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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των τεχνι-
κών διερεύνησης πληροφοριών που επιλέγουν να εφαρµόσουν σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδοµένων µαθητές ηλικίας 10 ετών α)µε  την επίδοσή τους σε συγκεκρι-
µένα ερωτήµατα και β) µε τις συλλογιστικές στρατηγικές που εφαρµόζουν. Η ανά-
λυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι µαθητές µε την καλύτερη επίδοση ήταν αυτοί 
που δεν αρκέστηκαν στη φυλλοµέτρηση των πληροφοριών, αλλά αξιοποίησαν µε 
επιτυχία τα εργαλεία φιλτραρίσµατος. Επιπρόσθετα, τα δεδοµένα οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι οι µαθητές µε την καλύτερη επίδοση στο τεστ ήταν αυτοί που 
χρησιµοποίησαν το εργαλείο του φιλτραρίσµατος πληροφοριών στη βάση δεδο-
µένων, ενώ εφάρµοζαν συγκεκριµένες συλλογιστικές στρατηγικές, όπως είναι η 
διατύπωση υποθέσεων και ο έλεγχος τους, µε σκοπό την επίλυση των προβληµά-
των. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συναινούν υπέρ της άποψης ότι οι µαθητές 
10 ετών µπορούν να εφαρµόζουν εργαλεία φιλτραρίσµατος σε βάσεις δεδοµένων, 
καθώς επίσης ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες µπορούν να συνεισφέρουν στην 
καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών.

Λέξεις Κλειδιά
Βάσεις δεδοµένων, τεχνικές αναζήτησης, συλλογιστικές στρατηγικές, φυσικές επι-
στήµες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας, η επεξεργασία, ανάκληση και ανά-
λυση των πληροφοριών γίνεται ολοένα και σηµαντικότερη δεξιότητα την 
οποία πρέπει να κατέχει ο πολίτης. Οι ηλεκτρονικές βάσεις είτε στο ∆ιαδίκτυο, 
είτε σε µορφή CD ROM έχουν κατακλύσει το εκπαιδευτικό τοπίο. Ερευνητικό 
ενδιαφέρον επιδεικνύεται για σκιαγράφηση των τρόπων αλληλεπίδρασης των 
χρηστών µε βάσεις δεδοµένων µε στόχο:
• να εντοπιστούν οι γνωστικές δυσκολίες οι οποίες αντιµετωπίζουν οι χρή-

στες διαφόρων ηλικιών
• να εντοπιστούν τεχνικές δυσκολίες και κατά επέκταση να γίνουν βελτιώ-

σεις στα εργαλεία ώστε να είναι πιο φιλικά προς τους χρήστες.
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• να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα διαφόρων διδακτικών προσεγγίσε-
ων στη διδασκαλία χρήσης βάσεων δεδοµένων σε συγκεκριµένα γνωστικά 
αντικείµενα
Η ενσωµάτωση των βάσεων δεδοµένων και των ανοικτών πληροφορικών 

εργαλείων γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία εγείρει και το ζήτηµα της 
ανάγκης για αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων µε σκοπό τη δια-
τύπωση επιδιώξεων που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλο-
γισµού δίνοντας έµφαση στην αξιοποίηση πληροφορικών εργαλείων για το 
σκοπό αυτό. 

Κύρια υπόθεση του παρόντος συγγράµµατος είναι ότι οι µαθητές 10 ετών 
µπορούν να εξοικειωθούν µε βάσεις δεδοµένων µέσα από τη λειτουργική χρή-
ση τους σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα και ταυτόχρονα να αναπτύξουν 
διάφορες συλλογιστικές στρατηγικές που θεωρούνται σηµαντικές για τη µά-
θηση. Στις Φυσικές Επιστήµες οι δεξιότητες που αναµένεται να αναπτύξουν οι 
µαθητές είναι µεταξύ άλλων, η διατύπωση υποθέσεων, ο έλεγχος µεταβλητών, 
οι δεξιότητες διερεύνησης (Κ.Π. Κωνσταντίνου κ.ά, 2002). Η έρευνα εξετάζει 
την πιο πάνω υπόθεση µέσα από το παράδειγµα του µαθήµατος της Επιστή-
µης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι βάσεις δεδοµένων ως εργαλεία µάθησης
Οι βάσεις δεδοµένων χαρακτηρίζονται από παιδαγωγική σκοπιά ως ανοικτά 
εργαλεία µάθησης. Η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους µπορεί να έχει ποικίλους 
στόχους όπως την καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών, την εννοιολογι-
κή κατανόηση γύρω από κάποιο θέµα, την ανάπτυξη του πληροφορικού αλ-
φαβητισµού µέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων διαχείρισης δεδοµένων.

