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Κεθάιαην 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

H αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν απφ ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο ηνπο απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην ζπίηη (Haddon & 

Livingstone, 2012) θαη απνθηά ζηαδηαθά κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(Livingstone, Haddon, Görzig, & Olafsson, 2011; Purcell, Heaps, Buchanan, & 

Friedrich, 2013). Κάζε θνξά πνπ νη καζεηέο ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζνπλ πνιιαπιέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε επηινγή ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, ε αλάγλσζε θαη ε επηινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε 

αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ (Brand-

Gruwel & Stadtler, 2011). Μέρξη ζήκεξα, νη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο επηζηήκεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο, ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ, νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Φαίλεηαη φηη νη λεαξνί ρξήζηεο δελ 

επηιέγνπλ θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, δελ δηαβάδνπλ 

πξνζεθηηθά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αλνίγνπλ θαη δπζθνιεχνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (Bilal, 2002; Hirch, 1999; Kuiper, 

Volman & Terwel, 2005; Large, Baheshti, & Rahman, 2002; Schacter, Chung, & 

Dorr, 1998). Παξφιν πνπ ζπρλά δελ βξίζθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ςάρλνπλ, νη 

καζεηέο είλαη αηζηφδνμνη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν αληί γηα άιιεο πεγέο (Large, Volman, & Terwel, 2005).  

Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Αθελφο, ζπλαληνχκε κεγάιν αξηζκφ 
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νδεγηψλ θαη δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνθεηκέλνπ νη δάζθαινη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 

λέεο δεμηφηεηεο ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Bruce, 2002). Αθεηέξνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ αλ θαη πφζν ρξήζηκα απνδεηθλχνληαη ηα 

δηάθνξα δηδαθηηθά ζελάξηα αιιά θαη ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ 

απηά. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνρεχνπλ ζηα αλψηεξα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο (Edwards, Bruce, & McAllister, 2004; Virkus, 2003), αξθεηέο 

έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (de Vries, van der 

Merj, & Lazonder, 2007; Gerjets & Hellenthal-Schorr, 2008; Wolf, 2003; Yang & 

Liu, 2005). Σα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ηνλίδνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη 

ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε (Dean & Kuhn, 2003; Lazonder, 2003). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ νη καζεηέο θαίλεηαη λα σθεινχληαη απφ 

ηα πξνγξάκκαηα απηά. Δληνχηνηο, ε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ν πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλαδήηεζεο δελ καο 

επηηξέπνπλ λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε άιια πιαίζηα. Δπηπξφζζεηα, δελ 

έρνπλ εθαξκνζηεί θαη αμηνινγεζεί αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δελ πεξηιακβάλεη κφλν 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά έρεη θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (Nahl, 2001). 

πλαηζζήκαηα φπσο ε αβεβαηφηεηα, ε ζχγρπζε, ε έθπιεμε θαη ην ελδηαθέξνλ έρνπλ 

αλαθεξζεί απφ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ αλαδήηεζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

(Kuhlthau, Heinström, & Todd, 2008). ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζην Γηαδίθηπν, φπσο θαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πιαίζηα, ηα ζπλαηζζήκαηα  

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Bless & Fiedler, 2006; Hudlicka, 2003). πγθεθξηκέλα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 
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ηελ πξφνδν ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο (Schwarz & Clore, 1983). Δπηπιένλ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, σο δπλάκεηο θηλεηνπνίεζεο, αλ ξπζκηζηνχλ θαηάιιεια, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο (Izard, 2002). Oη έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλεο (Lopatovska & 

Arapakis, 2011). Δπηπιένλ, έρνπλ πεξηγξαθηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, 

βαζίδνληαη ζε κηθξφ δείγκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ εξεπλεηηθά εξγαιεία φπσο νη 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο (Bilal, 2000; Bilal & Bachir, 2007; Kuhlthau, 

Heinström & Todd, 2008). Σα επξήκαηα κέρξη ζήκεξα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη δελ 

επαξθνχλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ εμέιημή ηνπ. 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ 

ζε θαηαζηάζεηο επίηεπμεο ζρεηίδεηαη κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο 

πηνζεηνχλ (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν έλαο καζεηήο κπνξεί λα επηδηψθεη λα κάζεη 

φζα πεξηζζφηεξα κπνξεί, ελψ έλαο άιινο λα εληππσζηάζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη. Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη 

ζηφρνη πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδνπλ ηελ επηηπρία 

νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζπλαηζζεκάησλ (Elliot & Pekrun, 2007). 

Δληνχηνηο, κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο επίηεπμεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζην ζπλαίζζεκα θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα κειέηε ζα θαηαγξάςνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ καζεηψλ ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζα εθαξκφζνπκε έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα κε ζηφρν λα 
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αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Αθφκα, κε ηελ παξνχζα έξεπλα ζα κειεηήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν, ελψ παξάιιεια ζα εμεηάζνπκε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ θαζψο ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηελ επίδξαζε 

ησλ ζηφρσλ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Γνκή δηαηξηβήο 

ην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο ζα πεξηγξάςνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα 

ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα νξίζνπκε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο 

ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην 2 ζα αλαθεξζνχκε ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

πεξηγξάςνπκε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ επηρεηξήζεη λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ 

λα ςάρλνπλ, λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

αλαθέξνπκε ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαγξάθνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, ζην 

θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. 

ην θεθάιαην 3 ζα πεξηγξάςνπκε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπηχμνπκε ην 

εξεπλεηηθφ ζρέδην φπσο εθαξκφζηεθε ζηελ θπξίσο έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζα 

θάλνπκε αλαθνξά ζην δείγκα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πεξηγξάςνπκε ηνλ γεληθφ ζθνπφ ηεο παξέκβαζεο 

θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θάζε ελφηεηαο, παξάιιεια κε ην πεξηερφκελν ησλ 

ελνηήησλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφζακε. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε 

ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηε 
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ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, ην ζπλαίζζεκα, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ζηφρν, θαζψο 

θαη ηα δεκνγξαθηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ.  

ην θεθάιαην 4 ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα. ην θεθάιαην 5 ζα αλαθέξνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. ηε 

ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη λα 

παξνπζηάζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Σέινο, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο 

καο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. 
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Κεθάιαην 2: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 

2.1. Γηαδίθηπν 

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί έλα δίθηπν κε πνιιά κεγάια ή κηθξφηεξα δίθηπα 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε φινλ ηνλ θφζκν (Berners-Lee & Fischetti, 2000). Αλ θαη 

ην Γηαδίθηπν ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ν Ηζηφο απνηειεί κηα απφ ηηο 

πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αλάκεζα ζε άιιεο φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ε ζπλνκηιία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη νη νκάδεο ζπδήηεζεο. Καζψο o 

Ηζηφο απνηειεί ην πην δεκνθηιέο ηκήκα ηνπ Γηαδηθηχνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπκε 

πξφζβαζε ζε εθαηνκκχξηα ζειίδεο κε θείκελν, ήρν, βίληεν θαη γξαθηθά ζηνηρεία, 

ππάξρεη ε ηάζε λα αλαθεξφκαζηε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν 

Γηαδίθηπν. ηελ έξεπλα απηή, αθνινπζψληαο ηε γεληθή ηάζε θάζε θνξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Γηαδίθηπν, ζα αλαθεξφκαζηε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

Καζψο ην πεξηερφκελν ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ αιιάδεη θαη επεθηείλεηαη 

θαζεκεξηλά, νη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ρξήζηεο ηνπ Ηζηνχ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ 

πξνγξάκκαηα πνπ θαηαγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ δεκηνπξγψληαο κηα 

ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ (Spink & Jansen, 2004). Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο 

πιεθηξνινγεί ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζην εηδηθφ πεδίν, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ςάρλνπλ 

ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη αμηνινγνχλ ηελ ζρεηηθφηεηά ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ θαλφλεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ιακβάλνπλ ππφςε ην 

ζεκείν θαη ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε θάζε ηζηνζειίδα. 

