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Περίληψη: Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείµενο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, για το οποίο οι µαθητές/ριες θα πρέπει να οικοδοµήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Σύµφωνα µε 
σύγχρονες αντιλήψεις στη διδακτική µεθοδολογία και τις αρχές της εποικοδοµητικής µάθησης, οι αρχικές ιδέες και 
αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών θα πρέπει να διερευνώνται και να αξιοποιούνται στη διδασκαλία ώστε να προωθούν την 
οικοδόµηση της γνώσης. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αναπαραστάσεων µαθητών/ριών Γυµνασίου 
σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο, και ειδικότερα σε σχέση µε: το ∆ιαδίκτυο ως σύνολο, την κατανεµηµένη αποθήκευση της 
πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ∆ιαδίκτυο, την αναζήτηση πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, τη σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο και τις κυριότερες υπηρεσίες του (WWW, E-mail), καθώς και τη δοµή του ∆ιαδικτύου. ∆ιερευνήθηκαν επίσης οι 
χρήσεις του ∆ιαδικτύου από τους/ις µαθητές/ριες εντός και εκτός σχολείου. Τριακόσιοι σαράντα µαθητές/ριες 12-16 ετών 
συµπλήρωσαν ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο και συµµετείχαν σε ένα σχεδιαστικό έργο. Από την επεξεργασία των δεδοµένων 
προέκυψε ότι αρκετοί/ές µαθητές/ριες σχηµατίζουν λανθασµένες ή συγκεχυµένες αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, τη δοµή 
και τις λειτουργίες του. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών για το ∆ιαδίκτυο εξελίσσονται από 
απλοϊκές ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις προς πιο επεξεργασµένες ‘δοµικές’ αναπαραστάσεις. 
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Abstract: The Internet is a relatively new subject of the informatics curriculum for which secondary school pupils should 
construct knowledge and skills. According to contemporary views on teaching methodology and the principles of 
constructivist learning, pupils’ initial ideas and representations should be investigated and utilized in teaching to promote the 
construction of knowledge. The purpose of the present study was to investigate secondary school pupils’ representations of 
the Internet, and more specifically of: the Internet as a whole, the distributed storage of information and the lack of central 
control on the Internet, the information search on the Internet, the connection to the Internet and its main services (WWW, E-
mail), as well as the structure of the Internet. Also, the uses pupils make of the Internet inside and outside school were 
investigated. Three hundred and forty pupils aged 12-16 completed a written questionnaire and participated in a drawing task. 
The analysis of the data showed that several pupils form incorrect or confused representations of the Internet, its structure and 
its functions. It was also revealed that pupils’ representations of the Internet evolve from simplistic ‘utilitarian’ 
representations to more elaborate and ‘structural’ ones. 
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Εισαγωγή 
Καθώς η χρήση του ∆ιαδικτύου εξαπλώνεται µε εκθετικούς ρυθµούς, µετασχηµατίζονται µε ριζικό τρόπο οι 
παραδοσιακές διαδικασίες σε πολλούς τοµείς, µεταξύ των οποίων η εργασία και η µάθηση (Cebrian, 1998). 
Συνεπακόλουθα, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης του ∆ιαδικτύου αποτελεί πλέον έναν από τους 
βασικούς στόχους του πληροφορικού αλφαβητισµού στο σχολείο σε πολλές αναπτυγµένες χώρες (International 
Technology Education Association, 1996, Learning in the Information Society, 1996).  
Στην Ελλάδα, ο πληροφορικός αλφαβητισµός για την πλειοψηφία των µαθητών/ριών ξεκινά στο Γυµνάσιο µε το 
µάθηµα της Πληροφορικής, ένα µονόωρο µάθηµα το οποίο διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. Στο 
πλαίσιο του µαθήµατος, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε το ∆ιαδίκτυο σε σχολικό περιβάλλον. 
Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), στην Α’ τάξη πλοηγούνται σε 
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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 
(Παγκόσµιο Ιστό, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Στόχος της διδασκαλίας είναι τα παιδιά 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. 
Η µελέτη των αναπαραστάσεων που σχηµατίζουν οι µαθητές/ριες γύρω από τα περιεχόµενα της εκπαίδευσης 
κατέχει σηµαντική θέση στη σύγχρονη ∆ιδακτική Μεθοδολογία. Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προσέγγιση 
για τη µάθηση, πραγµατική µάθηση επιτυγχάνεται όταν η νέα γνώση αλληλεπιδρά και µετασχηµατίζει τις 
αρχικές προσωπικές ιδέες του παιδιού µέσα από τις εµπειρίες και τους πειραµατισµούς του (Piaget, 1952), αλλά 
και µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1962). Εποµένως, για τον/ην 
εκπαιδευτικό είναι πολύ σηµαντικό να µελετήσει τις αρχικές αυτές αναπαραστάσεις, προκειµένου να τις λάβει 
υπόψη στη σχεδίαση κατάλληλων διδασκαλιών, οι οποίες θα στοχεύουν στην εξέλιξη των αναπαραστάσεων 
αυτών προς αντιλήψεις επιστηµονικά αποδεκτές (Astolfi & Develay, 1989). Ειδικότερα όσον αφορά στη 
διαδικασία εκµάθησης της χρήσης ενός υπολογιστικού συστήµατος, οι άνθρωποι σχηµατίζουν ‘νοητικά 
µοντέλα’, δηλαδή προσωπικές ιδέες γύρω από το σύστηµα και τον τρόπο λειτουργίας του, στην προσπάθειά 
τους να το κατανοήσουν και να το χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα ατελή ή λανθασµένα 
νοητικά µοντέλα µπορεί να παρεµποδίσουν την αποτελεσµατική χρήση του συστήµατος (Norman, 1983).  
Εφαρµόζοντας τις παραπάνω θεωρίες στην περίπτωση του ∆ιαδικτύου, προκύπτει ότι θα πρέπει να λάβουµε 
υπόψη µας το ότι τα παιδιά έρχονται στο µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο έχοντας ήδη σχηµατίσει 
ορισµένες αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, µέσα από την προσωπική τους εµπειρία από τη χρήση στο σπίτι ή 
σε άλλους χώρους (π.χ. Internet Café), αλλά και µέσα από την εµπειρία τους µε άλλες τεχνολογίες (π.χ. κινητά 
τηλέφωνα), καθώς και την αλληλεπίδρασή τους µε συνοµηλίκους τους. Ένα ζήτηµα που τίθεται εποµένως για 
τον/ην εκπαιδευτικό της Πληροφορικής είναι η διερεύνηση των αρχικών αυτών αναπαραστάσεων, µε στόχο τον 
εντοπισµό τυχόν λανθασµένων αντιλήψεων και δυσκολιών των παιδιών, προκειµένου να σχεδιαστούν και να 
πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικές διδασκαλίες. 
Αν και οι αναπαραστάσεις που σχηµατίζουν ενήλικες σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο έχουν µελετηθεί από 
ορισµένους ερευνητές (Thatcher & Greyling, 1998, Bruce, 1999, Levin, Stuve & Jacobson, 1999, Sheeran, 
Sasse, Rimmer & Wakeman, 2000), οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
ειδικότερα αυτών του Γυµνασίου (ηλικίες 12 έως 15) έχουν ελάχιστα µελετηθεί. Συγκεκριµένα, ο Rimmer 
(2000) µελέτησε τις αναπαραστάσεις παιδιών ∆ηµοτικού και διαπίστωσε ότι ταυτίζουν το ∆ιαδίκτυο µε ένα 
µεµονωµένο υπολογιστή, ενώ καθώς αποκτούν µεγαλύτερη εµπειρία χρήσης του σχηµατίζουν πληρέστερες 
αναπαραστάσεις (π.χ. σύνδεση µεταξύ υπολογιστών). Στην Ελλάδα, έρευνα που έγινε σε µαθητές/ριες Γ’ 
Γυµνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου (Κολλάρα, Κανελλόπουλος & Σπηλιωτοπούλου, 2000) στόχευε στη 
διερεύνηση των νοητικών τους µοντέλων γύρω από τα δίκτυα υπολογιστών µε βάση τη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έδειξε ότι τα µοντέλα αυτά εξελίσσονται από αναπαραστάσεις απλών 
συνδέσεων µεταξύ υπολογιστών σε πιο εµπλουτισµένες µε διάφορα στοιχεία συνδέσεις (π.χ. κόµβοι, 
εξυπηρετητές). Τέλος, στο πλαίσιο γενικότερης έρευνας των αναπαραστάσεων παιδιών ∆ηµοτικού για τις νέες 
τεχνολογίες (Κόλλιας, Μαργετουσάκη, Κόµης & Γουµενάκης, 2000), αναφέρθηκε ότι αν και τα παιδιά είναι 
ενήµερα γύρω από τις χρήσεις του ∆ιαδικτύου, έκαναν λίγες περιγραφές ή αναφορές κάποιου δικτύου 
υπολογιστών.  