Η αναζήτηση πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων θεωρείται ένας ιδιαίτερος 
τύπος λύσης προβλήµατος ο οποίος συµπεριλαµβάνει τα στάδια της αναγνώ-
ρισης του προβλήµατος, του σχεδιασµού του τρόπου εύρεσης της πληροφο-
ρίας, της αξιολόγησης του αποτελέσµατος και , αν χρειαστεί της επανάληψης 
της όλης διαδικασίας (Marchionini, 1995). Η αναζήτηση πληροφοριών µέσα 
σε µια βάση δεδοµένων µπορεί να γίνει κυρίως  µε δύο τρόπους: Ο πρώτος 
είναι η φυλλοµέτρηση των αρχείων της βάσης (browsing), ενώ ο δεύτερος αξι-
οποιεί το φιλτράρισµα των πληροφοριών µε βάση κριτήρια τα οποία θα θέσει 
ο χρήστης (filtering).

Η αξιοποίηση των ανοικτών ή γνωστικών εργαλείων (mindtools) σύµφω-
να µε τον Jonassen (1996) πρέπει να γίνεται µε τρόπο τέτοιο ώστε ο χρήστης 
– µαθητής καθορίζει ο ίδιος τον τρόπο µε τον οποίο θα βρει την απάντηση σε 
συγκεκριµένα ερωτήµατα.  Μέσα από διάφορες δραστηριότητες ο εκπαιδευτι-
κός µπορεί να στοχεύσει σε καλλιέργεια διαφορετικών γνωστικών δεξιοτήτων, 
όπως είναι ο εντοπισµός πληροφορίας, η αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφο-
ρών, η διατύπωση υποθέσεων και η εφαρµογή αποκλίνουσας ή συγκλίνουσας 
σκέψης. Στον Πίνακα 1 περιγράφεται η εφαρµογή διαφόρων γνωστικών δεξι-
οτήτων µέσα από τη χρήση της βάσης δεδοµένων «Φυτά της Κύπρου» .

Είτε αναζητούν πληροφορίες σε µια βάση δεδοµένων, είτε συµπληρώνουν 
δεδοµένα ή σχεδιάζουν µια βάση δεδοµένων από την αρχή, οι µαθητές χρει-
άζεται να εφαρµόσουν συγκεκριµένες γνωστικές δεξιότητες. Σε ένα µάθηµα 
όπου αξιοποιούνται οι βάσεις δεδοµένων οι µαθητές εντοπίζουν, αναλύουν 
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και συνδέουν πληροφορίες. Ο τρόπος αλληλεπίδρασης των µαθητών µε τη 
βάση δεδοµένων ποικίλει ανάλογα µε το πρόβληµα που έχουν να λύσουν. 

Πίνακας 1. ∆ραστηριότητες µε χρήση βάσεων δεδοµένων και απαιτούµενη δεξι-
ότητα συλλογισµού.

Τι σχήµα έχουν τα φύλλα του κέδρου; Παρατήρηση

Σε τι µοιάζουν τα φύλλα της καστανιάς και του 

ευκάλυπτου;
Σύγκριση

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των φυτών 

που έχουν σχήµα βελόνας;

∆ηµιουργία και απάντηση 

ερωτηµάτων 

Μήπως τα φυλλοβόλα δέντρα έχουν συγκεκριµένο 

σχήµα φύλλων;

∆ιατύπωση και έλεγχος  

υπόθεσης 

Ποιο από τα δέντρα της βάσης θα ανακύρησσες 

δέντρο της χρονιάς και γιατί; 
Λύση προβλήµατος 

Η αξιοποίηση της βάσης δεδοµένων για τα φυτά της Κύπρου στην παρού-
σα έρευνα έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος της επιστήµης στο δηµοτικό σχο-
λείο. Το µάθηµα είχε στόχο την αναγνώριση του τρόπου ταξινόµησης των φυ-
τών σύµφωνα µε διάφορα κριτήρια. Η βάση δεδοµένων «Φυτά της Κύπρου» 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας πληροφορικής στήριξης του µα-
θήµατος της Επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο σε συνεργασία του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού και του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Σχεδιάστηκε στο  
περιβάλλον της MS Access.

