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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή επίκεντρο έχει τις οπτικές αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου στα σχολικά 
βιβλία της Πληροφορικής. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των οπτικών αναπαραστάσεων 
για το ∆ιαδίκτυο, αλλά και οι παιδαγωγικές σχέσεις που κάποιες επιλεγµένες εικόνες 
αναπτύσσουν µε τους µαθητές. Οι σχολιασµοί µε τη µορφή υποτίτλων που ζητήθηκαν από 
τους µαθητές αποκαλύπτουν ότι οι µαθητές παρουσιάζουν αδυναµία στο να αντιληφθούν 
συνολικά τα στοιχεία των αναπαραστάσεων και τις προσεγγίζουν άλλοτε αποσπασµατικά 
και άλλοτε επηρεαζόµενοι από την φαινοµενολογία τους. Σε κάποιες από αυτές 
προβάλλουν έννοιες και οντότητες που γνωρίζουν και συσχετίζουν µε την κάθε εικόνα, 
άσχετα µε το αν αυτές αναπαρίστανται. Αποτελεσµατική δράση των οπτικών 
αναπαραστάσεων στην κατανόηση του ∆ιαδικτύου φαίνεται να απαιτεί συνεργασία οπτικής 
αναπαράστασης, υπότιτλου και κειµένου, αλλά και κατάλληλη αξιοποίησή τους από τον 
εκπαιδευτικό.      
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχολικά  βιβλία Πληροφορικής, Οπτικές αναπαραστάσεις, 
∆ιαδίκτυο 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ένας από τους βασικούς παράγοντες στους οποίους βασίζεται η διδασκαλία και η 

µάθηση στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα ακόµη και σήµερα είναι τα 
σχολικά βιβλία. Οι εικόνες των βιβλίων όµως, παρ’ όλο που ζούµε στην εποχή της 
εικόνας, είναι ένας τοµέας που µάλλον αγνοείται στη µαθησιακή διαδικασία, ενώ η 
γνώση όπως εκφράζεται στα κείµενα εξακολουθεί να αποτελεί επίκεντρο στις διδακτικές 
πρακτικές Όµως, αµφισβητήσεις αναπτύσσονται αν στη σηµερινή εποχή µια τέτοια 
πρακτική στηρίζει τους µαθητές στις γνωστικές τους αναζητήσεις. «Στην καλλίτερή τους 
εκδοχή, τα βιβλία είναι µια συλλογή χαµένων ευκαιριών» (Ellen Roseman, απόσπασµα 
από το AAS, 2000, section 7). Μια άλλη επίσης µελέτη του AAAS, έδειξε ότι η 
διδασκαλία µε βάση τα βιβλία είναι ανεπαρκής (Ralof 2001). 
Παρ’ όλο που η υπάρχουσα έρευνα προτείνει ότι οι εικόνες συνεισφέρουν σηµαντικά 

στα βιβλία, καθώς στηρίζουν τους µαθητές στο να συγκρατούν τη γνώση του σχετικού 
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κειµένου (Peek 1993), ο παιδαγωγικός ρόλος των εικόνων στα σχολικά βιβλία είναι 
περιορισµένος, τόσο στη γνωστική ψυχολογία και στη ψυχολογία της µάθησης (Schnotz, 
Picard & Hron 1993, όσο και στη διδακτική των συγκεκριµένων γνωστικών 
αντικειµένων (Pozzer & Roth 2003). Η άποψη ότι µια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις έχει 
αµφισβητηθεί, καθώς από µόνες τους οι εικόνες σηµαίνουν πολύ λίγα (Wittgenstein 
1958/1994). ∆ίνουν έναρξη σε πολλές διαφορετικές ερµηνείες, καθώς αυτές προκύπτούν 
από τη διαλεκτική σχέση ανάµεσα στον τρόπο που βλέπει τα πράγµατα αυτός που τη 
δηµιούργησε και στην αισθητηριακή αντίληψη του αναγνώστη. Στην εικονογράφηση 
των σχολικών βιβλίων της Πληροφορικής για το ∆ιαδίκτυο και στην αντίληψη των 
µαθητών για διάφορες οπτικές αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου επικεντρωνόµαστε στην 
εργασία αυτή. Πιο συγκεκριµένα τα ερωτήµατα που ερευνώνται είναι: Ποιος είναι ο 
ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων για το ∆ιαδίκτυο των βιβλίων της Πληροφορικής 
και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Πώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται το περιεχόµενο 
κάποιων επιλεγµένων οπτικών αναπαραστάσεων; Τι αποκαλύπτουν οι σχολιασµοί τους; 
Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των οπτικών αναπαραστάσεων ανά φύλο 
και ηλικία;     
 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Είναι γεγονός ότι στα νεώτερα βιβλία αν και η αναλογία των οπτικών 

