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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο το διαδίκτυο αισθητοποιείται 
από τους µαθητές µέσα από την υπηρεσία του παγκόσµιου Ιστού και των ιστοσελίδων του. Οι 
µαθητές φαίνεται να έχουν µέσα από τις καθηµερινές εµπειρίες τους ιδέες και γνώσεις για την 
οντότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση της, οι οποίες όµως, δεν είναι ολοκληρωµένες και 
συνεκτικές, χαρακτηρίζονται από ελλειπτικότητα και ασάφεια και χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικής 
προσοχής. Η γνώση των αντιλήψεων των µαθητών οδηγεί στην ανάπτυξη διδακτικών παρεµβάσεων 
που αναδιοργανώνουν και ολοκληρώνουν τον εµπειρικό τους κόσµο για τη λειτουργία αυτή.   
           
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική πληροφορικής, ιδέες µαθητών, η έννοια της Ιστοσελίδας, 

Θεωρία συστηµάτων, Φαινοµενογραφική Προσέγγιση 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μια από τις βασικές αναζητήσεις αυτής της εργασίας σχετίζεται µε το πώς οι µαθητές αποκτούν 

γνώση για όψεις του κόσµου των υπολογιστών και ειδικότερα για τις διάφορες πλευρές του 
διαδικτύου. Το πεδίο αυτό έχει πρόσφατα αρχίσει να διερευνάται ως προς α) τις εµπειρίες των 
µαθητών µε την αλγοριθµική σκέψη και το προγραµµατισµό (Τζιµογιάννης & Κόµης, 1999),  
(Τζιµογιάννης & Κόµης, 2000), (Αντωνόπουλος, Κολόµβος & Σπηλιωτοπούλου, 2000, β) τη 
στάση τους για το ρόλο των υπολογιστών στη µάθηση και στη ζωή µας (Komis and Michaelides, 
1997), (Ρούσος, 1996), (Mullan, 1982) και γ) τη σκέψη τους για τη δοµή και τη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και των δικτύων υπολογιστών (Κόλλιας, Μαργετουσάκη, Κόµης & 
Γουµενάκης, 2000), (Κολλάρα, Κανελλόπουλος & Σπηλιωτοπούλου, 2000).  
Η οντότητα της ιστοσελίδας και οι εµπειρίες των µαθητών µε αυτήν αποτελούν το επίκεντρο 

αυτής της εργασίας. Η µελέτη βασίζεται στην προοπτική της φαινοµενογραφίας, κατά την οποία η 
απόκτηση εµπειρίας και το επίπεδο συνειδητότητας κάποιου πράγµατος του γύρω πολύπλοκου 
περιβάλλοντος, σηµαίνει κατ’ αρχήν το να µπορέσεις να το διακρίνεις (discern) από το πλαίσιό 
του (Marton, 1997, σελ. 86). Όταν δηλαδή οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε το διαδίκτυο, η 
εµπειρία από µια συγκεκριµένη οντότητα ή λειτουργία -της ιστοσελίδας στη περίπτωσή µας- 
συγκροτείται από την απόδοση σηµασιών σ’ αυτή, από τη διάκρισή της από το ευρύτερο πλαίσιο 
των λειτουργιών του διαδικτύου, από την διάκριση των µερών που την απαρτίζουν, τη σχέση και 
συνάφεια τους µε το διαδίκτυο. Η µελέτη των εµπειριών αυτών είναι σκοπός αυτής της εργασίας.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τµήµατα της Α΄ και Β΄ τάξης ενός ΤΕΕ και Α΄ και Β΄ τάξης 

ενός Ενιαίου Λυκείου της Πάτρας. Οι µαθητές δεν είχαν διδαχτεί, ακόµη θέµατα διαδικτύου, 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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σχεδόν όλοι τους όµως είχαν εµπειρίες από διάφορες χρήσεις του διαδικτύου, είτε από την 
ενασχόλησή τους µε σχετικά θέµατα στο Γυµνάσιο, είτε από προσωπικές εµπειρίες.  