Δπηπιένλ, ηεξαξρνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη εκθαλίδνπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηηο πην 

δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο αμηνινγψληαο φρη κφλν ηηο επηζθέςεηο πνπ δέρνληαη, αιιά θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ νη ηζηνζειίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (Levene, 2010).   
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 Καηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ νη ρξήζηεο αλνίγνπλ ηζηνζειίδεο πνπ 

πεξηέρνπλ θείκελν, γξαθηθά, εηθφλεο θαη ππεξζπλδέζκνπο. O Παγθφζκηνο Ηζηφο θαη νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ησλ ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) θαη ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ (hypertext). Δηδηθφηεξα, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο αλνίγεη κηα 

ηζηνζειίδα, αλαιακβάλεη ν ίδηνο λα νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα. Δπηιέγνληαο ηελ δηθή ηνπ δηαδξνκή, ρξεζηκνπνηεί ηνπο ππεξζπλδέζκνπο 

γηα λα πινεγεζεί ειεχζεξα κεηαβαίλνληαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ή ζε 

άιιεο ηζηνζειίδεο (Shapiro & Niederhauser, 2004). Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ νη αλαγλψζηεο είλαη εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ, ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά θείκελα φπνπ νη αλαγλψζηεο αθνινπζνχλ 

ηελ δνκή πνπ έρεη επηιέμεη ν ζπγγξαθέαο (Foltz, 1996). 

    

2.2. ηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο 

Οη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

έρνπλ πεξηγξαθεί σο αιθαβεηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο (Bawden, 2001), 

πιεξνθνξεηηθφο γξακκαηηζκφο (Κσζηάθε, 2001) ή λένο αιθαβεηηζκφο (new literacies) 

(Leu, Kinzer, Coiro, & Cammack, 2004). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο American 

Library Association (1989) νη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ ηνλ αιθαβεηηζκφ ηεο 

πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα πιεξνθνξίεο, λα 

νξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, λα βξίζθνπλ ηηο θαηάιιειεο πεγέο, λα 

αληινχλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αθνχ ηηο αμηνινγήζνπλ, θαη λα ηηο νξγαλψλνπλ κε 

ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη ην ζέκα ηνπο.  

Κάπνηα απφ ηα κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη πνξεία ηεο 

αλαδήηεζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία θαη λα 
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δεκηνπξγήζνπκε θαηάιιειεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

κνληέια πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε έληππσλ πεγψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ην κνληέιν Information Seeking Process (Kuhlthau, 1996). Παξφιν πνπ ην κνληέιν 

πεξηγξάθεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, έρεη πηνζεηεζεί 

απφ έξεπλεο ζε πεξηβάιινληα φπσο ην Γηαδίθηπν θαη νη ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηελ Kuhlthau, ε πνξεία αλαδήηεζεο αθνινπζεί έμη δηαθξηηά ζηάδηα: 1) 

Έλαξμε: νη καζεηέο ζηελ αξρή ηεο αλαδήηεζεο ιακβάλνπλ ην ζέκα ηελ εξγαζίαο 

ηνπο, 2) Δπηινγή: νη καζεηέο επηιέγνπλ έλα εξψηεκα/πξφβιεκα, 3) Αλαδήηεζε: νη 

καζεηέο εξεπλνχλ ην δηαζέζηκν πιηθφ, 4) Μνξθνπνίεζε: νη καζεηέο επηθεληξψλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, 5) πιινγή: νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ην πιηθφ θαη 6) 

Παξνπζίαζε: νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη ε Kuhlthau, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δελ εκθαλίδεη 

πάληνηε γξακκηθή πνξεία, αιιά ζπρλά πεξηιακβάλεη νπηζζνδξνκήζεηο, απφηνκνπο 

ηεξκαηηζκνχο θαη επαλαιήςεηο. H Κuhlthau δέρζεθε επηξξνέο απφ δηάθνξεο 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, γεγνλφο πνπ ηελ νδήγεζε λα πεξηγξάςεη φρη κφλν ηελ νξαηή 

ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε. Έηζη, φπσο ε Kuhlthau δηαπίζησζε κέζα απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηελ 

αξρή ηεο αλαδήηεζεο νη καζεηέο αλαθέξνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο 

αβεβαηφηεηα, ζχγρπζε θαη άγρνο. ηα ελδηάκεζα ζηάδηα, νη καζεηέο αλαθέξνπλ 

κεησκέλε αηζηνδνμία, απνγνήηεπζε θαη ζπκφ, ελψ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλαδήηεζεο νη καζεηέο αλαθέξνπλ αλαθνχθηζε, αηζηνδνμία θαη ηθαλνπνίεζε. Ζ 

Kuhlthau ηφληζε ηελ αλάγθε λα δηδάμνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο σο νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαη φρη απνθνκκέλα σο μερσξηζηέο 

δεμηφηεηεο. Δπίζεο, ζεψξεζε φηη ν αιθαβεηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη 
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πεξηζζφηεξν κε έλα ηξφπν ζθέςεο, παξά κε κηα ζεηξά βεκάησλ πνπ νθείιεη θάπνηνο 

λα αθνινπζεί. 

 Με ηε βνήζεηα ελφο δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ νη Eisenberg θαη Berkowitz 

(1992) πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηελ πνξεία αλαδήηεζεο, φζν θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην άηνκν ζε θάζε ζηάδην γηα έλα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηελ δηθή ηνπο πξνζέγγηζε, θάζε θνξά πνπ νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα ή κηα απφθαζε πνπ πξέπεη λα βαζηζζεί ζε 

πιεξνθνξίεο, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα πηνζεηνχλ κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη Eisenberg θαη Berkowitz νλφκαζαλ ηελ δηαδηθαζία 

Big Six, θαζψο ε πνξεία αλαδήηεζεο πνπ ρξεηάδεηαη νη καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ 

πεξηιακβάλεη έμη ζηάδηα:  

1. Οξηζκφο ηνπ έξγνπ. Οη καζεηέο νξίδνπλ ην πξφβιεκα θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο  πνπ απηφ ζέηεη. 

2. ηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Μέζα απφ ηδενζχειια θαζνξίδνληαη 

φιεο νη πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη αμηνινγνχληαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. 

3. Πξφζβαζε θαη εληνπηζκφο. Δληνπίδνληαη νη πεγέο θαη νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

4. Υξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ αλάγλσζε, ζεκεηψζεηο θαη θαηαγξαθή 

ησλ παξαπνκπψλ. 

5. χλζεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο θαη παξνπζίαζή ηνπο. 

6. Αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή ζην απνηέιεζκα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε. 
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χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα πεξηγξαθηθά κνληέια, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

αθνινπζεί θπθιηθή πνξεία θαη θάζε ζηάδην αλαδήηεζεο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο παξνπζηάδεηαη θπθιηθά γηα λα δνζεί 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη δελ αθνινπζνχκε πάληα γξακκηθή πνξεία, αιιά ζπρλά  

επηζηξέθνπκε ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξήζνπκε ηηο θηλήζεηο 

καο ή παξαιείπνπκε θάπνηα ζηάδηα πνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή (Fourie, 2006). 

