχθούν και για µαθητές. Επίσης, θα µπορούσαν να  σχεδιαστούν 
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σενάρια χρήσης του ∆ιαδικτύου τα οποία να φέρνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες 
αντιµέτωπους/ες µε διάφορες προβληµατικές καταστάσεις και µηνύµατα λάθους, ώστε 
να προβληµατιστούν γύρω από το τι συµβαίνει και να αναδοµήσουν πιθανόν 
εσφαλµένες αναπαραστάσεις τους.  
Τέλος, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω, είναι απαραίτητο στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας της Πληροφορικής να οριστεί ένα εννοιολογικό µοντέλο (conceptual 
model (Norman, 1983)) του ∆ιαδικτύου, δηλαδή µια κατάλληλη αναπαράσταση της 
γνώσης που πρέπει να ‘οικοδοµηθεί’ από τα παιδιά και τους εφήβους. Το µοντέλο αυτό 
θα πρέπει να είναι απλό και προσαρµοσµένο στην ηλικία και τις νοητικές τους 
αναπαραστάσεις, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την έρευνα, όχι απαραίτητα 
λεπτοµερές, αλλά ικανό να υποβοηθήσει την κατανόηση του τι είναι το ∆ιαδίκτυο και 
πώς λειτουργεί αφενός, και αφετέρου να υποστηρίξει την αυτόνοµη και 
αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου από µέρους τους. 
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