 ∆υο προβληµατισµοί, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο κάτω, δόθηκαν σε ογδόντα (80) µαθητές, οι 
οποίοι απάντησαν στους προβληµατισµούς δουλεύοντας περίπου για 25 λεπτά. 

Ας σκεφτούµε για το Ίντερνετ 
Μας ενδιαφέρει  να δούµε πώς οι άνθρωποι σκέφτονται όταν χρησιµοποιούν διάφορες υπηρεσίες του Internet. 
Θα µας βοηθούσατε πολύ αν απαντούσατε στους πιο κάτω προβληµατισµούς: 
Προβληµατισµός 1 
Ένας φίλος σας, σας προτείνει µια διεύθυνση ιστοσελίδας στο Internet, π.χ. htpp://www…. Επισκέπτεστε τη 
σελίδα αυτή και διαβάζετε το περιεχόµενό της. Σκεφτείτε πώς εξελίσσεται η διαδικασία από τη στιγµή που 
ανοίγετε τον υπολογιστή σας µέχρι να εµφανιστεί το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.  
Ποιες συσκευές κατά τη γνώµη σας χρειάζονται; Χρειάζεται κάποιο ειδικό λογισµικό; Αν ναι τι είδους και σε 
ποια σηµεία αυτής της διαδικασίας; 
Προσπαθήστε να περιγράψετε σχηµατικά αυτή τη διαδικασία επικοινωνίας στον παρακάτω χώρο. Περιγράψτε 
ή κάνετε σχόλια για να εξηγήσετε το σχέδιο και τις σκέψεις σας. 
(Τονίστε ιδιαίτερα το σηµείο στο οποίο βρίσκετε η σελίδα που επισκέπτεστε) 
Προβληµατισµός 2 
Α. Αν ένας φίλος σας, σας ρωτούσε τι είναι µια ιστοσελίδα, πώς θα του το περιγράφατε σύντοµα και µε απλά 
λόγια; 
Β. Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε σας αρέσουν, σας ενθουσιάζουν και κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον σας περισσότερο από κάποιες άλλες. 
1. Μπορείτε να προσδιορίσετε και να περιγράψετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα της ιστοσελίδας που 
την κάνουν ελκυστική;    
2. ∆ώστε ένα παράδειγµα από µια ιστοσελίδα που σας ενθουσίασε πιο πολύ. 
  
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Οι απαντήσεις των µαθητών, τόσο οι λεκτικές εκφράσεις τους όσο και τα σχέδιά τους, 