Δπηπιένλ, o ηξφπνο πνπ ςάρλνπκε πιεξνθνξίεο αιιάδεη θαζψο απνθηνχκε 

κεγαιχηεξε γλψζε γηα ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο, ηδηαίηεξα αλ ε αλαδήηεζε 

εμειίζζεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηεηακέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ Spink θαη νη 

ζπλεξγάηεο (1998) έρνπλ αλαθεξζεί ζε απηφ ην θαηλφκελν σο «δηαδνρηθή έξεπλα». 

Αθνινπζεί κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πνξείαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο 

πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ κνληέισλ ηεο Kulhthau (1996) θαη ησλ 

Eisenberg θαη Berkowitz (1992) (ρήκα 1.1.). 

 

Σρήκα 1. Πνξεία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. 
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 Έλα ηξίην κνληέιν πνπ εζηηάδεη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν 

θαη ηαπηφρξνλα αλαθέξεηαη ζην πσο ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη ε αλαδήηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα, είλαη ην IPS–I κνληέιν (Information-

Problem Solving – Internet) ηνπ Brand-Gruwel θαη ζπλεξγαηψλ (2009). χκθσλα κε 

απηφ, ζε θάζε ζηάδην αλαδήηεζεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο: 

   

1) Οξηζκφο πξνβιήκαηνο θαη αλαδήηεζε 

ην αξρηθφ ζηάδην νη καζεηήο δηακνξθψλνπλ εξσηήκαηα θαη θαζνξίδνπλ ην 

είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη φπσο θαη ηηο πηζαλέο πεγέο απ‘ φπνπ ζα 

αληιήζνπλ ρξήζηκν πιηθφ. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ θαη εηζάγνπλ 

ιέμεηο-θιεηδηά ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. ε απηφ ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα 

εληνπίδνπλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, λα κεηαηξέπνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο 

ζε θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη λα ηηο ηξνπνπνηνχλ (δηεπξχλνπλ ή πεξηνξίδνπλ) 

αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

2) Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο αλνίγνπλ ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο, δηαβάδνπλ 

γξήγνξα θαη επηιέγνπλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. ην Γηαδίθηπν νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε θείκελα δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα (blogs, wikis, forum). Πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεηαη λα δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε 

θεηκέλσλ, λα θαηαλννχλ ηα ζηνηρεία νξγάλσζήο ηνπο θαη λα δηαβάδνπλ επηιεθηηθά. 

Δίλαη αλαγθαίν, δειαδή, λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. 

ζπλδέζκνπο, κπάξα θχιηζεο) θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα μεθπιιίδνπλ ην 

θείκελν επί ηξνράδελ αληί λα ην δηαβάζνπλ ιέμε πξνο ιέμε θαη λα ειέγρνπλ ηε 
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ζρεηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. 

εηθφλεο, ηίηινο, ππφηηηινπο). Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα μαλαδηαβάδνπλ ζεκαληηθά 

θνκκάηηα πνπ πηζαλφλ δελ θαηαλννχλ κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα, δεηψληαο ηε 

βνήζεηα θάπνηνπ ελήιηθα.     

3) Αμηνιφγεζε θαη επηινγή 

ε απηφ ην ζηάδην νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, απνζεθεχνπλ ή εθηππψλνπλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο θαη 

θξαηνχλ ζεκεηψζεηο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

δηαθξίλνπλ ηελ άπνςε πνπ εθπξνζσπεί ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ, λα αλαδεηνχλ 

αμηφπηζηεο πεγέο θαη λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ 

ηξφπνπο ζθέςεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλνρή ζηελ ακθηβνιία θαη ηελ αλακνλή 

πξηλ θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα θξίζε.  

4) Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά είλαη έλαο ηξφπνο λα 

απαληήζνπλ νη καζεηέο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη λα επηιχζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Βαζηθφο ζηφρνο, επνκέλσο, ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε ζχλζεζε θαη ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο.  Έηζη, ζε απηφ ην ζηάδην 

νη καζεηέο νξγαλψλνπλ ην πιηθφ ζε ιίζηεο, πίλαθεο ή άιιε κνξθή, αμηνινγνχλ ηελ 

επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπγθξίλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη 

ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα δηθφ ηνπ ζχλνιν. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ζε γξαπηή έθζεζε ή άιινπ είδνπο παξνπζίαζε ρσξίο λα παξαιείςνπλ λα 

αλαθεξζνχλ ζηηο πεγέο ηνπο.  
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Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν αθνινπζεί κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πνξείαο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη νη 

καζεηέο λα δηαζέηνπλ ζε θάζε ζηάδην. 

 

Σρήκα 2. ηάδηα θαη ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο. 

 

Κάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα κνληέια πεξηγξάθεη ηελ πνξεία αλαδήηεζεο 

πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδήηεζεο. Απφ ηελ κηα κεξηά, ην κνληέιν ηεο Kuhlthau (1996) εμεηάδεη ηηο 

γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο θαη κειεηά ηνλ 

ηξφπν πνπ απηέο εμειίζζνληαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κνληέιν ησλ Eisenberg θαη 

Berkowitz (1992) πξνζεγγίζεη ηελ αλαδήηεζε σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ εξσηήκαηνο/πξνβιήκαηνο, ηνλ 
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ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σέινο, ην κνληέιν ηνπ 

Brand-Gruwel θαη ζπλεξγαηψλ (2009) πεξηγξάθεη ηελ πνξεία αλαδήηεζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

κηα πεηπρεκέλε αλαδήηεζε, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζε γλσζηηθέο, φζν θαη 

κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο. 

Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, φηη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε δχν εηδψλ ζηξαηεγηθψλ, γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ. Απφ ηελ κηα κεξηά, νη 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο αθνξνχλ ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζπλεηδεηά κε ζηφρν ηελ κάζεζε (Salmeron & Garcia, 2011). Οη 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο νη πξψηεο είλαη 

ζπλεηδεηέο θαη ζθφπηκεο, ελψ νη δεχηεξεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ απηφκαηνπ 

ξεπεξηνξίνπ ηνπ καζεηή θαη δελ απαηηνχλ ζπλεηδεηή ζθέςε ή επηινγή (Κingsley, 

2011). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο μεπεξλνχλ ηελ απιή 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη επεθηείλνληαη ζηελ επίγλσζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο θαη απφθηεζεο γλψζεο.  Καζψο νη καζεηέο 

ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ φρη κφλν 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, αιιά θαη ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο (Rogers & Swan, 2004). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε κεηαγλσζηηθά εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

νη καζεηέο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο 

ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Pressley & Harris, 2006; Quintana, Zhang, & Krajcik, 2005). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο δελ ζα εζηηάδνπλ κφλν ζην αληηθείκελν ηεο 

αλαδήηεζεο, αιιά ζα πξνζπαζνχλ ηαπηφρξνλα λα ειέγρνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα 
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αληηιακβάλνληαη ηελ επξχηεξε ζεκαζία ησλ θηλήζεψλ ηνπο. Καηά ηελ αλαδήηεζε 

ζην Γηαδίθηπν δηαθξίλνπκε ηξία επίπεδα κεηαγλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Brand-

Gruwel, Wopereis & Vermetten, 2005):  

1. ρεδηαζκφο 

ε απηφ ην επίπεδν νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ γηα ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο, θαηαλννχλ φιεο ηηο πηζαλέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζέκαηνο, ππνζέηνπλ πηζαλέο πεγέο θαη πηζαλέο απαληήζεηο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλαδήηεζεο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επίγλσζε ησλ ζηαδίσλ θαη ηεο 

θπθιηθήο πνξείαο πνπ ζα δηαλχζνπλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε 

ζηάδην γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. 