Η έρευνα 
Στόχος 

 

Η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση των αναπαραστάσεων που σχηµατίζουν µαθητές/ριες Γυµνασίου σε σχέση µε 
το ∆ιαδίκτυο. Επιµέρους ερευνητικοί στόχοι ήταν η διερεύνηση των αναπαραστάσεων των µαθητών/ριών σε 
σχέση µε: α) το ∆ιαδίκτυο ως συνολική οντότητα, β) την κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και την 
έλλειψη κεντρικής αρχής στο ∆ιαδίκτυο, γ) την αναζήτηση πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, δ) τη σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο και δύο από τις βασικές υπηρεσίες του (τον Παγκόσµιο Ιστό και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και ε) 
τη δοµή του ∆ιαδικτύου. Παράλληλα, διερευνήθηκαν και οι χρήσεις του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές/ριες στο 
σχολείο και εκτός σχολείου. 
∆είγµα

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 340 µαθητές/ριες 11 Γυµνασίων του νοµού Τρικάλων (6 σχολείων της πόλης 
και 5 σχολείων κωµοπόλεων/χωριών). Τα παιδιά ανήκαν σε 22 τµήµατα όπως είχαν διαχωριστεί για το µάθηµα 
της Πληροφορικής από τις διευθύνσεις των σχολείων. Οι ηλικίες τους ήταν 12 έως 16 έτη (µέσος όρος ηλικίας 
14 έτη). Από τα 340 παιδιά, 170 ήταν αγόρια και 170 κορίτσια, 168 της Β’ τάξης και 172 της Γ’, 206 από 
σχολεία της πόλης και 134 από σχολεία κωµοπόλεων/χωριών.  

Όσον αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισµό, σε 7 Γυµνάσια υπήρχε εργαστήριο µε 7-8 προσωπικούς 
υπολογιστές (PCs) Pentium II-III µε Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ) MS Windows95/98 και σύνδεση ISDN 64 Kbps 
µε το ∆ιαδίκτυο µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είχαν όλα τα PCs, 
ενώ σε ένα σχολείο µόνον ένα. 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∆.  
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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. Στα σχολεία όπου όλοι οι υπολογιστές είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τα παιδιά είχαν 
χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο και ελεύθερα στο εργαστήριο.  
Μέθοδος – ∆ιαδικασία 
Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκε από τις ερευνήτριες ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο 
από 28 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 και το 
σχεδιαστικό έργο οµαδοποιήθηκαν ως προς τους επιµέρους ερευνητικούς στόχους στις ακόλουθες θεµατικές 
οµάδες. 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. 