αναπαραστάσεων είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τα παλαιότερα βιβλία (Kress & Van 
Leeuwen 1996), η χρήση τους και η λειτουργία τους σε σχέση µε τη µάθηση της 
εκάστοτε εννοιολογικής ενότητας είναι περιορισµένη. Με τον όρο οπτικές 
αναπαραστάσεις εννοούµε οποιαδήποτε αναπαράσταση πληροφοριών πέραν του 
κειµένου των ενοτήτων, δηλαδή, εικόνες, διαγράµµατα ή άλλες σχηµατοποιηµένες 
απεικονίσεις. ∆ιακριτά πλαίσια µε κείµενα στο περιθώριο της κανονικής ροής του 
κειµένου δεν θεωρούνται οπτικές αναπαραστάσεις. Ανάλυση οπτικών αναπαραστάσεων 
έχει γίνει είτε µε τη µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου που εφαρµόστηκε και στα λεκτικά 
και στα οπτικά στοιχεία των βιβλίων, όπως για παράδειγµα στη µελέτη εικόνων της 
φύσης από τους Korfiatis et al  (2004), είτε µε συσχετισµό των φωτογραφιών µε τις 
λεζάντες και το κείµενο (Pozzer & Roth 2005). Έτσι, στην τελευταία µελέτη 
αναφέρονται κατηγορίες φωτογραφιών σε σχολικά βιβλία βιολογίας, όπως 
διακοσµητικές, απεικονιστικές, επεξηγηµατικές και συµπληρωµατικές που η σηµασία 
τους για την κατανόηση του κειµένου στην πρώτη κατηγορία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, 
ενώ στην τελευταία περιλαµβάνεται ακόµη και νέα πληροφορία εκτός κειµένου. 
Κατηγοριοποιήσεις της εικονογράφησης σχολικών βιβλίων έχουν γίνει, επίσης, σε 
διάφορα επίπεδα, από διάφορους ερευνητές, οι οποίες έχουν αποτελέσει βάση για 
ανάλυση εικόνων ελληνικών εγχειριδίων των φυσικών επιστηµών (Κουλαϊδής κ.α. 
2002), όπως ρεαλιστικές, συµβατικές και απεικονίσεις-υβρίδια, είτε αφηγηµατικές, 
ταξινοµητικές, αναλυτικές και µεταφορικές, καθώς επίσης κατηγοριοποιήσεις ανάλογα 
µε την τυπικότητα του κώδικα εικονογράφησης και της περιχάραξης των σχέσεων που 
δηµιουργούνται. Στην πληροφορική οι οπτικές αναπαραστάσεις έχουν µάλλον µια 
διαφορετική λειτουργία από τις εικόνες και φωτογραφίες σε κείµενα σχετικά µε τις 
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Φυσικές Επιστήµες, όπου συνήθως και ιδιαίτερα στη βιολογία και την οικολογία, οι 
φωτογραφίες έχουν έναν ισχυρό ρόλο σαν αναπαραστάσεις του πραγµατικού φυσικού 
κόσµου.  

 
Οπτικές αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου στα σχολικά βιβλία 
Το ∆ιαδίκτυο είναι µια έννοια πολύ οικεία στους µαθητές σήµερα, για την οποία 

έχουν και προσωπική εµπειρία µέσα από τις όποιες υπηρεσίες έχουν χρησιµοποιήσει και 
πέρα από τις εµπειρίες του καθηµερινού πεδίου συζητήσεων γι’ αυτό. Οι εικόνες έχουν 
αποτελέσει ένα από τα κύρια µέσα προώθησης για την εξοικείωση του κόσµου µε το 
∆ιαδίκτυο. Οι οπτικές αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου είναι διαφορετικές από άλλες 
απεικονιστικές εφαρµογές, καθώς, το ∆ιαδίκτυο είναι µια σύνθετη έννοια, ένα 
σύµπλεγµα οντοτήτων, λειτουργιών, υπηρεσιών, ένα δίκτυο δικτύων, ένα πολύπλοκο 
σύστηµα, που το κτίσιµο µιας ολοκληρωµένης κατανόησής του από τους µαθητές δεν 
είναι µια εύκολη ιστορία. Ένα επιπλέον στοιχείο αφορά τη συνεχώς µεταβαλλόµενη 
φύση του. Το αναλυτικό πρόγραµµα της Πληροφορικής περιλαµβάνει τη διδασκαλία 
σχετικής µε το ∆ιαδίκτυο ενότητας, τόσο στο Γυµνάσιο, όσο και στο Λύκειο (Ενιαίο και 
Τ.Ε.Ε.) και οι αντίστοιχες ενότητες εµπλουτίζονται µε έναν αριθµό οπτικών 
αναπαραστάσεων, που στοχεύουν στην υποστήριξη των µαθησιακών λειτουργιών των 
µαθητών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Η µελέτη των οπτικών αναπαραστάσεων 
των βιβλίων της Β/θµιας Εκπαίδευσης για το ∆ιαδίκτυο µας έδωσε στοιχεία σχετικά µε 
το περιεχόµενο τους και οδήγησε σε ταξινόµηση αναφορικά µε δυο διαστάσεις: το είδος 
τους και τη λειτουργία τους στη µαθησιακή διαδικασία. Οι κατηγορίες οπτικών 
αναπαραστάσεων που προέκυψαν παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Ως προς το περιεχόµενό 
τους χαρακτηρίζονται από το αν αναφέρονται στην α) ονοµατολογία-διευθυνσιοδότηση, 
β) πρόσβαση-σύνδεση (συσκευές, τοπολογία), γ) ασφάλεια και δ) υπηρεσίες-εφαρµογές 
(Παγκόσµιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά νέα-οµάδες χρηστών, κ.ά.). 
Ως προς το είδος τους διακρίνονται δυο οµάδες οπτικών αναπαραστάσεων: οι εικόνες 