αναλύθηκαν και µελετήθηκαν ανά προβληµατισµό και διάφορες διαστάσεις της εµπειρίας τους 
αναδείχθηκαν. Οι απαντήσεις των µαθητών αναφορικά µε τη σύνδεση και τα βήµατα που 
εµπεριέχονται, µε τις συσκευές που θεωρούνται ως απαιτούµενες και το λογισµικό που χρειάζεται 
για τη σύνδεση εξετάσθηκαν ως προς τη δοµή τους αλλά και ως προς την πληρότητά τους.  Ως 
προς το δοµικό σκέλος, συγκεντρώνοντας και οµαδοποιώντας τα σχήµατα των µαθητών, 
προέκυψαν τα µοντέλα του Σχήµατος 1. Στα µοντέλα αυτά εµπίπτουν και αντιλήψεις που 
εκφράστηκαν σε πολλές από τις περιγραφικές απαντήσεις. Στο µοντέλο Ι εκφράζεται µια 
περιορισµένη αντίληψη για την διαδικασία επίσκεψης σε µια ιστοσελίδα και αντιπροσωπεύει 
µαθητές που θεωρούν ως απαραίτητα κυρίως τις αντιληπτές από µέρους τους συσκευές ή 
εξαρτήµατα και περιγράφουν τη διαδικασία αναφερόµενοι στα στοιχειώδη µόνο βήµατα της. Στο 
µοντέλο ΙΙ εκφράζεται η ίδια αντίληψη, το σύστηµα όµως επεκτείνεται περιλαµβάνοντας και το 
Internet, ως µια έννοια, ασαφή και µη συγκεκριµένα προσδιορισµένη. Στο µοντέλο ΙΙΙ δίνεται µια 
περισσότερο ολοκληρωµένη αναπαράσταση της διαδικασίας. Εδώ εκφράζεται η αντίληψη πως η 
επίσκεψη σε µια ιστοσελίδα επιτυγχάνεται µε τη σύνδεση ανάµεσα σε δυο υπολογιστές µέσω του 
Internet, το οποίο αναπαριστάνεται µε ‘νέφος’ και εκφράζει µια ασαφή αντίληψη του τι στην 
πραγµατικότητα γίνεται. Στο µοντέλο ΙV εκφράζεται µια αστεροειδής  αντίληψη σύνδεσης των 
Η/Υ, όπου δεν σηµειώνεται χωριστά ούτε ο υπολογιστής που χρησιµοποιεί ο µαθητής ούτε ο 
υπολογιστής που περιέχει την ιστοσελίδα. Ως ολοκληρωµένη αντίληψη µπορεί να θεωρηθεί αυτή 
που χρησιµοποιείται από πολύ λίγους µαθητές και εκφράζεται στο µοντέλο V. 
Ως προς τη πληρότητα των απαντήσεων των µαθητών, χρησιµοποιήθηκε η λογική των 

συστηµικών δικτύων (Bliss, Monk & Ogborn, 1983), για την ανάλυσή και τη κατηγοριοποίησή 
τους. Οι οντότητες που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις τους  καταµετρήθηκαν και οι συχνότητες 
αναφοράς τους αποκαλύπτουν σηµαντικές διαστάσεις της εµπειρίας τους. 
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∆ιαπιστώνεται, πως κατά την 
διαδικασία σύνδεσης στο 
διαδίκτυο, οι περισσότεροι 
µαθητές ακολουθούν µια σειρά 
συγκεκριµένων βηµάτων, χωρίς 
όµως να αντιλαµβάνονται τι 
ακριβώς κάνουν, ποιες συσκευ-
ές και ποιο ειδικό λογισµικό 
χρησιµοποιούν και γιατί. Οι 
µαθητές φαίνεται να περιγρά-
φουν τα βήµατα για τη διαδικα-
σία επίσκεψης µιας ή περισσο-
τέρων ιστοσελίδων, στοιχειω-
δώς ή ελλιπώς, επηρεαζόµενοι 
κυρίως από την προσωπική 
τους εµπειρία. Στο πρώτο ερώ-
τηµα του δεύτερου προβληµα-
τισµού, όπου ζητείται από τους 
µαθητές να περιγράψουν ‘τι 
είναι ιστοσελίδα’ οι απαντήσεις 
αναλύθηκαν και οι κατηγορίες 
που προέκυψαν φάνηκε ότι 
µπορούν να εµπέσουν στις τρεις 
διαστάσεις της σκέψης για τις 
οντότητες γύρω µας των Piaget 
& Garcia (1978): τι είναι και 
από τι είναι φτιαγµένη (µια 
οντότητα) - τι µπορεί να κάνει – 
τι µπορεί κάποιος ή κάτι να της 
κάνει. Οι απαντήσεις των µαθη-
τών δείχνουν ότι όλοι τους 