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. ∆ιευκρινίστηκε προς τα παιδιά ότι δεν πρόκειται για έλεγχο των γνώσεών τους, αλλά για µια 
έρευνα των προσωπικών τους αντιλήψεων και εµπειριών σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. 

Αποτελέσµατα 
Χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου; 

Τα 134 από τα 340 παιδιά του δείγµατος είχαν διδαχθεί ύλη σχετική µε το ∆ιαδίκτυο στο µάθηµα της 
Πληροφορικής και 124 παιδιά το είχαν χρησιµοποιήσει στο σχολικό εργαστήριο. Από τα 124 αυτά παιδιά, 72 
δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο συνήθως για δραστηριότητες που τους 
ενδιαφέρουν προσωπικά, χωρίς να ακολουθούν οδηγίες του/ης εκπαιδευτικού, ενώ 52 για δραστηριότητες του 
µαθήµατος. Εκατόν τριάντα πέντε παιδιά χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και 74 από αυτά διαθέτουν και 
σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, την οποία χρησιµοποιούν µερικές φορές την εβδοµάδα ή συχνότερα. Περίπου τα µισά 
από τα παιδιά του δείγµατος (166 παιδιά) χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο σε Internet Café, µερικές φορές το µήνα, 
χωρίς να έχουν σύνδεση στο σπίτι τους. Συνολικά, 240 από τα παιδιά του δείγµατος χρησιµοποιούν το 
∆ιαδίκτυο εκτός σχολείου (στο σπίτι, σε Internet Café ή αλλού).  

Ποιες είναι οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις τους για το ∆ιαδίκτυο; 
Για τα περισσότερα από τα παιδιά (174 παιδιά) το ∆ιαδίκτυο είναι κυρίως πηγή πληροφοριών, για 101 παιδιά 
κυρίως µέσο διασκέδασης και για 65 παιδιά κυρίως µέσο επικοινωνίας. Σε ανοικτή ερώτηση σχετικά µε το τι 
πιστεύουν ότι είναι το ∆ιαδίκτυο, απάντησαν 311 παιδιά. Από τα παιδιά αυτά, 202 αναφέρθηκαν σε κάποια 
βασική λειτουργία του ∆ιαδικτύου. Συγκεκριµένα, τα περισσότερα από αυτά αναφέρθηκαν στις λειτουργίες του 
ως πηγής πληροφοριών, µέσου επικοινωνίας και µέσου διασκέδασης (δίνοντας απαντήσεις όπως «είναι πηγή 
πληροφοριών», «είναι τρόπος επικοινωνίας»), ενώ λιγότερα αναφέρθηκαν στις λειτουργίες του ως µέσου 
µάθησης και εργαλείου δουλειάς. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται το 
τι µπορεί να κάνει ο χρήστης µέσω του ∆ιαδικτύου. Αντιθέτως, µόνον 109 από τα 311 παιδιά προσδιόρισαν στις 
απαντήσεις τους µε σαφήνεια το τι είναι το ∆ιαδίκτυο. Από τα παιδιά αυτά, 68 ανέφεραν ορθά ότι είναι «δίκτυο» 
ή «διαδίκτυο», ενώ τα υπόλοιπα έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν εσφαλµένες αντιλήψεις, όπως ότι είναι 
«πρόγραµµα» (28 παιδιά) ή «µηχάνηµα» (13 παιδιά). Σε ερώτηση σχετικά µε το αν το ∆ιαδίκτυο αποτελεί για τα 
παιδιά κυρίως µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο ή εργαλείο δουλειάς για τα µαθήµατα, 300 παιδιά 
απάντησαν ότι είναι κυρίως ένα µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ 40 παιδιά ότι είναι κυρίως 
ένα εργαλείο που µπορεί να τα βοηθήσει στα µαθήµατα. Τέλος, οι δικτυακοί τόποι που κυριαρχούν στα 
ενδιαφέροντα πάνω από 50% των παιδιών σχετίζονται κυρίως µε τη διασκέδαση και είναι τόποι ηθοποιών ή 
τραγουδιστών (αναφέρθηκαν από 180 παιδιά) και τόποι τηλεοπτικών καναλιών και εκποµπών (αναφέρθηκαν 
από 175 παιδιά) (το κάθε παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές).  