ή οι άλλες αναπαραστάσεις, όπως διαγράµµατα και χάρτες. Στην κατηγορία των 
διαγραµµάτων ανήκουν οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και οι σχηµατικές 
αναπαραστάσεις. ∆υο είδη χαρτών µπορεί να απεικονίζονται: οι εννοιολογικοί χάρτες 
και οι γεωγραφικοί χάρτες. Οι εικόνες αναλύονται σχετικά µε τον τύπο τους ως σκίτσα, 
γελοιογραφίες, κατασκευές µε οντότητες (σύνθεση αναπαράστασης µε µη ρεαλιστικές 
φωτογραφίες), αποκόµµατα (χρήση έτοιµων τµηµάτων από άλλα έντυπα) και ως 
ρεαλιστικές φωτογραφίες. Επίσης, µπορούν να αναλυθούν σχετικά µε το αν είναι 
απεικονίσεις πολλών εννοιών ή  µιας έννοιας. Για τις αναπαραστάσεις µιας έννοιας 
µπορεί να εκφράζουν µια γενική έκφραση της έννοιας ή συγκεκριµένα παραδείγµατα 
της έννοιας. 
Η άλλη διάσταση αφορά τη λειτουργία µιας οπτικής αναπαράστασης στη µάθηση. 

Έτσι, µπορεί απλά να στοχεύει στην αναπαράσταση οντολογικών χαρακτηριστικών της 
συγκεκριµένης έννοιας του ∆ιαδικτύου στην οποία αναφέρεται, αλλά και στην 
ενεργοποίηση της αναλογικής σκέψης των µαθητών, µέσω κάποιας µεταφοράς που 
απεικονίζει. Μπορεί, επίσης, να στοχεύει στην κατανόηση µέσα από εφαρµογές, αλλά 
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και αναπαριστώντας µια σχετική διαδικασία ή µια ιστορική-χρονική εξέλιξη του 
∆ιαδικτύου.  
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Σχήµα 1: Οπτικές αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου στα σχολικά βιβλία 
 

Πίνακας 1: Ποσοστά είδους οπτικών αναπαραστάσεων του ∆ιαδικτύου σε δυο βιβλία 
 

Βιβλία 
Πληροφορική 
Γυµνασίου 

Εφαρµογές 
Πληροφορικής 

Λυκείου 

Συνολικά 

Τύπος αναπαραστάσεων   Ποσοστό (%)  Ποσοστό (%)  Ποσοστό (%) 
Σκίτσο   29.2  5  18.2 
Ρεαλιστική Απεικόνιση   33.3  80  54.5 
Σχηµατική Αναπαράσταση   16.7  0  9.1 
Γελοιογραφία   16.7  0  9.1 
Κατασκευή µε οντότητες   4.2  0  2.3 
Χάρτης   0.0  5  2.3 
Πίνακας   0.0  10  4.5 
 
Στον Πίνακα 1 δίνονται ποσοστά για κάθε είδος αναπαράστασης στα δυο βιβλία 

“Πληροφορική Γυµνασίου” και “Εφαρµογές Πληροφορικής Λυκείου”, όπου 
παρατηρούµε ότι σηµαντική θέση κατέχουν οι ρεαλιστικές απεικονίσεις, ενώ υπάρχει 
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διαφοροποίηση στην εικονογράφηση βιβλίων Γυµνασίου και Λυκείου. Αναλυτικότερα, 
στο εγχειρίδιο του Γυµνασίου χρησιµοποιούνται σχεδόν µε την ίδια συχνότητα σκίτσα 
και φωτογραφίες και λιγότερο τα άλλα είδη των οπτικών αναπαραστάσεων, ενώ στο  
εγχειρίδιο του Ενιαίου Λυκείου η συντριπτική πλειοψηφία των εικόνων αναφέρεται στις 
διάφορες εφαρµογές µε συγκεκριµένα παραδείγµατα παραθέτοντας ρεαλιστικές 
φωτογραφίες από ιστοσελίδες ή άλλα σχετικά πακέτα λογισµικού. Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες του συστηµικού δικτύου δεν συναντήθηκαν στα βιβλία αυτά.  
 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η µελέτη των οπτικών αναπαραστάσεων των βιβλίων για το ∆ιαδίκτυο δηµιούργησε 