Τρόποι αλληλεπίδρασης παιδιών µε βάσεις δεδοµένων
Έρευνα της Bilal (2003) σε σχέση µε τη συµπεριφορά παιδιών σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο έδειξε ότι οι περισσότεροι µαθητές προτι-
µούν τη µέθοδο της αναζήτησης παρά εκείνην της φυλλοµέτρησης. Παρόλα 
αυτά τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η µέθοδος αναζήτησης δε συ-
σχετιζόταν µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, αφού επιτυχηµένοι µαθητές 
βρέθηκαν και στις δύο οµάδες. Η έρευνα καταλήγει ότι αυτό που εξέφραζε 
περισσότερο τη µέθοδο αναζήτησης δεν ήταν τόσο η αποτελεσµατικότητα 
του χρήστη, όσο κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συγκεκριµένα, µαθη-
τές οι οποίοι έκαναν έρευνα χαρακτηρίζονταν από «αµεσότητα» ή «βιασύνη» 
και είχαν σιγουριά για τις λέξεις κλειδιά τις οποίες θα χρησιµοποιούσαν, ενώ 
αυτοί που προτιµούσαν τη φυλλοµέτρηση ήταν κυρίως µαθητές «συστηµατι-
κοί», αλλά αβέβαιοι για τις λέξεις κλειδιά που θα µπορούσαν να χρησιµοποι-
ήσουν.(Bilal, 2003 p.45) 

Άλλοι ερευνητές εντόπισαν ότι οι τεχνικές αναζήτησης συσχετίζονταν µε 
την ηλικία των µαθητών, την άσκηση αναζήτησης, το υπό διερεύνηση θέµα, 
καθώς και από τη δοµή του ηλεκτρονικού εργαλείου (Solomon, 1993). Ο 
Neuman (1995) αναφέρει ότι η χρήση των βάσεων δεδοµένων συσχετίζεται 
άµεσα µε το βαθµό γνωστικών δεξιοτήτων που µπορεί να εφαρµόσει ο χρήστης 
κατά την αναζήτηση. Σε παρόµοια έρευνα ο Marchionini (1989) αναφέρει ότι 
κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών οι µαθητές είχαν προβλήµατα 
στο να εντοπίσουν λέξεις κλειδιά και να διατυπώσουν τη σωστή ονοµασία των 
λέξεων. 
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Ερευνητικά ερωτήµατα
H  έρευνα επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
1. Μπορούν οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά µια βάση δεδο-

µένων για να λύσουν προβλήµατα που απαιτούν την ανάκληση δεδοµένων, 
κατόπιν µικρής διάρκειας διδακτικής  παρέµβασης; 

2. Οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στη βάση δεδοµένων επιδρούν στη 
συνολική επίδοσή των µαθητών στο τεστ;

3. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις συλλογιστικές στρατηγικές που εφαρµόζουν 
για να επιλύσουν τα έργα του τεστ και στη γενική επίδοσή τους στο τεστ; 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
∆είγµα
Το δείγµα της έρευνας ήταν 19 παιδιά ηλικίας 10 ετών που φοιτούν σε ∆΄ τάξη 
δηµοτικού σχολείου της Λευκωσίας.

Σχεδιασµός έρευνας
Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Κάθε φάση περιλάµβανε µια διδακτι-
κή παρέµβαση. Η πρώτη φάση στόχευε στη διδασκαλία της χρήσης της βάσης 
δεδοµένων «Φυτά της Κύπρου». Η δεύτερη φάση στόχευε στη συλλογή δεδο-
µένων σε σχέση α) µε τη δυνατότητα των µαθητών να επιλύσουν προβλήµατα 
που απαιτούν την ανάκληση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων και β) µε τις 
στρατηγικές που αξιοποιούν, για να απαντήσουν σε προβλήµατα που αναφέ-
ρονται σε ανάκληση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων.