Αντιλαµβάνονται το ∆ιαδίκτυο ως ‘συγκεντρωτικό’ ή ως ‘κατανεµηµένο’ σύστηµα; 
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Τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (189 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι οι πληροφορίες που 
υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο είναι συγκεντρωµένες σε ένα µεγάλο και ισχυρό κεντρικό υπολογιστή ο οποίος, 
σύµφωνα µε ορισµένα από τα παιδιά, βρίσκεται κάπου στην Αµερική. Τα υπόλοιπα παιδιά αντιλαµβάνονται 
ορθά ότι οι πληροφορίες δεν είναι αποθηκευµένες σε ένα µοναδικό κεντρικό υπολογιστή. Τα περισσότερα από 
αυτά αντιλαµβάνονται ότι η ποσότητα των πληροφοριών του ∆ιαδικτύου είναι τεράστια, και εποµένως η 
αποθήκευση είναι αδύνατο να γίνεται σε ένα µόνον υπολογιστή, καθώς επίσης και ότι η όλη λειτουργία ενός 
τόσο µεγάλου δικτύου όπως το ∆ιαδίκτυο δεν µπορεί να βασίζεται στη διαθεσιµότητα ενός µόνον υπολογιστή, 
και εποµένως οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Ωστόσο, 25 παιδιά 
πιστεύουν λανθασµένα ότι όλες οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες τοπικά, στον υπολογιστή του κάθε χρήστη.  
Επίσης, τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (214 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι υπάρχει κάποιο 
άτοµο, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του ∆ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τα 
λεγόµενά τους προκύπτει ότι πιστεύουν πως το άτοµο αυτό ανακάλυψε, κατέχει και διευθύνει το ∆ιαδίκτυο, 
αποκαθιστά τις βλάβες που εµφανίζονται και ελέγχει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο ∆ιαδίκτυο. 
Τα υπόλοιπα παιδιά θεωρούν ορθά ότι αυτό είναι αδύνατο διότι το ∆ιαδίκτυο είναι τεράστιο και εκτείνεται σε 
όλον τον κόσµο, και εποµένως το άτοµο αυτό θα ήταν επιφορτισµένο µε τεράστιο όγκο δουλειάς. Επίσης, θα 
συγκέντρωνε τον πλήρη έλεγχο όλων των πληροφοριών του ∆ιαδικτύου, πράγµα που σύµφωνα µε την άποψή 
τους δεν είναι καλό. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι η ευθύνη της λειτουργίας του ∆ιαδικτύου επιµερίζεται σε 
πολλούς ανθρώπους ή οργανισµούς στον κόσµο (αναφέρθηκαν π.χ. οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου).  
Τι αναπαραστάσεις σχηµατίζουν για την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό; 

Τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (187 παιδιά) δήλωσαν ότι, κατά τη γνώµη τους, το να εντοπίσει 
κανείς πληροφορίες γύρω από κάποιο θέµα στο ∆ιαδίκτυο είναι εύκολο. Όµως, σε σχετική ερώτηση που τους 
τέθηκε (τους ζητήθηκε να περιγράψουν τι θα έκαναν προκειµένου να εντοπίσουν στο ∆ιαδίκτυο ιστοσελίδες µε 
πληροφορίες σχετικά µε την ορειβασία στην περιοχή τους), 25 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου, ενώ 188 παιδιά 
δήλωσαν ότι θα ζητούσαν βοήθεια από κάποιο άλλο άτοµο ή έδωσαν αόριστες απαντήσεις που φανερώνουν 
απλοϊκές και ανεπαρκείς αναπαραστάσεις (όπως π.χ. ότι ο χρήστης εντοπίζει ‘αυτόµατα’ τις ζητούµενες 
πληροφορίες, πατώντας κάποιο πλήκτρο). Σαράντα επτά παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν ότι 
πιστεύουν εσφαλµένα πως υπάρχει συνολική ιεραρχική οργάνωση της πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό, ανά 
θέµα ή κυρίως ανά γεωγραφική περιοχή, µε µόνο µία ιστοσελίδα να αντιστοιχεί στο κάθε θέµα ή στην κάθε 
περιοχή. Σαράντα ένα παιδιά απάντησαν ότι θα δοκίµαζαν στην τύχη διάφορες διευθύνσεις, τα συστατικά των 
οποίων σχετίζονται µε το θέµα, ελπίζοντας να βρουν κάτι σχετικό στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Τα περισσότερα 
από τα παιδιά αυτά αναφέρθηκαν ωστόσο σε διευθύνσεις οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είναι ανύπαρκτες (π.χ. 
«www.oreibasia.gr»). Τέλος, µόνον 39 παιδιά απάντησαν ότι θα χρησιµοποιούσαν κάποια µηχανή αναζήτησης 
(π.χ. «Google», «ψαχτήρι του in.gr»), και τα περισσότερα από αυτά περιέγραψαν και τα βήµατα που θα 
ακολουθούσαν.  
Τι πιστεύουν ότι συµβαίνει όταν συνδέεται κανείς µε το ∆ιαδίκτυο και χρησιµοποιεί τον Παγκόσµιο Ιστό και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο; 
Σε ερώτηση σχετική µε το κόστος χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, απάντησαν 338 παιδιά. 
Αρκετά από αυτά (146 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι για όση ώρα ο χρήστης συνδέεται µε το ∆ιαδίκτυο 
µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης χρεώνεται το κόστος υπεραστικής κλήσης. Όπως φανερώνουν τα λεγόµενά τους, 
πιστεύουν ότι ο υπολογιστής του χρήστη καλεί µέσω του τηλεφωνικού δικτύου τους διάφορους 
αποµακρυσµένους υπολογιστές του ∆ιαδικτύου µε τους οποίους ανταλλάσσει δεδοµένα (δόθηκαν απαντήσεις 
όπως «πληρώνουµε υπεραστικό διότι επικοινωνούµε µε άλλα άτοµα στο εξωτερικό»). Αντιθέτως, τα περισσότερα 
από τα παιδιά (192 παιδιά) πιστεύουν ορθά ότι ο χρήστης χρεώνεται το κόστος τοπικής κλήσης ή φθηνότερα, 
διότι σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους η χρήση του ∆ιαδικτύου κοστίζει φθηνά ώστε να γίνει προσιτή σε πιο 
πολλούς ανθρώπους ή διότι η επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου µε άτοµα που βρίσκονται σε άλλες πόλεις ή στο 
εξωτερικό κοστίζει φθηνότερα από ότι η αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία. Ορισµένα από τα παιδιά αυτά (5 
παιδιά) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν πιο εξελιγµένες αντιλήψεις, όπως ότι η κλήση γίνεται προς τον 
πλησιέστερο κόµβο του δικτύου δεδοµένων της εταιρίας παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.  
Σχετικά µε την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού, η πλειοψηφία των παιδιών (265 παιδιά) πιστεύει εσφαλµένα 
ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον Παγκόσµιο Ιστό και το ∆ιαδίκτυο. Οι απαντήσεις των παιδιών σε 
ερώτηση σχετικά µε το τι είναι και τι δουλειά κάνει ένας εξυπηρετητής (server) φανέρωσαν ότι στη σκέψη τους 
υπάρχει σύγχυση γύρω από την έννοια αυτή. Τα περισσότερα παιδιά (234 παιδιά) σχηµατίζουν διάφορες 
ασαφείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις (όπως ότι είναι άνθρωπος ή εξάρτηµα στον υπολογιστή του χρήστη ή 
κάτι που βοηθά το χρήστη στην ανεύρεση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο), ενώ 77 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου. 
Μόνον 29 παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν αναπαραστάσεις που προσεγγίζουν την επιστηµονική 
έννοια του εξυπηρετητή. Τα περισσότερα από αυτά αναφέρθηκαν στους εξυπηρετητές του Παγκόσµιου Ιστού 
και τη λειτουργία που επιτελούν (δόθηκαν απαντήσεις όπως π.χ. «είναι ένας κεντρικός υπολογιστής ο οποίος 
αποστέλλει τις σελίδες στον υπολογιστή µας»). Σε ερώτηση σχετικά µε το από πού προέρχονται οι ιστοσελίδες 
που βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του ο χρήστης του Παγκόσµιου Ιστού, απάντησαν 308 παιδιά. 
Προέκυψε ότι αρκετά από αυτά (138 παιδιά) σχηµατίζουν διάφορες αόριστες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις 
(θεωρούν π.χ. ότι οι ιστοσελίδες δεν µεταφέρονται από κάπου αλλού, αλλά ότι είναι µόνιµα αποθηκευµένες στον 
υπολογιστή του χρήστη), ενώ 123 παιδιά θεωρούν εσφαλµένα ότι είναι αποθηκευµένες στο µοναδικό κεντρικό 
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υπολογιστή του ∆ιαδικτύου. Μόνον 47 παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν πως αντιλαµβάνονται ότι οι 
ιστοσελίδες προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές στον κόσµο και ορισµένα από αυτά ανέφεραν 
και τον όρο «server». 
Σχετικά µε την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε ερώτηση σχετική µε το χρόνο µεταφοράς των 
µηνυµάτων, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (193 παιδιά) εκτιµούν ορθά ότι ο 
χρόνος αυτός είναι µικρός και ότι δεν διαφοροποιείται πολύ ανάλογα µε τη γεωγραφική απόσταση µεταξύ 
αποστολέα και παραλήπτη, αν και τα υπόλοιπα παιδιά πιστεύουν το αντίθετο (απάντησαν π.χ. ότι χρειάζονται 
ηµέρες ή µήνες προκειµένου να µεταφερθεί ένα µήνυµα στην Αµερική ενώ χρειάζονται δευτερόλεπτα ή λεπτά 
προκειµένου να µεταφερθεί σε µια γειτονική πόλη). Σε ερώτηση σχετική µε το κόστος που έχει για τον 
αποστολέα η αποστολή ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα περισσότερα παιδιά (190 παιδιά) 
απάντησαν ότι είναι ανάλογο της γεωγραφικής απόστασης αποστολέα-παραλήπτη (εσφαλµένη αναπαράσταση η 
οποία ανιχνεύτηκε και στην περίπτωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης). Τέλος, η 
πλειοψηφία των παιδιών (207 παιδιά) αντιλαµβάνεται ορθά ότι η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
είναι ασύγχρονη. Ωστόσο, από τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα θεωρούν ότι στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ενός µηνύµατος έχει τον υπολογιστή του σβηστό, το µήνυµα θα αποθηκευτεί στο σβηστό υπολογιστή, ενώ λίγα 
παιδιά (12 παιδιά) αντιλαµβάνονται ότι θα αποθηκευτεί σε κάποιον άλλο υπολογιστή, τον εξυπηρετητή 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. 