το ερώτηµα σχετικά µε το τι είδους επικοινωνία βοηθούν να αναπτυχθεί µε τους µαθητές 
και πώς λειτουργούν στην κατανόηση του περιεχοµένου τους. ∆ηλαδή όταν οι µαθητές 
βλέπουν µια οπτική αναπαράσταση του βιβλίου για το ∆ιαδίκτυο τι καταλαβαίνουν από 
αυτήν, τι νόηµα της αποδίδουν; Το θέµα αυτό σχετίζεται µε τον εάν η εικονογράφηση 
των σχολικών βιβλίων επιτυγχάνει τον σκοπό της, µε το αν δηλαδή στηρίζει την 
κατανόηση των µαθητών για τις σχετικές έννοιες των κειµένων. Σχετίζεται επίσης µε 
την αποτελεσµατικότερη χρήση της από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία των 
σχετικών εννοιών.  
Το ερευνητικό εργαλείο συνίσταται σε δύο σελίδες µεγέθους Α4 µε έξι οπτικές 

αναπαραστάσεις από τις ενότητες που διδάσκονται στην Γ΄ Τάξη του Γυµνασίου σε 
έγχρωµη έκδοση, όπως ακριβώς απεικονίζονται και στο βιβλίο (µε εξαίρεση µιας που 
δηµιουργήθηκε στην ίδια λογική µε του βιβλίου), χωρίς τις λεζάντες που είχαν κάποιες 
εξ αυτών και µε κατάλληλο κενό χώρο για σχολιασµό. Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν “Τι 
υπότιτλο θα βάζατε σε καθεµία από τις παρακάτω εικόνες για να περιγράψετε το 
περιεχόµενο και τις λειτουργίες που αυτές αναπαριστούν;”   
Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη οπτική αναπαράσταση είναι γελοιογραφία, που 

ενεργοποιώντας την αναλογική σκέψη, στόχο έχει την παρουσίαση της έννοιας της 
πλοήγησης (surfing) στο ∆ιαδίκτυο. Η δεύτερη αναφέρεται στη δυνατότητα αναζήτησης 
πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου και στην έννοια των µηχανών αναζήτησης µε την 
επιλογή ενός συνόλου τριών ρεαλιστικών φωτογραφιών ιστοσελίδων: σε αυτές 
απεικονίζονται τα διαδοχικά στάδια αναζήτησης µε τη βοήθεια της γνωστής µηχανής 
αναζήτησης Google πληροφοριών σχετικών µε το “Πατρινό Καρναβάλι”. Η οπτική αυτή 
αναπαράσταση δηµιουργήθηκε κατ’ αναλογία µε την εικόνα του βιβλίου, έτσι ώστε οι 
πληροφορίες των οθονών να είναι λιγότερες και ως εκ τούτου πιο ευανάγνωστες. Η 
τρίτη είναι µια γελοιογραφία για τη µετάδοση και εξάπλωση των ιών µέσω των δικτύων 
γενικά και του ∆ιαδικτύου ειδικότερα, που επίσης προσπαθεί να ενεργοποιήσει την 
αναλογική σκέψη των µαθητών. Η τέταρτη είναι µια κατασκευή µε οντότητες που 
απεικονίζει τον τρόπο σύνδεσης ενός χρήστη – Η/Υ στο ∆ιαδίκτυο και στόχος είναι η 
κατανόηση της συγκεκριµένης διαδικασίας µέσα από την οντολογική αναπαράστασή 
της, όπως για παράδειγµα τους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών, απλές ή ISDN 
τηλεφωνικές γραµµές, modems για την σύνδεση µε τον παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 
(ISP), µισθωµένη γραµµή µόνιµης σύνδεσης και δροµολογητές. Όσον αφορά στην 
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πέµπτη οπτική αναπαράσταση, πρόκειται για ένα σκίτσο που απεικονίζει ένα σάκο µε 
γράµµατα θέλοντας µε µια µεταφορά να παραπέµψει τους µαθητές στην έννοια της 
εφαρµογής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τέλος, η έκτη είναι ουσιαστικά µια 
γελοιογραφία, η οποία αναφέρεται µεταφορικά στην εφαρµογή της συνοµιλίας (chat) σε 
πραγµατικό χρόνο µε άλλους συνδεδεµένους χρήστες µέσω ∆ιαδικτύου. 
Στην έρευνα συµµετείχαν 70 περίπου µαθητές, ηλικίας 14-17 χρονών, δηλ. µαθητές Γ΄ 