2. Αλάγλσζε 

Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαξσηηνχληαη ζπλερψο αλ θαηαλννχλ ην θείκελν πνπ 

δηαβάδνπλ θαη λα απνθεχγνπλ δπζλφεηα θείκελα κε άγλσζην ιεμηιφγην. Δπηπιένλ, 

φηαλ ζπλαληήζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεηαη λα επηβξαδχλνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ πην πξνζεθηηθά, έρνληαο πάληα ελεξγνπνηεκέλα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα 

θαη ζηφρνπο. 

3. Παξαθνινχζεζε 

ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχλ 

δηαξθή επαθή κε ην εξψηεκά ηνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ 

πνξεία ηνπο (Stadtler & Bromme, 2007). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπλ 

αληαγσληζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο δηαθεκίζεηο θαη άζρεην πιηθφ, θαη λα εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. Σέινο, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απνδείρζεθαλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 
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απνηειεζκαηηθέο, θαζψο θαη λα αλαδεηήζνπλ πηζαλνχο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζε επφκελεο πξνζπάζεηεο.  

2.3. πλαίζζεκα 

Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ζχλζεηεο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα θαη θαηεπζχλνληαη πξνο απηά (Frijda, 

1993). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα αηζζάλεηαη ζχγρπζε φηαλ 

εληνπίζεη κεγάιν αξηζκφ αληηθξνπφκελσλ πιεξνθνξηψλ ή ηθαλνπνίεζε φηαλ βξεη 

πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ αλαδήηεζή ηνπ. ηηο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ην ζπλαίζζεκα 

δηαθξίλνπκε δχν πξνζεγγίζεηο: ηε κειέηε μερσξηζηψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε κειέηε 

γεληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Feldman Barrett & Russell, 1998; Watson, 

Clark, & Tellegen, 1998). Ζ πξνζέγγηζε ησλ μερσξηζηψλ ζπλαηζζεκάησλ ππνζέηεη 

φηη θάζε ζπλαίζζεκα πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο θαη ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο θαη 

ζρεηίδεηαη κε μερσξηζηνχο ηξφπνπο δξάζεο  (Ekman, 1992; Frijda, 1993; Lazarus, 

1991). Έηζη, νη έξεπλεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνχλ 

δεδνκέλα απφ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, λεπξνθπζηνινγηθέο κεηξήζεηο θαη θπξίσο 

απηναλαθνξέο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ιίζηεο κε μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ρνξεγνχληαη ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλαδήηεζεο (Arapakis, Jose, & Gray, 2008; 

Lopatovska & Cool, 2008). Αλ θαη απιέο, ζχληνκεο θαη εχθνιεο ζηε ρνξήγεζε, νη 

παξαπάλσ ιίζηεο κεηξνχλ θάζε μερσξηζηφ ζπλαίζζεκα κε έλαλ κνλαδηθφ 

ραξαθηεξηζκφ θαη επνκέλσο δελ αληηκεησπίδνπλ επαξθψο δεηήκαηα αμηνπηζηίαο 

(Larsen & Prizmic-Larsen, 2006). Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθνί ραξαθηεξηζκνί 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηβιηνγξαθία δελ βαζίδνληαη ζε επξέσο 
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απνδεθηέο ηαμηλνκίεο θαη έηζη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ ζχγθξηζε θαη ηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ (Scherer, 2005).  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ δηαζηάζεσλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν νξγαλψλεηαη κε βάζε δχν γεληθέο δηαζηάζεηο, ην ζζέλνο θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε (Lucas, Diener, & Larsen, 2009; Tellegen, Watson, & Clark, 1999). 

Αλαθνξηθά κε ην ζζέλνο, νη ζεηηθέο (δειαδή επράξηζηεο) ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επραξίζηεζε θαη ην ελδηαθέξνλ, 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο αξλεηηθέο (δειαδή δπζάξεζηεο) ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιχπε, ην άγρνο θαη ν ζπκφο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ην άηνκν 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ απελεξγνπνηνχλ ην άηνκν, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζπκβαίλεη κε ηελ έθπιεμε θαη ηελ εξεκία (Pekrun & Linnenbrink, 2012). ηα 

κνληέια ηνπ θπθιηθνχ πιαηζίνπ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο νξγαλψλνληαη κε 

βάζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ (Russell & Carroll, 1999). Δηδηθφηεξα, ην 

κνληέιν ηνπ Watson θαη ζπλεξγαηψλ (Watson et al., 1998), πεξηγξάθεη ηελ δηάζηαζε 

ηνπ πςεινχ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο σο ηνλ ζπλδπαζκφ πςειήο επραξίζηεζεο θαη 

ελεξγνπνίεζεο (π.ρ. ελζνπζηαζκέλνο, γεκάηνο ελέξγεηα) θαη ηελ δηάζηαζε ηνπ 

πςεινχ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο σο ηνλ ζπλδπαζκφ πςειήο δπζαξέζθεηαο θαη 

ελεξγνπνίεζεο (π.ρ. θνβηζκέλνο, εθλεπξηζκέλνο). Αληίζηνηρα, νη δηαζηάζεηο ηνπ 

ρακεινχ ζεηηθνχ θαη ρακεινχ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ήξεκνο, ραιαξφο αιιά θαη δηζηαθηηθφο ή βαξηεζηεκέλνο. Σν 

παξαπάλσ κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν (Gwizdka & Lopatovska, 2009; Lopatovska, 2009) θαη 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο καο. πγθεθξηκέλα, 

ην γεληθφ ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνπο 
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καζεηέο, θαζψο δηαθνξνπνηείηαη πνιχ λσξίο θαηά ηελ αλάπηπμε. Έηζη, νη καζεηέο 

απφ κηθξή ειηθία είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο θαη λα ληψζνπλ θαιά ή άζρεκα ζε ζρέζε κε ην απνηέιεζκα 

(Schwartz & Trabasso, 1984). Δπηπιένλ, θαζψο ε ππάξρνπζα βάζε γλψζεο γηα ην 

ζπλαίζζεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, έρεη 

πεξηζζφηεξν λφεκα λα απνθηήζνπκε πξψηα κηα γεληθή εηθφλα γηα ην ζπλαίζζεκα θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ εμειίζζεηαη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πην ιεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο ηνπ. 

2.4. ηόρνη επίηεπμεο 

χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνχο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα εθηηκνχλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα γεγνλφηα 

ζε ζρέζε κε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Frijda, 2000). ην ζρνιηθφ πιαίζην νη 

ζθνπνί θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα πνπ νη καζεηέο επηδηψθνπλ έρνπλ αλαθεξζεί 

σο ζηφρνη επίηεπμεο ή πξνζαλαηνιηζκνί ζηνλ ζηφρν (Elliot, 2005). Σα είδε ζηφρσλ 

απνηεινχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη καζεηέο νξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο θαη έηζη 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο  (Hulleman, Schrager, 

Bodmann, & Harackiewicz, 2010; Maehr & Zusho, 2009). Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη 

Pekrun θαη Linnenbrink-Garcia (2012) θάζε πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ζηφρν δεκηνπξγεί 

έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο επίηεπμεο θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. βειηίσζε ηθαλνηήησλ ή 

ζχγθξηζε εαπηνχ κε άιινπο). Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηελ πξφνδφ 

ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ επηηπρία ηνπο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε επίδνζή ηνπο ή ηελ 

επίδνζε ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ.  
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Αξρηθά, ε ζεσξία ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο πξνζδηφξηζε δχν ζηφρνπο πνπ νη 

καζεηέο πηνζεηνχλ φηαλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επίηεπμεο: αθελφο, λα 

κάζνπλ, λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο 

(κάζεζε) θαη, αθεηέξνπ, λα επηδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη λα ηα θαηαθέξνπλ 

θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο (επίηεπμε) (Ames, 1992; Dweck, 1986). ηε ζπλέρεηα, 

θαζψο ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επίηεπμεο δελ ήηαλ 

ζηαζεξά, νη εξεπλεηέο αλαθέξζεθαλ ζε ηξείο ζηφρνπο, πξνζζέηνληαο ηελ δηάθξηζε 

ηεο πξνζέγγηζεο θαη απνθπγήο κφλν γηα ηελ επίηεπμε (κάζεζε, επίηεπμε-πξνζέγγηζε 

θαη επίηεπμε-απνθπγή) (Midgley, Kaplan, & Middleton, 2001). χκθσλα κε ην πην 

απνδεθηφ κνληέιν, νη πηζαλνί ζηφρνη πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ ζε θαηαζηάζεηο 

επίηεπμεο είλαη ηέζζεξηο (κάζεζε-πξνζέγγηζε, κάζεζε-απνθπγή, επίηεπμε-

πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή) (Elliot & MacGregor, 2001; Pintrich, 2000). Απφ 

ηελ κηα κεξηά, δχν απφ ηνπο ζηφρνπο αθνξνχλ ην θίλεηξν πξνζέγγηζεο, δειαδή ε 

ζπκπεξηθνξά θαηεπζχλεηαη ή ελεξγνπνηείηαη απφ ζεηηθά αληηθείκελα ή γεγνλφηα 

(Elliot, 2008). Έηζη, νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο εζηηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο ζην λα κάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ θαη λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο (κάζεζε-πξνζέγγηζε) ή επηδηψθνπλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

θαη λα επηδείμνπλ ζηνπο άιινπο φηη δηαζέηνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα (επίηεπμε-

πξνζέγγηζε). Απφ ηελ άιιε κεξηά, δχν απφ ηνπο ζηφρνπο αθνξνχλ ην θίλεηξν 

απνθπγήο, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά ελεξγνπνηείηαη ή θαηεπζχλεηαη καθξηά απφ 

αξλεηηθά γεγνλφηα ή αληηθείκελα. Έηζη, νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο απνθπγήο 

επηδηψθνπλ λα κελ ράζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη απνθεχγνπλ λα ράζνπλ ηελ 

επθαηξία λα ηα θαηαθέξνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (κάζεζε-απνθπγή) ή επηδηψθνπλ 

λα κε θαλνχλ φηη δηαζέηνπλ κηθξή ηθαλφηεηα θαη απνθεχγνπλ λα ηα θαηαθέξνπλ 

ρεηξφηεξα απφ ηνπο άιινπο (επίηεπμε-απνθπγή). 
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πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ. Παξάιιεια, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν, ηνπο ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο επηδηψθνπλ ζε απηφ ην πιαίζην επίηεπμεο, 

θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζηφρσλ ζην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχλ νη καζεηέο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ φηαλ ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, θάλακε αλαθνξά 

ζε ηξία κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο. Παξάιιεια, πεξηγξάςακε ηηο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα εληζρχζνπκε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζνλ 

αθνξά ην ζπλαίζζεκα παξνπζηάζακε δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θαηά πξψηνλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

μερσξηζηψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηά δεχηεξνλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σέινο, νξίζακε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ζηφρν ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν 2Υ2 πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

ζηφρνπο επίηεπμεο (κάζεζε πξνζέγγηζε θαη απνθπγή, επίηεπμε πξνζέγγηζε θαη 

απνθπγή). 
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Κεθάιαην 3: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

H αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

απαηηεί πνιιαπιέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θάζε θνξά πνπ 

ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

λα επηιέμνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλζέζνπλ δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο (Brand-Gruwel & Stadtler, 2011). Ζ παξνχζα έξεπλα 

επηρεηξεί λα κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ζε 

καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο Γεκνηηθνχ. Παξάιιεια, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη 

λα ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αλαδεηνχλ, δηαβάδνπλ, αμηνινγνχλ 

θαη επηιέγνπλ πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, αιιά θαη ρσξίο 

απηή.  

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δελ πεξηιακβάλεη κφλν γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά 

έρεη θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (Nahl, 2001). πλαηζζήκαηα φπσο ε 

αβεβαηφηεηα, ε ζχγρπζε, ε έθπιεμε θαη ην ελδηαθέξνλ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά ηελ αλαδήηεζε (Kuhlthau, 2008). ε απηφ ην πιαίζην, φπσο θαη ζε 

άιια καζεζηαθά πιαίζηα, ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Bless & Fiedler, 2006; Hudlicka, 

2003). Μέρξη ζήκεξα, ε κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ (γηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο βιέπε Lopatovska 

& Arapakis, 2011). Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ καζεηψλ ζε απηφ ην λέν καζεζηαθφ πιαίζην. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ έλαο καζεηήο κπνξεί 

λα επηδηψθεη λα κάζεη φζα πεξηζζφηεξα κπνξεί, ελψ έλαο άιινο λα εληππσζηάζεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη. Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη ζηφρνη πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ ζε ζπλζήθεο επίηεπμεο 

θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδνπλ ηελ επηηπρία δηακνξθψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Με ηελ παξνχζα έξεπλα ζα κειεηήζνπκε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο επηδηψθνπλ θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ νη ζηφρνη αζθνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

καζεηψλ. 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθέξνπκε αξρηθά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη 

κέρξη ζήκεξα ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν. Δπηπιένλ, 

ζα πεξηγξάςνπκε φζεο κειέηεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

ςάρλνπλ, λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

αλαθέξνπκε ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαγξάθνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. 

Σέινο, ζα νινθιεξψζνπκε ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαο ηα βαζηθά εξεπλεηηθά 

ζέκαηα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. 

3.1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν 

3.1.1. πκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν 

H κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν μεθίλεζε 

ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1990 θαη αθνξνχζε ηε ρξήζε φρη κφλν ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά 

θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ, φπσο νη θαηάινγνη βηβιηνζεθψλ θαη ηα CD-ROMs 

(Large et al., 2005). ηαδηαθά, ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή απφ εξεπλεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεδία φπσο ε επηζηήκε ηεο 
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πιεξνθφξεζεο, ε βηβιηνζεθνλνκία θαη ε εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ νη έξεπλεο 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έθεβνπο, θνηηεηέο 

θαη ελήιηθεο ρξήζηεο, ζηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηηο κειέηεο κε καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, δειαδή καζεηέο ειηθίαο 7-12 εηψλ. Θα ζπκπεξηιάβνπκε, επίζεο, 

έξεπλεο πνπ αθνξνχλ καζεηέο ειηθίαο 12-15 εηψλ, δειαδή ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ Διιάδα (Argelagos & Pifarre, 2012; Fidel et al., 1999), αθελφο 

επεηδή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ εληνπίζακε επαξθή δεδνκέλα γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, θαη αθεηέξνπ επεηδή νη ειηθίεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαη κεηαμχ 10 θαη 14 εηψλ. 

ρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο νη καζεηέο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο ζην ζρνιείν, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη (Barzilai & Zohar, 2012; 

Druin, 2010) ή ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε (Roy, Taylor, & Chi, 2003). Σα ζέκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο επηιέρζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δαζθάινπο θαη κε αθνξκή θάπνηα ζρεηηθή ελφηεηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. 

Δληνχηνηο, ζε θάπνηεο κειέηεο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ δηθά ηνπο 

ζέκαηα/εξσηήκαηα αλαδήηεζεο (Kafai & Bates, 1997; Large & Beheshti, 2000). 