Τι αναπαραστάσεις σχηµατίζουν για τη δοµή του ∆ιαδικτύου; 
Από τις απαντήσεις των παιδιών σε ερώτηση σχετικά µε τα δοµικά συστατικά του ∆ιαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι 
τα δοµικά συστατικά που κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Ιστού. 
Συγκεκριµένα, στην ερώτηση που τους τέθηκε (τους ζητήθηκε να γράψουν από τι πιστεύουν ότι αποτελείται το 
∆ιαδίκτυο), απάντησαν 298 παιδιά. Από αυτά, 204 παιδιά αναφέρθηκαν στις ιστοσελίδες ή τους δικτυακούς 
τόπους του Παγκόσµιου Ιστού, 47 παιδιά αναφέρθηκαν σε διάφορα υλικά µέρη (όπως «καλώδια» και 
«κυκλώµατα»), 11 σε δίκτυα, 7 σε συνδεδεµένους υπολογιστές, 13 σε υπολογιστές, 12 στο µοναδικό κεντρικό 
υπολογιστή, 11 στον υπολογιστή του χρήστη, 12 στο µόντεµ και τέλος, 5 στην τηλεφωνική γραµµή του χρήστη 
(το κάθε παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές).  

Στο σχεδιαστικό έργο ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν το ∆ιαδίκτυο όπως το φαντάζονται και να 
προσθέσουν στο σχέδιό τους µια επεξήγηση του τι σχεδίασαν. Τριακόσια δέκα από τα παιδιά έκαναν σχέδια που 
είχαν σχέση µε το θέµα που τους ζητήθηκε. Η ανάλυση των σχεδίων και των επεξηγήσεων µας επέτρεψε να 
κατηγοριοποιήσουµε τις απεικονίσεις του ∆ιαδικτύου στις ακόλουθες κατηγορίες. (Για τα σχέδια και τις 
επεξηγήσεις τους, βλ. Παράρτηµα). 