τάξης Γυµνασίου, Α΄ και Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Οι συγκεκριµένοι µαθητές είχαν 
διδαχθεί θέµατα ∆ιαδικτύου, ενώ σχεδόν όλοι τους είχαν εµπειρίες από διάφορες 
χρήσεις του Internet, είτε µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τους υπολογιστές και το 
δίκτυο των σχολικών εργαστηρίων, είτε από δικά τους προσωπικά βιώµατα. Η έρευνα 
διενεργήθηκε τον Απρίλιο του σχολικού έτους 2004-05. Οι µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου 
είχαν ήδη διδαχθεί το συγκεκριµένο αντικείµενο και είχε µεσολαβήσει ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της σχετικής διδασκαλίας και της έρευνας.  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Τα κείµενα των σχολιασµών των µαθητών, που δόθηκαν ως υπότιτλοι των οπτικών 

αναπαραστάσεων µελετήθηκαν για κάθε µια εξ αυτών µε τη µέθοδο της ανάλυσης 
περιεχοµένου. Η συστηµατική κωδικοποίηση των διαστάσεων που εντοπίστηκαν στους 
σχολιασµούς οδήγησαν την κατασκευή ειδικού συστηµικού δικτύου για κάθε οπτική 
αναπαράσταση, αφού η συγκεκριµένη ανάλυση περιλαµβάνει µετασχηµατισµό των 
δεδοµένων σε κατηγορίες. Θα παρουσιαστούν στη συνέχεια τα ευρήµατα για τρεις από 
τις έξι οπτικές αναπαραστάσεις, που ερευνήθηκαν. Επίσης, στον Πίνακα 2 παρατίθενται 
οι συχνότητες εµφάνισης κάποιων βασικών κατηγοριών.    
 
Η περίπτωση της µηχανής αναζήτησης  
Η εικόνα αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αφηγηµατική, αφού αποτελείται από 

απλές διαδοχικές φωτογραφίες ιστοσελίδων, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται και από 
υψηλό βαθµό επιστηµονικής εξειδίκευσης (Κουλαϊδής κ.α. 2002), καθώς η λεζάντα που 
χρησιµοποιείται στο σχολικό εγχειρίδιο περιέχει τους απαραίτητους επιστηµονικούς 
όρους για την επεξήγηση των εννοιών και της διαδικασίας “Τα διαδοχικά στάδια 
αναζήτησης µε τη βοήθεια της µηχανής αναζήτησης ...”. Οι σχολιασµοί των µαθητών 
για την οπτική αναπαράσταση της µηχανής αναζήτησης οδήγησαν στο συστηµικό 
δίκτυο του Σχήµατος 2. Κάποιοι µαθητές υποδηλώνουν αναγνώριση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας του ∆ιαδικτύου, ενώ άλλοι σχολιάζουν αναφερόµενοι σε 
άλλες έννοιες σχετικές µε την Πληροφορική. Αυτοί µιλούν για ιστοσελίδες, ή εικόνες 
του υπολογιστή, είτε διάφορα προγράµµατα/λογισµικά, ή ακόµα και για διάφορες 
εκδηλώσεις που καλύπτονται ή διαφηµίζονται στο Internet, επηρεαζόµενοι κυρίως από 
τα φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά της αναπαράστασης. 
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Σχήµα 2: Αναγνώσεις της οπτικής αναπαράστασης για τη µηχανή αναζήτησης 
 
Η αναγνώριση της “αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο” εκφράζεται, άλλοτε µε υπότιτλους 

που αναφέρονται σε κάποια διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο, σε ιστοσελίδες διαφόρων 
θεµάτων ή στην επιλογή των ιστοσελίδων, που µπορούν να θεωρηθούν ως πρωταρχικές 
αντιλήψεις της έννοιας. Κάποιοι άλλοι αναφέρονται συγκεκριµένα στην υπηρεσία των 
µηχανών αναζήτησης, είτε γενικά, είτε συγκεκριµένα στην Google και µπορεί επίσης να 
αναφέρονται και στο περιεχόµενο της αναζήτησης, στη δυνατότητα δηλαδή που αυτές 
δίνουν για την αναζήτηση διαφόρων στοιχείων, σελίδων, πληροφοριών, διευθύνσεων, 
εικόνων και διασκέδασης. Χαρακτηριστική εµπεριστατωµένη απάντηση θα µπορούσε 
να θεωρηθεί η παρακάτω: “Το Google είναι ένα πρόγραµµα στο Internet το οποίο µας 
βοηθάει να βρούµε εύκολα ό,τι πληροφορία θέλουµε. Προγράµµατα σαν αυτό λέγονται 
µηχανές αναζήτησης.” Ο υπότιτλος αυτός, παρ’ όλο ότι δείχνει µια καλλίτερη σχέση του 
µαθητή µε την οπτική αυτή αναπαράσταση, αναγνωρίζοντας τη βασική έννοια της 
µηχανής αναζήτησης, αποκαλύπτει παράλληλα και εννοιολογικές ασάφειες στη σκέψη 
του, όπως ότι η µηχανή αναζήτησης και πιο συγκεκριµένα ότι η Google είναι ένα 
πρόγραµµα. Βέβαια, η έννοια του προγράµµατος εµπλέκεται και παίζει σηµαντικό ρόλο, 
αλλά η αντίληψη της µηχανής αναζήτησης, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του 
Γυµνασίου, στην οποία η περιοχή ιστοσελίδων, ή η βάση δεδοµένων µε ιστοσελίδες  
έχουν κυρίαρχη σηµασία, δεν υπάρχει.   
 