Δθηφο απφ ηα εξσηήκαηα, νη εξεπλεηέο φξηζαλ θαη ην πεδίν αλαδήηεζεο. Έηζη, νη 

καζεηέο έςαμαλ είηε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο (Jochmann-

Mannak, Huibers, Lentz, & Sanders, 2010), είηε ζε κεραλή αλαδήηεζεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα παηδηά (Yaholigans!) (Bilal 2001, 2002; Hoffman, Wu, Krajcik, & 

Soloway, 2003) ή αθφκα αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο ζε πξνεπηιεγκέλν αξηζκφ 

ηζηνζειίδσλ (de Vries, van der Meij, & Lazonder, 2008; Eastin, Yang, & Nathanson, 

2006; Rose, Rose, & Blodgett, 2009; Segers & Verhoeven, 2009), αιιά θαη ζε 

δηαδηθηπαθφ θαη έληππν πιηθφ ηαπηφρξνλα (Roy et al., 2003). ην κεγαιχηεξν κέξνο 
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ησλ εξεπλψλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γηαδίθηπν αηνκηθά, αλ θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαδήηεζε έγηλε ζε δπάδεο (Hoffman et al., 2003; Kuiper, 

Volman, & Terwel, 2009; Wallace, Kupperman, Krajcik, & Soloway, 2000), ή ζε 

νκάδεο (de Vries et al., 2008; Meyers, 2011). 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο αμηνινγήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο έξεπλεο νη καζεηέο 

βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε ηηο εξγαζίεο ή ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο (de Vries et al., 

2008; Μeyers, 2011; Eastin et al., 2006; Schacter, Chung, & Dorr, 1998), κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγηα/ηεζη πνπ αμηνινγνχζαλ ζρεηηθέο γλψζεηο (Kuiper et 

al., 2009; Roy et al., 2003) ή αθφκα κε θξηηήξην ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ εθηππσκέλσλ 

ηζηνζειίδσλ θαη πιεξνθνξηψλ σο πξνο ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο (Bilal, 2001). Δθηφο 

απφ ην απνηέιεζκα, θάπνηνη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ παξάιιεια ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

κειέηεζαλ ηνλ αξηζκφ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ νη καζεηέο εηζήγαγαλ θαη ηελ 

νξζνγξαθία ηνπο (Druin et al., 2009; Tu, Shih, & Tsai, 2008), ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο (Tu et al., 2008), ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ νη καζεηέο επηζθέθηεθαλ (Schacter, Chung, & Dorr, 1998; Wallace 

et al., 2000) θαη ησλ ζπλδέζκσλ πνπ άλνημαλ (Miltsakaki, 2012), ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζε θάζε ηζηνζειίδα, θαζψο θαη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αλαδήηεζεο (Bilal, 2001; Large, Beheshti, & Rahman, 2002).  

Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηθίιεο 

κεζφδνπο. Έηζη, θάπνηνη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ ηελ αλαδήηεζε ζε αξρείν βίληεν κε 

εηδηθφ ινγηζκηθφ ή θάκεξα (Bilal, 2001; Kuiper, Volman, & Terwel, 2008, 2009; Tu 

et al., 2008; Zhang & Quintana, 2012). Δπηπιένλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαγξαθή ηεο 

αλαδήηεζεο, πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο (Druin et al., 



30 
 

2009; Hoffman et al., 2003; Zhang, 2003), θξάηεζαλ ζεκεηψζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αλαδήηεζεο (Coiro & Dobler, 2007; Druin et al., 2009), βηληενζθφπεζαλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε (Hoffman et al., 2003; Kuiper et al., 2009) 

θαη θαηέγξαςαλ ηηο θηλήζεηο ησλ νθζαικψλ ησλ καζεηψλ (Jochmann-Mannak et al., 

2010), θαζψο θαη ηελ θσλαθηή ζθέςε ηνπο (think alouds) (Barzilai & Zohar, 2012; 

Coiro & Dobler, 2007).  

χκθσλα κε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. 

Φαίλεηαη φηη νη λεαξνί ρξήζηεο δπζθνιεχνληαη λα επηιέμνπλ θαηάιιειεο ιέμεηο-

θιεηδηά ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ νιφθιεξεο πξνηάζεηο 

αληί γηα ιέμεηο ή θξάζεηο (Bilal, 2000; Kafai & Bates, 1997; Large & Beheshti, 2000; 

Schacter et al., 1998; Wallace et al., 2000). Αθφκα, αλαδεηνχλ αθξηβείο θαη έηνηκεο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (Bilal, 2000, 2001; Hirsh, 1999; 

Wallace et al., 2000), ρσξίο λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αλνίγνπλ 

(Kafai & Bates, 1997; Schacter et al., 1998; Wallace et al., 2000). Δπηπιένλ, 

δπζθνιεχνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε θξηηήξηα φπσο ε εγθπξφηεηα, 

αθξίβεηα θαη πξνέιεπζε/πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ (Hirsh, 1999; Kafai & Bates, 1997; 

Large & Beheshti, 2000; Schacter et al., 1998; Wallace et al., 2000; Walraven, Brand-

Gruwel, & Boshuizen, 2009). Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ έρεη κειεηεζεί ζε κεκνλσκέλεο 

έξεπλεο (Kafai & Bates, 1997; Roy et al., 2003; Schacter et al., 1998) ππνδεηθλχνληαο 

δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ε Large θαη ζπλεξγάηεο (2002) αλαθέξνπλ φηη ηα αγφξηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ ιηγφηεξεο ιέμεηο-θιεηδηά, αθηέξσζαλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε θάζε 

ηζηνζειίδα θαη αθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξνπο ζπλδέζκνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, εξεπλεηέο πνπ κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε 
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ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο εληφπηζαλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαη ηελ επηηπρία ηεο 

αλαδήηεζεο ζε καζεηέο κε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ηνπο, ελψ αληίζεηα δελ 

θαηέγξαςαλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο ζε καζεηέο κε κηθξή δηαθνξά ειηθίαο (Gerjets & 

Hellenthal-Schorr, 2008; Rose et al., 2009). Παξάιιεια, ε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν 

θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ηεο 

αλαδήηεζεο, θαζψο νη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία έρνπλ θαιχηεξα 

(Bilal, 2000; Tu et al., 2008) θαη γξεγνξφηεξα απνηειέζκαηα (Lazonder, Biemans, & 

Wopereis, 2000). Σέινο, δελ εληνπίζακε έξεπλεο πνπ λα έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε 

θαηαλφεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ, ε θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία θαη ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ρξεηάδεηαη λα εξκελεπηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηξεηο παξάγνληεο: ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην πιαίζην δηεμαγσγήο θαη ηνλ 

κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλψλ. Καηά πξψηνλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο πεξηιακβάλνπλ κηθξφ δείγκα. Γηα παξάδεηγκα, ζπλαληνχκε 

κειέηε κε ηξεηο καζεηέο (Bowler et al., 2001), νθηψ (Wallace et al., 2000), δψδεθα 

(Druin et al., 2009), δεθαεπηά (Βilal, 2001, 2002) θαη εηθνζηηέζζεξηο καζεηέο 

(Δickoff, Decker, & de Vries, 2012). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ζε πεξηγξαθηθφ επίπεδν θαη ηα 

επξήκαηά ηνπο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε άιιεο νκάδεο. Δπηπξφζζεηα, δελ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο (π.ρ. θχιν θαη 

επίδνζε/ζηξαηεγηθέο ζηελ αλαδήηεζε) ή εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ζηε 

δηδαζθαιία (Levin, O‘Donnell, & Kratochwill, 2003).  