∆ιδακτικές παρεµβάσεις
Η πρώτη διδακτική παρέµβαση είχε διάρκεια µισής ώρας και στόχευε σε  γνω-
ριµία των µαθητών µε το περιβάλλον της βάσης δεδοµένων «Τα φυτά της 
Κύπρου». Η γνωριµία έγινε µέσω της αξιοποίησης της βάσης στο εισαγωγικό 
µάθηµα για την ταξινόµηση των φύλλων µε βάση τα κριτήρια του σχήµατος , 
της νεύρωσης και της διάταξής τους. Μετά από αντίστοιχη εργασία που έγινε 
µε πραγµατικά φύλλα τα οποία οι µάθητες έφεραν στην τάξη ,συµπλήρωσαν 
τις ασκήσεις του βιβλίου τους µε τη βοήθεια της βάσης δεδοµένων ( έβρισκαν 
φυτά µε συγκεκριµένο σχήµα ή νεύρωση ή διάταξη φύλλων και κατέγραφαν 
τα ονόµατά τους στις σχετικές ασκήσεις) Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης 
αυτής οι µαθητές έµαθαν τόσο να εφαρµόζουν τις τεχνικές της φυλλοµέτρη-
σης και φιλτραρίσµατος των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων για να εντο-
πίσουν τις επιθυµητές πληροφορίες. 

Η δεύτερη διδακτική παρέµβαση είχε διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στόχος 
ήταν η συλλογή δεδοµένων σε σχέση µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. Τα εργα-
λεία που αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδοµένων ήταν φύλλα εργασίας και 
φαινοµενολογικές παρατηρήσεις εκ µέρους των ερευνητών.

Συλλογή δεδοµένων
Για τους σκοπούς της έρευνας δόθηκε στα παιδιά ένα φύλλο µε έξι ερωτήµατα. 
Τα ερωτήµατα αυτά ήταν διαβαθµισµένα µε κριτήριο τις γνωστικές δεξιότη-
τες που έπρεπε να εφαρµόσουν οι µαθητές για να τα απαντήσουν. Τα πρώτα 
ερωτήµατα απαιτούσαν απλή παρατήρηση, ενώ τα τελευταία απαιτούσαν πιο 
σύνθετες δεξιότητες όπως η διατύπωση υποθέσεων και ο έλεγχος µεταβλη-
τών. 
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Οι µαθητές θα µπορούσαν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήµατα µε εφαρ-
µογή της τεχνικής της φυλλοµέτρησης. Παρόλα αυτά κάποια ερωτήµατα πα-
ρέπεµπαν απευθείας σε φιλτράρισµα όπως το ερώτηµα «Πόσα είναι τα φυτά 
στη βάση τα οποία έχουν κρυπτόνευρη νέυρωση;». Τα δεδοµένα αναλύθηκαν 
µε βάση τρεις άξονες: α) την ορθότητα της απάντησης σε κάθε έργο, β) την 
τεχνική αναζήτησης των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων που εφάρµοσαν 
οι µαθητές  σε κάθε έργο και γ) τις συλλογιστικές στρατηγικές που εφάρµοζαν  
οι µαθητές κατά τη διαδικασία επίλυσης κάθε έργου.

Με βάση την ορθότητα των απαντήσεων οι µαθητές αξιολογήθηκαν και 
πήραν ένα συνολικό βαθµό στο τεστ. Επίσης σηµειώθηκε ο συχνότητα αξι-
οποίησης των δύο τεχνικών αναζήτησης (φυλλοµέτρηση, φιλτράρισµα) στο 
σύνολο των έργων του τεστ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενική επίδοση στο τεστ επίλυσης προβληµάτων που απαιτούν ανάκληση 
πληροφοριών από βάση δεδοµένων
Για την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέγησαν αξιοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS. Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι ή επίδοση στο 
τεστ ήταν καλύτερη από ότι αναµενόταν. Ο µέσος όρος επίδοσης στο τεστ 
ήταν 3,6 βαθµοί από σύνολο 6 βαθµών (Mean= 3.63, Std. Dev.=1.862). Ποσο-
στό 26,3% απάντησε σωστά και στα έξι ερωτήµατα του τεστ. 

Επίδραση της εφαρµογής της τεχνικής του φιλτραρίσµατος στη γενική 
επίδοση των µαθητών στο τεστ
Η µέθοδος η οποία χρησιµοποίησαν οι µαθητές, εφόσον δεν είχαν συγκεκρι-
µένες οδηγίες για το πώς θα βρουν τη ζητούµενη πληροφορία πιστεύουµε ότι 
αντανακλά το δικό τους στυλ µάθησης και τις γνωστικές δεξιότητες που έχουν 
τη δυνατότητα να εφαρµόσουν. 