Η περίπτωση των ιών 
Η τρίτη οπτική αναπαράσταση αναφέρεται στους ιούς και στους τρόπους µετάδοσής 

τους µέσω ∆ιαδικτύου. Στο σχολικό βιβλίο, η εικόνα αυτή δεν συνοδεύεται από 
λεζάντα. Η πλειοψηφία των σχολιασµών γι’ αυτήν φαίνεται να αναγνωρίζει την έννοια 
των ιών, ενώ µόνο µερικών µαθητών η προσοχή στρέφεται σε άλλες έννοιες σχετικές µε 
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το αντικείµενο της Πληροφορικής (Σχήµα 3). Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία οι 
σχολιασµοί περιστρέφονται γύρω από τρία ζητήµατα:  
• Πού βρίσκονται οι ιοί; Την προσοχή κάποιων µαθητών προσέλκυσε ο τόπος που οι ιοί 
βρίσκονται. Έτσι, άλλοι θεωρούν ότι οι ιοί βρίσκονται στο Internet και άλλοι στους 
υπολογιστές. 

• Πώς µεταδίδονται; Τα στοιχεία της εικόνας εδώ φαίνεται να επηρέασαν τη σκέψη 
τους κι έτσι οι περισσότεροι ανέφεραν ως πιθανούς τρόπους µετάδοσης των ιών την 
πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. Ενώ λίγοι είναι αυτοί που αναφέρονται για τη µετάδοση ιών 
κατά την αποθήκευση (download) αρχείων από το Internet στους προσωπικούς 
υπολογιστές των χρηστών. 

• Τί µπορεί να προκαλέσουν; Στους σχολιασµούς εµφανίζεται και η διάσταση των 
πιθανών συνεπειών της µόλυνσης των υπολογιστών από ιούς. Έτσι κάποιοι µαθητές 
ανέφεραν την υπερφόρτωσή τους ή ακόµα και την καταστροφή τους. 

 

Υπότιτλοι για τη
"Μετάδοση των

ιών"

Σερφινγκ

Download
Υπερφόρτωση

Η/Υ

Καταστροφή
Η/Υ

Αναγνώριση
στοιχείων
της έννοιας

"ιοί"

Μη αναγνώριση
της έννοιας

Πού
βρίσκονται;

Πώς
µεταδίδονται;

Τί
προκαλούν;

Στους
υπολογιστές

Στο
∆ιαδίκτυο

Σερφινγκ στο
Internet
Είσοδος

πληροφοριών

 
 

Σχήµα 3: Αναγνώσεις της οπτικής αναπαράστασης για τους ιούς 
 
Οι µαθητές που δεν αναγνώρισαν την έννοια της µετάδοσης των ιών είναι πολύ λίγοι. 

Αυτοί έδωσαν υπότιτλους που περιγράφουν “σέρφινγκ στο Internet” ή “είσοδο 
πληροφοριών”. 
 
Η περίπτωση της σύνδεσης των χρηστών στο Internet 
Η τέταρτη εικόνα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης των χρηστών στο Internet και 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό επιστηµονικής εξειδίκευσης αφού η λεζάντα που τη 
συνοδεύει στο σχολικό βιβλίο χρησιµοποιεί τους απαιτούµενους επιστηµονικούς όρους 
και εµφανίζει υψηλή τυπικότητα (Κουλαϊδής κ.α. 2002) ως προς τον κώδικα 
εικονογράφησης (χρήση γεωµετρικών σχηµάτων, γράµµατα και αριθµούς). Το 
περιεχόµενο των σχολιασµών τους αναπαριστάνεται στο Σχήµα 4. Ένας αριθµός 
µαθητών (περίπου 30%) αναγνώρισε στη φωτογραφία το σύστηµα σύνδεσης. Έτσι, 
κάποιοι αναφέρθηκαν στον τρόπο σύνδεσης στο Internet, άλλοι µίλησαν για σύνδεση ή 
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πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο χωρίς όµως περαιτέρω σχολιασµό της διαδικασίας, ενώ 
υπήρξαν και µαθητές οι οποίοι ανέφεραν ότι η συγκεκριµένη αναπαράσταση 
παρουσιάζει τις απαραίτητες συσκευές για τη σύνδεση στο Internet. Στην τελευταία 
περίπτωση, κάποιοι µαθητές ανέφεραν ονοµαστικά τις συσκευές αυτές (π.χ. modem, 
µισθωµένη γραµµή, ISP). Χαρακτηριστικός υπότιτλος της περίπτωσης αυτής ήταν ο 
εξής: “Βοήθεια µέσω διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών π.χ. modem, ISP, για να 
µπούµε και να συνδεθούµε στο ∆ιαδίκτυο”. Ωστόσο, πολλοί µαθητές αναγνώρισαν µόνο 
επιµέρους οντότητες της εικόνας, και µίλησαν για εξαρτήµατα ή συσκευές του Η/Υ, ή 
για χάρτη ή σχεδιάγραµµα, είτε για λειτουργίες του Η/Υ. Φαίνεται, εδώ ότι η προσοχή 
των µαθητών (περίπου 40% επί του συνόλου) αποσπάται από ένα µεµονωµένο τµήµα 
της εικόνας και δεν αναγνωρίζει το σύστηµα που αναπαριστάνεται και τη διαδικασία 
που δηλώνεται. 
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Σχήµα 4: Αναγνώσεις της οπτικής αναπαράστασης για τη σύνδεση υπολογιστών 
 