έχουν επισκεφτεί ιστοσελίδες, όλοι τους είναι σε θέση να αναγνωρίσουν µια ιστοσελίδα, να 
δακτυλογραφήσουν τη διεύθυνσή της για να δουν τα περιεχόµενα και να την χρησιµοποιήσουν για 
να επισκεφτούν άλλες ιστοσελίδες στη συνέχεια, όµως είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να 
περιγράψουν συγκεκριµένα 'τι είναι ιστοσελίδα'. Στο δεύτερο ερώτηµα που αναφέρεται στα 
χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας που την κάνουν ελκυστική, η ποσότητα των πληροφοριών που 
υπάρχουν σε µια ιστοσελίδα φαίνεται να κυριαρχεί στις προτιµήσεις τους (70%), ενώ τα γραφικά 
(70%), ο ήχος (53.75%), τα χρώµατα (35%) και η δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλους, αποτελούν 
κίνητρα επίσκεψης ιστοσελίδων. Στις προτιµήσεις των µαθητών πρώτες έρχονται ιστοσελίδες 
µουσικών συγκροτηµάτων, ηθοποιών, αυτοκινήτων και τηλεοπτικών εκποµπών. 

 Μοντέλο Ι  

Οι διαπιστώσεις σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης της εµπειρίας των µαθητών για τις 
ιστοσελίδες οδήγησαν στην ανάπτυξη διδακτικής παρέµβασης µε άξονα την έννοια του 
συστήµατος, η οποία δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε σε µια πρώτη φάση. Η τελική αξιολόγηση 
αναµένεται να προκύψει από την εφαρµογή της ιδέας σε όλα τα τµήµατα που έλαβαν µέρος στην 
έρευνα και την µελέτη των δεδοµένων που θα συλλεχθούν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η οµάδα των µαθητών που µελετήσαµε φαίνεται ότι έχει εµπειρίες από επισκέψεις διαφόρων 

ιστοσελίδων. Αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν ως περιοριστικά διαδικαστικές εµπειρίες, που 

Η/Υ

Η/Υ

Η/Υ Η/ΥInternet

Τηλεφωνική 
γραµµή 

 ΜοντέλοΙΙ  

Σχήµα 1 Μοντέλα µαθητών για την επίσκεψη

 ΜοντέλοΙV 

 ΜοντέλοΙΙΙ 

INTERNET

Γραµµές Τηλεφώνου

INTERNET

∆ικός 
µας 
Η/Υ

modem modem
  

Η/Υ

INTERNET

Web Server
ISP

 ΜοντέλοV  

Εδώ βρίσκεται 
αποθηκευµένη η σελίδα
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διαµορφώνονται από την επικεντρωµένη προσοχή των µαθητών σε µερικές µόνο από τις όψεις της 
πραγµατικότητας µε την οποία έρχονται σε επαφή. Έτσι τα επίπεδα της συνειδητότητας 
(awareness) των µαθητών σχετικά µε την ιστοσελίδα διαβαθµίζονται σε: α)πολύ περιορισµένα, τα 
οποία κυρίως διαµορφώνονται και επηρεάζονται από την φυσική εµπειρία των µαθητών, 
β)διευρυµένα, τα οποία συµπεριλαµβάνουν περισσότερες όψεις, ενταγµένες έστω και µε ανακριβή 
τρόπο στις περιγραφές τους και γ)πιο προχωρηµένα επίπεδα ελαχίστων µαθητών, όπου οι 
διάφορες όψεις της επίσκεψης σε µια ιστοσελίδα αναγνωρίζονται και συνδέονται µε τρόπο που οι 
περιγραφές τους δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη εκδοχή της διαδικασίας. Η µαθησιακή διεργασία 
κατά τη διδακτική πράξη είναι µια ευκαιρία για να διευκολυνθεί η διεύρυνση των εµπειριών των 
µαθητών, µέσα από την άσκηση της διακριτικής ικανότητάς τους σχετικά µε τη δοµή και τη 
σηµασία της πραγµατικότητας µε την οποία έρχονται σε επαφή. Η έννοια του συστήµατος για τη 
διδασκαλία οντοτήτων και λειτουργιών του διαδικτύου φαίνεται να δίνει µια τέτοια ευκαιρία. Οι 
πρώτες δοκιµές είναι θετικές και οδηγούν στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτής της ιδέας.   
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