Κατηγορία 1η (23 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως µη ψηφιακή οντότητα (π.χ. δένδρο ή θάλασσα µε 
πληροφορίες, άνθρωπος που δίνει πληροφορίες). Πρόκειται για απλοϊκές απεικονίσεις του ∆ιαδικτύου. Τα 
σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν ότι τα παιδιά βλέπουν το ∆ιαδίκτυο από τη σκοπιά του χρήστη, 
σχηµατίζουν δηλαδή ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις (βλ. Σχέδιο 1). 

Κατηγορία 2η (115 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένας µεµονωµένος υπολογιστής, ο υπολογιστής του 
χρήστη. Σε πολλά από τα σχέδια, στην οθόνη του υπολογιστή απεικονίζεται και κάποια ιστοσελίδα. Τα σχέδια 
και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις. Τα παιδιά επικεντρώνουν στο τι µπορεί να 
κάνει ο χρήστης µέσω του ∆ιαδικτύου και ιδιαίτερα στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού στο οποίο έχει 
πρόσβαση µέσω του υπολογιστή του (βλ. Σχέδιο 2). 

Κατηγορία 3η (54 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως µια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο που περιέχει λέξεις οι 
οποίες σχετίζονται µε υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου (π.χ. «chatroom», «e-mail»), αν και δεν απεικονίζεται πουθενά 
υπολογιστής. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν και πάλι ‘χρηστικές’ αναπαραστάσεις. Τα παιδιά 
επικεντρώνουν και πάλι στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού, καθώς και στις δυνατότητες για πληροφόρηση, 
διασκέδαση και επικοινωνία οι οποίες προσφέρονται προς το χρήστη του ∆ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 3). 

Κατηγορία 4η (31 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως κάτι το οποίο υπάρχει και πέρα από τον τοπικό 
υπολογιστή του χρήστη, χωρίς ωστόσο να απεικονίζεται πουθενά σύνδεση µεταξύ υπολογιστών. Το ∆ιαδίκτυο 
απεικονίζεται είτε ως ένας µεγάλος µεµονωµένος υπολογιστής (από τις επεξηγήσεις προκύπτει ότι δεν πρόκειται 
για τον υπολογιστή του χρήστη) είτε ως µια υδρόγειος σφαίρα η οποία συνοδεύεται από επεξηγήσεις όπως «Το 
Internet υπάρχει παντού», «Το Internet είναι γύρω από όλον τον κόσµο». Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις 
φανερώνουν ότι τα παιδιά σχηµατίζονται νοερές εικόνες του ∆ιαδικτύου που ξεπερνούν τα όρια του τοπικού 
υπολογιστή, χωρίς ωστόσο να είναι σαφείς ή επιστηµονικά ορθές (βλ. Σχέδιο 4). 

Κατηγορία 5η (32 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται από δύο συνδεδεµένους υπολογιστές. Τα σχέδια και οι 
επεξηγήσεις φανερώνουν ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται την ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστών, η οποία 
προϋποθέτει τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστών µεταξύ τους (στα σχέδιά τους απεικονίζουν διάφορα µέσα 
διασύνδεσης, όπως τηλεφωνικές γραµµές και καλώδια, δορυφόροι και µικροκύµατα). Στη σκέψη τους 
σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µικρού δικτύου υπολογιστών, αποτελούµενου από δύο υπολογιστές χρηστών 
που επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους. Τα παιδιά αρχίζουν να σχηµατίζουν ‘δοµικές’ αναπαραστάσεις του 
∆ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 5). 
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Κατηγορία 6η (30 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένα δίκτυο αποτελούµενο από ένα µεγάλο κεντρικό 
υπολογιστή και άλλους µικρότερους υπολογιστές συνδεδεµένους µε τον κεντρικό σε διάφορες τοπολογίες 
(αστέρα, δίαυλο, δακτύλιο). Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν ότι στη σκέψη των παιδιών 
σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών, αν και υπάρχει η εσφαλµένη 
αναπαράσταση του µοναδικού κεντρικού υπολογιστή. Τα παιδιά σχηµατίζουν και πάλι ‘δοµικές’ 
αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 6). 

Κατηγορία 7η (18 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένα δίκτυο αποτελούµενο από πολλούς ισότιµους 
υπολογιστές συνδεδεµένους µεταξύ τους σε διάφορες τοπολογίες (αστέρα, δίαυλο, δακτύλιο, σύνδεση κάθε 
υπολογιστή µε όλους τους υπόλοιπους). Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν και πάλι ότι στη σκέψη 
των παιδιών σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών, αν και αποδίδουν σε όλους 
τους υπολογιστές τον ίδιο ρόλο. Τα παιδιά σχηµατίζουν και πάλι ‘δοµικές’ αναπαραστάσεις του ∆ιαδικτύου (βλ. 
Σχέδιο 7). 

Κατηγορία 8η (7 παιδιά). Το ∆ιαδίκτυο απεικονίζεται όχι ως ένα ενιαίο επίπεδο δίκτυο, αλλά ως δίκτυο µε 
τµηµατική και ιεραρχική δοµή αποτελούµενο από συνδεδεµένους κόµβους ή εξυπηρετητές (αναφέρονται ως 
«κόµβοι» ή «servers»), πάνω στους οποίους συνδέονται άλλοι µικρότεροι υπολογιστές. Τα παιδιά 
αντιλαµβάνονται την ύπαρξη πολλών διαφορετικών κεντρικών υπολογιστών, καθώς και το ότι το ∆ιαδίκτυο 
αποτελείται από συνδεδεµένα επιµέρους δίκτυα. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν πιο εξελιγµένες 
‘δοµικές’ αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, οι οποίες προσεγγίζουν την επιστηµονική έννοια του ∆ιαδικτύου 
(βλ. Σχέδιο 8). 