Μία άλλη έννοια που τράβηξε την προσοχή των µαθητών ήταν αυτή του Internet, η 
οποία και περιλαµβάνεται στην οπτική αναπαράσταση κι έτσι αρκετοί µαθητές 
αναφέρονται σε λειτουργίες ή διαδικασίες, είτε σε υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. Τέλος, το 
επίκεντρο των σχολιασµών µιας µικρής οµάδας µαθητών ήταν τα µηνύµατα και πιο 
συγκεκριµένα η διαδικασία αποστολής – µεταφοράς µηνυµάτων ή το δροµολόγιο που 
ακολουθείται για την ανταλλαγή αυτών. Τέτοιες έννοιες δεν περιέχονται στην οπτική 
αναπαράσταση αυτή, αλλά οι µαθητές συνειρµικά δίνουν υπότιτλους µε έννοιες που δεν 
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εµφανίζονται ως οντότητες στην αναπαράσταση, αλλά τις οποίες γνωρίζουν ότι 
σχετίζονται ή υπονοούνται σε µια υποθετική λειτουργία.  

 
Πίνακας 2: Συχνότητες εµφάνισης κατηγοριών απαντήσεων ανά  εικόνα 
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Άλλες οπτικές αναπαραστάσεις και η επίδραση φύλου και ηλικίας 
Στην πρώτη εικόνα, στη γελοιογραφία για την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο η µεγάλη 

πλειονότητα των µαθητών αναγνώρισαν το “Surfing στο Internet”. Στην πέµπτη εικόνα, 
του ξεχειλισµένου µε επιστολές σάκου, µιας µεταφορικής αναπαράστασης του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το ποσοστό 43% που αναφέρθηκαν στο ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο δεν µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό για την ανταπόκριση σε µια τέτοια 
απλή αναπαράσταση. Παρόµοια φαίνεται να λειτούργησε και η έκτη εικόνα, µια 
γελοιογραφία για το chatting, για την οποία ελάχιστοι υπότιτλοι των µαθητών 
βασίζονται στους σχετικούς όρους µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία, ενώ αρκετοί 
αναφέρουν άλλες περιφερειακές έννοιες, όπως για παράδειγµα το ∆ιαδίκτυο.      
Οι στατιστικοί έλεγχοι x2, x2 with Yate’s correction και Fisher’s exact test, που 

εφαρµόστηκαν στα δεδοµένα, για τη διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της 
ηλικίας στον τρόπο αντιµετώπισης των εικόνων δεν έδειξαν διαφορές. Στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στους σχολιασµούς των αγοριών και των κοριτσιών 
διαπιστώθηκαν µόνο για την εικόνα 6 (p<0.05), όπου πολύ περισσότερα κορίτσια  την 
σχολιάζουν µε περιγραφικούς όρους και µάλιστα 4 την ονοµάζουν συγκεκριµένα, σε 
αντίθεση µε τα αγόρια που λιγότερα την αναγνωρίζουν και την περιγράφουν, χωρίς 
κανένα τους να το ονοµάζει, ενώ αρκετοί δεν αναγνωρίζουν την υπηρεσία. Για τις άλλες  
εικόνες δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις περιγραφές των υπότιτλων. 
Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους σχολιασµούς των µαθητών Γυµνασίου και των 

µαθητών Λυκείου διαπιστώθηκαν µόνο για την εικόνα 4 (p<0.05), όπου οι µαθητές του 
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λυκείου αναφέρονται κυρίως στη συγκεκριµένη έννοια (πάνω από 65%) ενώ οι µαθητές 
του γυµνασίου σε σχετικές έννοιες (75%) 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το ∆ιαδίκτυο είναι πέρα από το πιο επαναστατικό φαινόµενο στη σύγχρονη επιστήµη 