Το 42,1 % των µαθητών δε αξιοποίησε καθόλου τη στρατηγική του φιλ-
τράρισµατος µε σκοπό την ανεύρεση των απαιτούµενων πληροφοριών, ενώ 
το 30,6 % των µαθητών αξιοποίησε τη στρατηγική του φιλτραρίσµατος 4 ή 5 
φορές. Το µικρότερο ποσοστό των µαθητών αξιοποίησε τη στρατηγική του 
φιλτραρίσµατος 2 ή 3 φορές (26,3%).

Για να ελεγχθεί η επίδραση που είχε η επιλογή της στρατηγικής που αξιο-
ποιήθηκε για ανεύρεση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων στη συνολική 
επίδοση των µαθητών, εφαρµόστηκε η στατιστική τεχνική της µονοπαραγο-
ντικής ανάλυσης διακύµανσης (One-way ANOVA). 

Η επίδραση της στρατηγικής που επέλεξαν οι µαθητές να εφαρµόσουν 
βρέθηκε συνολικά σηµαντική            (p= 0.002) στην επίδοσή τους στο τεστ.  
Έγινε σύγκριση των µέσων όρων της οµάδας µαθητών που αξιοποίησαν τη 
στρατηγική του φιλτραρίσµατος και της οµάδας µαθητών που δεν αξιοποίησε 
το φίλτρο καθόλου. Θεωρούµε ότι οι µαθητές που δεν αξιοποίησαν καθόλου 
το φίλτρο ήταν αυτοί που δεν κατανόησαν τη λειτουργία του εργαλείου. Η 
θέση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας µαθητής που να 
χρησιµοποιήσει την τεχνική του φιλτραρίσµατος µόνο µια φορά. 

Επίδραση της εφαρµογής συλλογιστικών στρατηγικών και συνολική επί-
δοση στο τεστ
Σε κάποια από τα έργα του τεστ δεν ήταν προφανής στους µαθητές ο τρόπος 
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µε τον οποίο θα έφταναν στην απάντηση που έψαχναν. Για να βρουν τη σωστή 
απάντηση οι µαθητές χρειαζόταν να εφαρµόσουν κάποια συλλογιστική στρα-
τηγική, κάτι που δεν ήταν εφικτό από όλους. Συγκεκριµένα το πρώτο έργο του 
τεστ ήταν ερώτηση πολλαπλής επιλογής και ρωτούσε «Ποιο είναι το σχήµα 
των φύλλων του σκλήδρου: σχήµα αυγού, σχήµα λόγχης, σχήµα παλάµης». 
Για να επιλυθεί οι µαθητές µπορούσαν να καταφύγουν σε φυλλοµέτρηση µέχρι 
να εντοπίσουν το φυτό σκλήδρος και να βρουν την επιθυµητή πληροφορία ή 
να φιλτράρουν τις πληροφορίες για τα φυτά µε βάση το σχήµα των φύλλων 
τους. Ο δεύτερος τρόπος επίλυσης γινόταν κατανοητός µόνο αν οι µαθητές 
διατύπωναν κάποια υπόθεση π.χ. «Τα φύλλα του σκλήδρου έχουν σχήµα αυ-
γού» και επέλεγαν να φιλτράρουν τις πληροφορίες, για να βρουν όλα τα φυτά 
που έχουν φύλλο µε σχήµα αυγού και τότε να δουν αν ο σκλήδρος είναι ένα 
από αυτά και συνεπώς αν επαληθεύεται η υπόθεσή τους. Η διαδικασία αυτή 
δεν ήταν αυτονόητη και εφαρµόστηκε µόνο από το 42% των µαθητών (n = 8). 
Παρόµοιου τύπου ήταν και το πέµπτο έργο του τεστ που ζητούσε από τους 
µαθητές να βρουν «Σε τι διαφέρουν της καστανιάς από τα φύλλα του ευκαλύ-
πτου».

Για να ελεχθεί το κατά πόσο η εφαρµογή συλλογιστικών στρατηγικών 
σε συγκεκριµένα έργα επιδρά στη συνολική επίδοση των µαθητών στο τεστ 
εφαρµόστηκε η στατιστική τεχνική της µονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύ-
µανσης (One-way ANOVA). Επιλέγηκαν το πρώτο και το πέµπτο έργο του 
τεστ, τα οποία ήταν παρόµοιου τύπου. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η 
επίδραση της εφαρµογής συλλογιστικών στρατηγικών στο πρώτο έργο είναι 
οριακά σηµαντική (p=0.05) στη συνολική επίδοση των µαθητών στο τεστ, ενώ 
ήταν οριακά µη σηµαντική (p=0.053) στο πέµπτο έργο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η σύντοµη παρέµβαση της µισής 
ώρας ήταν αρκετή, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον και τα 
εργαλεία της βάσης δεδοµένων, αφού ο µέσος όρος των απαντήσεων ήταν 
αρκετά ικανοποιητικός, γεγονός που ενθαρρύνει τη χρήση τέτοιων εργαλείων 
στο µάθηµα της Επιστήµης. 