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαηά ηελ 

ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ. Απφ ηελ κηα 
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κεξηά, ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη αιιάμεη θαη κεηαβάιιεηαη 

δηαξθψο. Έηζη, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο 

ηάμεο πξηλ απφ δέθα ρξφληα δχζθνια γεληθεχνληαη ζηνπο καζεηέο αληίζηνηρσλ 

ειηθηψλ ζήκεξα (Gossen & Nurnberger, 2013). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα Διιεληθά ζρνιεία κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ειιελφθσλνπ Γηαδηθηχνπ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζηελ Διιάδα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο.  

Σν ηειεπηαίν ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο αθνξά ηνλ 

κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εξεπλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξηνξίδνληαη ζε 

έλα ρξνληθφ ζεκείν, θαηαγξάθνληαο ηελ αλαδήηεζε κία θνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα αλαδήηεζεο θαη ρσξίο λα κεζνιαβήζεη ελδηάκεζν δηάζηεκα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πεξηγξάθνπλ κηα ζηαηηθή εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο, ρσξίο λα 

εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εμειίζζεηαη ε ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρξφλν (Xu, 2007). 

Δληνχηνηο, νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπο λα 

ζπιιέγνπλ θαη λα αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο κεηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε 

ηεο αλαδήηεζεο (Fourie, 2006). Γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο αιιάδεη θαη λα εληνπίζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο αιιαγήο ρξεηαδφκαζηε δηαρξνληθά δεδνκέλα, θαζψο ηα 

ζπγρξνληθά δεδνκέλα δελ επαξθνχλ (Singer & Willet, 2003). Μέρξη ζήκεξα, νη 

έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

δελ αλαιχνπλ ηα δηαρξνληθά δεδνκέλα κε θαηάιιειν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

καζεηέο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο πάλσ απφ κία θνξά θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εκεξψλ (Gerjets & 

Hellenthal-Schorr, 2008; Pritchard & Cartwright, 2004), κηαο εβδνκάδαο (Bilal, 2001, 
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2002), δχν εβδνκάδσλ (Wallace et al., 2000; Zhang & Quintana, 2012) θαη δεθαπέληε 

εβδνκάδσλ (Zhang, 2003). Ζ αλάιπζε, φκσο, πνπ αθνινχζεζε ζηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο δελ αθνξνχζε ηελ πεξηγξαθή ηεο αιιαγήο.  

πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη ην πιαίζην δηεμαγσγήο, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

θαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο ηεο αλαδήηεζεο δηαθνξνπνηνχληαη έληνλα ζηηο έξεπλεο 

κέρξη ζήκεξα θαη, έηζη, δπζρεξαίλνπλ ηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ (Large et al., 

2005; Shenton, 2004). Δπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ δελ κπνξνχλ εχθνια λα γεληθεπηνχλ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, αθελφο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο ησλ εξεπλψλ θαη 

αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν δηεμάρζεθαλ. Έρνληαο ππφςε καο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν απαηηεί απφ ηνπο 

καζεηέο δεμηφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ή πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν. 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα πεξηγξάςνπκε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κε ηε βνήζεηα δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

 

3.1.2. Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο 

Καζψο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο ζην 

Γηαδίθηπν, ρξεηάδεηαη λα ζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηηο 

ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο έρνπλ πεξηγξαθεί σο 

αιθαβεηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο (Bawden, 2001), πιεξνθνξεηηθφο γξακκαηηζκφο 

(Κσζηάθε, 2001) ή λένο αιθαβεηηζκφο (new literacies) (Leu et al., 2004). χκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο American Library Association (1989) νη άλζξσπνη πνπ δηαζέηνπλ 

ηνλ αιθαβεηηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 
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πιεξνθνξίεο, λα νξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, λα βξίζθνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πεγέο, λα αληινχλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο νξγαλψλνπλ κε 

ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη ην ζέκα ηνπο. Σα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ απφθηεζε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο (Edwards, Bruce, & McAllister, 2004; 

Virkus, 2003). ηελ ελφηεηα απηή, σζηφζν, ζα αλαθέξνπκε φζεο κειέηεο αθνξνχλ 

καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ, ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο έξεπλεο εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο παξέκβαζεο πνπ εθάξκνζαλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα απνθχγνπκε ηηο αλαθνξέο ζε έξεπλεο πνπ ην πεξηερφκελν ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ δελ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο (π.ρ. Badilla Quintana, Cortada 

Pujol, & Romani, 2012).  

Ο Gerjets θαη ε Hellenthal-Schorr (2008) κειέηεζαλ 61 καζεηέο ηεο έβδνκεο 

θαη φγδνεο ηάμεο, κε κέζε ειηθία 12.3 θαη 13.3 έηε. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ 

εθάξκνζαλ είρε δηάξθεηα έμη σξψλ ζην δηάζηεκα ηξηψλ ζπλερφκελσλ εκεξψλ. Οη 

καζεηέο δηδάρηεθαλ ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, δηδάρζεθαλ πψο λα αλαιχνπλ ην εξψηεκα ηεο 

αλαδήηεζεο θαη λα επηιχνπλ ζηαδηαθά θάζε κέξνο ηνπ (ππν-εξψηεκα), πψο λα 

αλαδεηνχλ, λα δηαβάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο δνχιεςαλ θαη αμηνινγήζεθαλ αηνκηθά ηφζν κε 

εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζε αζθήζεηο 

αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο σθειήζεθαλ απφ 

ηελ αξρηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηε βαζηθή γλψζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο. Αληίζεηα, δελ βειηίσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο κεηά ηελ 

ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ ελνηήησλ. 
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Παξφκνηεο δεμηφηεηεο δίδαμαλ νη Argelagos θαη Pifarre (2012) ζε ζαξάληα 

καζεηέο ηεο έβδνκεο θαη φγδνεο ηάμεο, 13-15 εηψλ. Γηα δχν ρξφληα ζηα πιαίζηα ησλ 

ζρνιηθψλ καζεκάησλ νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξαθνινχζεζαλ 

δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. πγθεθξηκέλα, ηνλ 

πξψην θαη δεχηεξν ρξφλν ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 36 

θαη 24 σξψλ αληίζηνηρα. Απφ ηνπο εξεπλεηέο δφζεθε έκθαζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηελ αλαδήηεζε, αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο 

θαη ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζή ηνπο. Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζε δχν ρξνληθά 

ζεκεία, ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο ζε 

δπάδεο γηα ζέκα ην νπνίν ζρεηηδφηαλ κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Οη απαληήζεηο 

ηνπο αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο. Δπηπιένλ, 

αλαιχζεθαλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ε επηινγή θαηάιιεισλ ηζηνζειίδσλ απφ ηελ ιίζηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ε πεηξακαηηθή νκάδα βειηίσζε ηελ επίδνζή ηεο δίλνληαο πεξηζζφηεξεο 

ζσζηέο απαληήζεηο θαη επηιέγνληαο πην θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. 

Ζ Kingsley (2011) κειέηεζε 443 καζεηέο ηεο Πέκπηεο Γεκνηηθνχ, 9-12 εηψλ. 