και κοινωνία και µια πραγµατικότητα στο αναλυτικό πρόγραµµα της Πληροφορικής. Ο 
τρόπος που παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία µέσω του γραπτού κειµένου και της 
εικονογράφησης και που διδάσκεται στις σχολικές τάξεις είναι αυτονόητο ότι επηρεάζει 
τη γνώση που κατασκευάζουν οι µαθητές γι’ αυτό, αφού τα βιβλία εξακολουθούν να 
αποτελούν τη βάση των διδακτικών και µαθησιακών στρατηγικών. Ο τρόπος 
επικοινωνίας µε τις οπτικές αναπαραστάσεις έχει τις ιδιαιτερότητές του, καθώς συχνά 
µεταφέρουν τα δικά τους µηνύµατα και διαµορφώνουν ιδιαίτερες σχέσεις µε τους 
µαθητές (Lemke 1993).  
Από την ανάλυση που έγινε στους υπότιτλους, που οι µαθητές έβαλαν σε οπτικές 

αναπαραστάσεις των βιβλίων τους για το ∆ιαδίκτυο, αναδύονται κάποιες ενδιαφέρουσες 
πτυχές των σχέσεών τους µε αυτές. Στην εικόνα της µηχανής αναζήτησης οι µαθητές 
επηρεάζονται από συγκεκριµένα απεικονιζόµενα στοιχεία και η ανταπόκρισή τους στο 
περιεχόµενο της αναπαράστασης είναι είτε αποσπασµατική, είτε φαινοµενολογική. 
Κανένας µαθητής δεν αναγνωρίζει ότι αναπαριστάνονται τα στάδια αναζήτησης µέσω 
της µηχανής αναζήτησης Google. Η διαδοχικότητα των τριών οθονών, δεν γίνεται 
εύκολα κατανοητή από τους µαθητές, ως τα βήµατα αναζήτησης ιστοσελίδων µε τις 
επιθυµητές πληροφορίες. Μια σειρά, λοιπόν, εικόνων από µόνη της δεν είναι αρκετή για 
να  εξασφαλίσει τη σωστή ερµηνεία τους (Pozzer & Roth 2005). Απαιτείται ο 
συνδυασµός µε τη λεζάντα και το κείµενο ώστε να καταστούν οι µαθητές ικανοί να 
ερµηνεύσουν και κατανοήσουν αυτό που βλέπουν και διαβάζουν. Αποσπασµατικότητα 
διαπιστώνεται, επίσης και στην ανάγνωση της οπτικής αναπαράστασης για τη σύνδεση 
στο ∆ιαδίκτυο, όπου την προσοχή των µαθητών προσελκύουν επιµέρους οντότητες της 
αναπαράστασης, όπως ο Η/Υ, το Internet, κ.α. Ένα άλλο στοιχείο που αναδύεται εδώ, 
είναι η αναγνώριση εννοιών και οντοτήτων που δεν αναπαρίστανται, αλλά που οι 
µαθητές συσχετίζουν, όπως για παράδειγµα τα µηνύµατα. Οι υπότιτλοι για την οπτική 
αναπαράσταση των ιών δείχνουν µια καλλίτερη ανταπόκριση των µαθητών στο 
περιεχόµενό της και η λειτουργία της µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Αν 
εξετάσουµε το σύνολο των τριών γελοιογραφιών, φαίνεται ότι η σχέση που 
αναπτύσσεται δεν είναι πάντα αποδοτική. Έτσι, ενώ η λειτουργία των δυο 
γελοιογραφιών για την πλοήγηση και τους ιούς είναι θετική, η γελοιογραφία για το 
chatting δεν απέδωσε το ίδιο. Οι ερµηνείες των µαθητών έδειξαν µάλλον έναν 
αποπροσανατολισµό τους ως προς το περιεχόµενό της. Το ίδιο ισχύει και για το σκίτσο 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που το µεταφορικό µήνυµά του δεν είχε την επιθυµητή 
ανταπόκριση στις ερµηνείες των µαθητών. Ασφαλώς, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 
ότι το εννοιολογικό υπόβαθρο κάθε οπτικής αναπαράστασης δεν είναι ίδιο και επιδρά 
στο τι οι µαθητές βλέπουν και κατανοούν σε καθεµιά.  



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Η µελέτη οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι οι οπτικές αναπαραστάσεις από µόνες τους δεν 
δηµιουργούν τις επιθυµητές παιδαγωγικές σχέσεις µε τους µαθητές και δεν είναι αρκετές 
για να γίνει κατανοητό το σχετικό περιεχόµενο του βιβλίου, ακόµη και εάν έχουν έλθει 
σε επαφή µαζί τους. Πέρα από την ανάγκη της µελετηµένης επιλογής των οπτικών 
αναπαραστάσεων των βιβλίων, αλλά και της µε νόηµα σύνδεσης και συνεργασίας µε το 
κείµενο και το περιεχόµενο, η κατάλληλη αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό στην τάξη, 
θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία µιας αποτελεσµατικής µαθησιακής διεργασίας.  
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