Από την ανάλυση των σχεδίων προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά σχηµατίζουν ‘χρηστικές’ εικονικές 
αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο. Αναδεικνύεται επίσης µια τάση εξέλιξης των νοερών εικόνων των παιδιών 
από ‘χρηστικές΄ αναπαραστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τον χρήστη, τον υπολογιστή του χρήστη και τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται προς το χρήστη προς λιγότερο ή περισσότερο σύνθετες ‘δοµικές’ αναπαραστάσεις 
οι οποίες περιλαµβάνουν συνδεδεµένους υπολογιστές ή συνδεδεµένα δίκτυα υπολογιστών. Προκύπτει επίσης ότι 
η σκέψη των παιδιών εξελίσσεται από το αρχικό στάδιο της αντίληψης του ενός τοπικού υπολογιστή του 
χρήστη, στο ενδιάµεσο στάδιο της αντίληψης του ενός αποµακρυσµένου κεντρικού υπολογιστή ή των δύο 
υπολογιστών που επικοινωνούν, προς το τελικό στάδιο της αντίληψης των πολλών διαφορετικών (κεντρικών ή 
µη) υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 1: Η εξέλιξη των αναπαραστάσεων των µαθητών/ριών όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχεδίων 

µοναδικός κεντρικός 
υπολογιστής 

 
αρχή ‘δοµικών’ αναπαραστάσεων 

‘δοµικές’ αναπαραστάσεις 
 

πολλοί διαφορετικοί υπολογιστές 
(κεντρικοί και µη) 

αποκλειστικά ‘χρηστικές’ 
αναπαραστάσεις 

 
τοπικός υπολογιστής του χρήστη 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι περισσότεροι/ες µαθητές/ριες δεν είχαν διδαχθεί ύλη σχετική µε 
το ∆ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής και δεν είχαν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο στο σχολικό 
εργαστήριο. Για τους/ις µαθητές/ριες, η κύρια πηγή γνώσεων σχετικών µε το ∆ιαδίκτυο και δεξιοτήτων χρήσης 
των υπηρεσιών του είναι το εξωσχολικό περιβάλλον. Όπως έχει επισηµανθεί και σε άλλες σχετικές έρευνες σε 
µαθητές/ριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (NSBF, 2000, Sutherland, Facer, Furlong & 
Furlong, 2000, Mumtaz, 2001), οι µαθητές/ριες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο σε υψηλότερο ποσοστό εκτός 
σχολείου από ότι µέσα στο σχολείο, διαµορφώνοντας έτσι αντιλήψεις και συνήθειες χρήσης έξω από τα όρια της 
‘επίσηµης’ σχολικής εκπαίδευσης. 

Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε επίσης ότι για την πλειοψηφία των µαθητών/ριών, το ∆ιαδίκτυο αποτελεί 
κυρίως µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο τους, παρά εργαλείο δουλειάς που θα µπορούσε να τους 
βοηθήσει στα µαθήµατα, ενώ οι δικτυακοί τόποι που κυριαρχούν στα ενδιαφέροντά τους σχετίζονται επίσης µε 
τη διασκέδαση και κυρίως µε το ψυχαγωγικό περιεχόµενο που προβάλλεται από την τηλεόραση. Οι 
µαθητές/ριες σχηµατίζουν εποµένως για το ∆ιαδίκτυο την αναπαράσταση του µέσου διασκέδασης - 
αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, ενδεχοµένως εξαιτίας του ότι δεν το έχουν χρησιµοποιήσει ακόµη αρκετά στο 
σχολείο, στο πλαίσιο διδακτικών δραστηριοτήτων. Η θεώρηση του ∆ιαδικτύου ως αλληλεπιδραστικής 
τηλεόρασης και η συνεπακόλουθη έλξη που ασκεί σε άτοµα νεαρής ηλικίας έχει επισηµανθεί και από τον 
Cebrian (1998). Τα παραπάνω συµφωνούν επίσης µε ανάλογα πορίσµατα προηγούµενης έρευνας των 
αναπαραστάσεων παιδιών ηλικίας 9 έως 13 ετών για τον υπολογιστή (Komis, 1993), όπου διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά αρχικά σχηµατίζουν για τον υπολογιστή την αναπαράσταση του µέσου διασκέδασης, ενώ καθώς τον 
χρησιµοποιούν περισσότερο στο σχολείο τροποποιούν την αναπαράσταση αυτή προς εκείνη του εργαλείου 
δουλειάς. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι µαθητές/ριες σχηµατίζουν ‘χρηστικές’ παρά 
‘δοµικές’ αναπαραστάσεις για το ∆ιαδίκτυο, οι οποίες θα µπορούσαν να τους χρησιµεύσουν ως επεξηγηµατικό 
σύστηµα για το τι είναι στην πραγµατικότητα το ∆ιαδίκτυο και το τι συµβαίνει κατά τη χρήση των υπηρεσιών 
του. Εντοπίζουν µόνον τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου που προσφέρονται προς το χρήστη και 
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δεν αντιλαµβάνονται την έννοια της δικτύωσης µεταξύ υπολογιστών, η οποία υποστηρίζει και καθιστά εφικτή 
τη λειτουργία των υπηρεσιών και των εφαρµογών αυτών. Η αδυναµία αντίληψης της ύπαρξης επικοινωνίας 
µεταξύ υπολογιστών, σε συνδυασµό µε την αδυναµία αντίληψης του ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο 
∆ιαδίκτυο προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές στον κόσµο, µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία 
κατανόησης και ερµηνείας συµβάντων που προκύπτουν κατά τη χρήση (π.χ. αποµακρυσµένοι υπολογιστές εκτός 
λειτουργίας, καθυστερήσεις στη µεταφορά δεδοµένων, διακοπές της σύνδεσης, κλπ.), και κατ’ επέκταση µπορεί 
να παρεµποδίσει την παραγωγική και αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου (Sheeran et al., 2000). Ο 
σχηµατισµός ανεπαρκών αναπαραστάσεων σε σχέση µε τη δοµή του ∆ιαδικτύου και η αδυναµία αντίληψής του 
ως κατανεµηµένου-δικτυωµένου συστήµατος έχει επισηµανθεί σε άλλες σχετικές έρευνες σε ενήλικες (Thatcher 
& Greyling, 1998, Sheeran et al., 2000), αλλά και σε µαθητές/ριες της δευτεροβάθµιας (Κολλάρα κ.ά., 2000) και 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Rimmer, 2000).  
Οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο, καθώς και η εξέλιξή των αναπαραστάσεων 
αυτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων για το µάθηµα της 
Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, οι οποίες θα στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να µετασχηµατίσουν τις 
ατελείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις τους και να οικοδοµήσουν ένα απλό και προσαρµοσµένο στην ηλικία 
τους νοητικό µοντέλο για το ∆ιαδίκτυο, το οποίο θα πρέπει να είναι επιστηµονικά ορθό, λειτουργικό και ικανό 
να υποστηρίξει την παραγωγική και αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου. Η οικοδόµηση από µέρους τους 
ενός τέτοιου µοντέλου είναι απαραίτητη, καθώς τίθεται για τα παιδιά το ζήτηµα της κατανόησης και 
αξιοποίησης µιας τεχνολογίας που διαπερνά µε πολλαπλούς τρόπους την καθηµερινή ζωή.  
Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, θα πρέπει εποµένως να αναπτυχθούν διδακτικά 
σενάρια, τα οποία να αφορούν στην αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου, εστιάζοντας παράλληλα στην οικοδόµηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε το ∆ιαδίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του/ης εκπαιδευτικού της 
Πληροφορικής και να περιοριστεί η µη δοµηµένη χρήση του ∆ιαδικτύου στο σχολικό εργαστήριο. Επίσης, 
δεδοµένου ότι τα θέµατα που καλύπτουν τα µαθήµατα Πληροφορικής συχνά δηµιουργούν προβλήµατα 
κατανόησης στους/ις µαθητές/ριες διότι εξετάζονται έννοιες και αντικείµενα που οι µαθητές/ριες δεν µπορούν 
να παρατηρήσουν ή να πειραµατιστούν άµεσα µαζί τους (Γρηγοριάδου & Κανίδης, 2002), όπως π.χ. στην 
προκειµένη περίπτωση οι έννοια του δικτύου, προτείνεται η σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού 
εποικοδοµητικού τύπου, µε βάση τις αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών, όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα. 
Τέλος, µπορούν επίσης να σχεδιαστούν σενάρια χρήσης των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου, τα οποία να φέρνουν 
τους/ις µαθητές/ριες αντιµέτωπους µε προβληµατικές καταστάσεις και µηνύµατα λάθους, ώστε να υποχρεωθούν 
να αναδοµήσουν απλοϊκές ή λανθασµένες αναπαραστάσεις τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
Σχέδιο 1: «Το Internet είναι ένα πολύκλαδο δένδρο που κάθε 

κλαδί του εξυπηρετεί κάθε ανάγκη πληροφόρησης των 
ανθρώπων» 

Σχέδιο 2: «Ζωγράφισα έναν υπολογιστή µε το µόντεµ 
που σε βοηθάει να συνδεθείς, µε το ποντίκι που σε 
βοηθάει να κινηθείς, µε το πληκτρολόγιο που σε 

βοηθάει να µπεις στις σελίδες και έναν εκτυπωτή που σε 
βοηθάει να βγάλεις έξω τις πληροφορίες σου» 

 

 
Σχέδιο 3: «Μπαίνουµε στο chatroom για συνοµιλία. Γράφουµε 

e-mail για αλληλογραφία. Καλλιτέχνες για να δούµε κάποιον που 
θέλουµε να επικοινωνήσουµε µαζί του. Μπαίνουµε σε διεύθυνση 

για να γράψουµε κάποια µελωδία για το κινητό» 

Σχέδιο 4: «Είναι ένας µεγάλος υπολογιστής που 
υπάρχουν µέσα πολλά πράγµατα, πληροφορίες και ένας 
άνθρωπος τον χειρίζεται και στέλνει στους υπολογιστές 

τα διάφορα προγράµµατα» 
 

 

 
Σχέδιο 5: «Είναι η µεταφορά των µηνυµάτων από τον ένα υπολογιστή στον άλλον» 
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Σχέδιο 6: «Πιστεύω πως υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής που έχει όλες τις πληροφορίες 

 και από τον οποίον παίρνουν οι άλλοι υπολογιστές τις σελίδες» 
 

 

 
Σχέδιο 7: «Είναι υπολογιστές που συνδέονται όλοι µαζί και φτιάχνουν το Internet» 

 
 

 
 

Σχέδιο 8: «Οι κεντρικοί υπολογιστές στέλνουν πληροφορίες τις οποίες έχουν αποθηκευµένες  
προς τους άλλους µικρότερους υπολογιστές» 
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