Όσον αφορά στη χρήση των τεχνικών αναζήτησης φαίνεται ότι η χρήση 
της τεχνικής του φιλτραρίσµατος απαιτεί την εφαρµογή ανώτερων γνωστικών 
δεξιοτήτων, κάτι που όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 
ήταν εύκολο να γίνει από όλα τα παιδιά και είχε άµεση σχέση µε την επίδοσή 
τους στο τεστ. Τα δεδοµένα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε εκείνα της Bilal 
(2003) όπου η τεχνική αναζήτησης πληροφοριών που εφάρµοσαν οι µαθητές 
στην έρευνά της δεν είχε σχέση µε το αποτέλεσµα.  Παρόλο που η έρευνα της 
Βilal  έγινε σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων η οποία παρουσιάζει αρκετές δια-
φορές σε σχέση µε τη βάση «Φυτά της Κύπρου» πιστεύουµε ότι η διαφορά δεν 
έγκειται τόσο στη διαφορά του περιβάλλοντος όσο στη διαφορετική φύση της 
τεχνικής του φιλτραρίσµατος στα δυο περιβάλλοντα. Η χρήση λέξεων κλειδιά 
στο ∆ιαδίκτυο δεν ταυτίζεται σε γνωστικό επίπεδο µε τη χρήση φιλτραρίσµα-
τος σε µια βάση δεδοµένων. Η δεύτερη είναι πιο σύνθετη  λειτουργία αφού 
προϋποθέτει βαθύτερη γνώση για το πώς λειτουργεί το εργαλείο. Συµπεραί-
νουµε ότι  η επίδραση της αξιοποίησης του φιλτραρίσµατος στην επίδοση των 
µαθητών στο τεστ οφείλεται στις συλλογιστικές στρατηγικές που εφάρµοσαν 
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οι µαθητές, αφού από τα δεδοµένα προκύπτει ότι οι µαθητές που µπορούσαν 
να καταλάβουν πώς λειτουργεί η τεχνική του φιλτραρίσµατος ήταν αυτοί που 
πέτυχαν στην απάντηση των ερωτηµάτων. 

   Υπήρξαν µαθητές οι οποίοι εφάρµοσαν στρατηγικές λύσης προβλήµατος, 
διατυπώνοντας και ελέγχοντας υποθέσεις σε έργα τα οποία θα µπορούσαν να 
λυθούν µε απλή παρατήρηση και φυλλοµέτρηση. Αυτό συµφωνεί µε τη θέση 
του Jonassen (1996) ότι η χρήση γνωστικών εργαλείων απαιτεί από τους µαθη-
τές την εφαρµογή ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι συνυφα-
σµένες πολλές φορές µε τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου που έχουν στα 
χέρια τους, στην περίπτωσή µας οι βάσεις δεδοµένων.

Καταληκτικά αναφέρουµε ότι ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας του γνω-
στικού αντικειµένου των φυσικών επιστηµών µε πληροφορικά εργαλεία είναι 
εφικτός και µπορεί να συνεισφέρει στον πληροφορικό αλφαβητισµό των µα-
θητών, αλλά και στην επίτευξη εννοιολογικών και συλλογιστικών επιδιώξεων. 
Η έρευνα επικεντρώθηκε στις συλλογιστικές στρατηγικές των επιτυχηµένων 
µαθητών, δεν εξέτασε όµως τους λόγους για τους οποίους κάποιοι µαθητές 
απέτυχαν στο να αλληλεπιδράσουν αποτελεσµατικά µε τη βάση δεδοµένων. 
Επέκταση σε αυτούς τους τοµείς θα βοηθούσε ενδεχοµένως στη βελτίωση της 
βάσης δεδοµένων που αξιοποιήθηκε, ή στη διαµόρφωση διδακτικών προσεγ-
γίσεων µε στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων που συνδέονται µε τη χρήση συ-
γκεκριµένων τεχνικών αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων. 
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