Αξρηθά ζρεδίαζε δεθαηξία καζήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαδήηεζε, ηνλ εληνπηζκφ, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη δάζθαινη ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ εθάξκνζαλ ηηο ελφηεηεο, έρνληαο 

ζηε δηάζεζή ηνπο ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε κνξθή βίληεν θαη δηδαθηηθά 

ζελάξηα. Οη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ ζε ηέζζεξα ζέκαηα γηα ηα νπνία έςαμαλ αηνκηθά 

θαη γηα εμήληα ιεπηά. Οη απαληήζεηο ηνπο βαζκνινγήζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο κε 

πεξηγξαθηθφ νδεγφ βαζκνινγίαο (θιίκαθα rubric). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νη καζεηέο σθειήζεθαλ απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε θάπνηεο απφ ηηο 
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δηαζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο πνπ δηδάρζεθαλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε 

εξεπλήηξηα, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηελ αλαδήηεζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά 

φρη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο κειέηεζαλ θαη νη Zhang θαη Quintana (2012) ζε 

δεθαέμη καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο. Οη εξεπλεηέο ζρεδίαζαλ ινγηζκηθφ κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλαδήηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλαδήηεζεο, 

αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο έςαμαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ζε δπάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα δχν εβδνκάδσλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, έγξαςαλ αηνκηθά έθζεζε θαη θαηαζθεχαζαλ ζρεηηθφ θπιιάδην. Οη 

εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ζπκπεξηθνξψλ φπσο ην άλνηγκα 

ησλ ηζηνζειίδσλ, ηε γξήγνξε θαη πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη ηελ επηινγή ιέμεσλ-

θιεηδηψλ. ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεθε νκάδα ειέγρνπ πνπ αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο 

ζε δεκνθηιή κεραλή αλαδήηεζεο ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

Παξφιν πνπ νη εξεπλεηέο δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηα δεδνκέλα, 

ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπλ είλαη επλντθά γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ είλαη ιίγεο θαη κε πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ν 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ κηθξφο θαη, έηζη, ε 

αλάιπζε έγηλε ζε πεξηγξαθηθφ επίπεδν. Παξάιιεια, θάπνηεο έξεπλεο δελ 

ζπκπεξηέιαβαλ δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ) 

θαη θαηά ζπλέπεηα κπφξεζαλ κε πεξηνξηζκέλε βεβαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ φηη ε 

κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο νθεηιφηαλ ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη 

φρη ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Παξ‘ φια απηά, ν ξφινο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 
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ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο παξακέλεη ζεκαληηθφο. Αθελφο, 

απνδεηθλχνληαη ρξήζηκεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, 

θαζψο θαη πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ 

(Levin et al., 2003; Raudenbush, 2002). Αθεηέξνπ, νη παξαπάλσ κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε (Marley & Levin, 2011).  

3.2. πλαίζζεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

Κάζε θνξά πνπ ςάρλνπκε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, ε αλαδήηεζή καο 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ληψζνπκε απνγνήηεπζε θαη 

έθπιεμε φηαλ εληνπίδνπκε ιίγεο ή θαζφινπ πιεξνθνξίεο, ελζνπζηαδφκαζηε φηαλ 

βξίζθνπκε αλαπάληερν πιηθφ ή απνιακβάλνπκε ηελ αλαδήηεζε απφιπηα 

απνξξνθεκέλνη ζε απηφ πνπ θάλνπκε. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα σο ηψξα 

επηβεβαηψλνπλ φηη θαηά ηελ πνξεία ηεο αλαδήηεζεο νη ρξήζηεο βηψλνπλ ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Arapakis, Jose, & Gray, 2008; Fourie, 2006; Nahl, 2001; 

Poddar & Ruthven, 2010). Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο αλαθέξνπλ απνγνήηεπζε, 

αλαθνχθηζε, ζχγρπζε, αβεβαηφηεηα, ηθαλνπνίεζε θαη άγρνο (Kuhlthau, 2008). ε 

απηφ ην πιαίζην, φπσο θαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πιαίζηα, ηα ζπλαηζζήκαηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Bless & Fiedler, 2006; Hudlicka, 2003). πγθεθξηκέλα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο (Schwarz & Clore, 1983). Δπηπιένλ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο δπλάκεηο θηλεηνπνίεζεο, αλ ξπζκηζηνχλ θαηάιιεια, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο (Izard, 2002). Μέρξη ζήκεξα, ε κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηελ αλαδήηεζε 
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πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζε καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ (Dinet, Chevalier, & Tricot, 2012; Lopatovska & 

Arapakis, 2011). ην επφκελν κέξνο ηεο ελφηεηαο ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά 

επξήκαηα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα ην ζπλαίζζεκα, αιιά θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ ην ζπλαίζζεκα αζθεί ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν.  

Οη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δπηπιένλ, έρνπλ πεξηγξαθηθφ θαη 

δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, βαζίδνληαη ζε κηθξφ δείγκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ εξεπλεηηθά 

εξγαιεία φπσο νη αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο (Bilal, 2000; Bilal & Bachir, 

2007; Kuhlthau, Heinström, & Todd, 2008). Σα επξήκαηα κέρξη ζήκεξα είλαη ιηγνζηά 

θαη δελ επαξθνχλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ζχκθσλα κε 

ηνπο Bilal (2000) θαη Βilal θαη Kirby (2002), νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηά ηελ 

αλαδήηεζή ηνπο ζε κεραλή εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα παηδηά (Yahooligans!) αλέθεξαλ 

φηη έλησζαλ επραξηζηεκέλνη, ελψ κεξηθνί αλέθεξαλ επίζεο φηη έλησζαλ κπεξδεκέλνη 

θαη απνγνεηεπκέλνη. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ Kuhlthau θαη ζπλεξγάηεο (2008) νη 

καζεηέο θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο ζε ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο αλέθεξαλ 

ζπλαηζζήκαηα φπσο απνγνήηεπζε, αλαθνχθηζε, ζχγρπζε, αβεβαηφηεηα, ηθαλνπνίεζε 

θαη άγρνο. 

Σα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο θνηηεηέο ή ελήιηθεο 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, είλαη πεξηζζφηεξα (Arapakis, Jose, & Gray, 2008; Flavian-

Blanco, Gurrea-Sarasa, & Orus-Sanclemente, 2011; Gwizdka & Lopatovska, 2009; 

Nahl, 2005). Καζψο, σζηφζν, ε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ ρξεζηψλ, παξάιιεια 

δηαθέξεη θαη ν ηξφπνο πνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ, βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα (Davidson, 2003; Zeman, Klimes‐Dougan, Cassano, & Adrian, 2007). 
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Αξρηθά, νη καζεηέο απφ κηθξή ειηθία είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο θαη λα ληψζνπλ θαιά ή άζρεκα ζε ζρέζε κε ην 

απνηέιεζκα. ηαδηαθά, σζηφζν, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ κε πην ζχλζεην ηξφπν ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (Thompson, 

1991). Έηζη, ζπλδένπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν γεγνλφηα θαη πξάμεηο κε δηαθνξεηηθέο 

εθβάζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Schwartz & Trabasso, 1984). Δπηπιένλ, 

ζηαδηαθά απνθηνχλ πην πεξίπινθεο έλλνηεο θαη ιεμηιφγην γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Harris, 2008; Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2006) 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα εθθξάδνπλ πην πεξίπινθα θαη 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα (Larsen, To, & Fireman, 2007). πλεπψο, ε ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ λα θαηαλννχλ, λα βηψλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα 

αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 

δηαθέξεη απφ απηή ησλ ελειίθσλ ρξεζηψλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ρξνληθφ πιαίζην, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο θαηαγξάθνπλ ην ζπλαίζζεκα ζε κία ρξνληθή ζηηγκή θαη, ζπλεπψο, δελ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην ζπλαίζζεκα εμειίζζεηαη θαηά ηελ αλαδήηεζε. Με 

άιια ιφγηα, κειεηνχλ ην ζπλαίζζεκα σο ραξαθηεξηζηηθφ (δει. ηα ζπλήζε 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ), θαη φρη σο θαηάζηαζε (δει. ηα ζηηγκηαία ζπλαηζζήκαηα 

πνπ νη καζεηέο βηψλνπλ θαηά ηελ εμέιημε κηαο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

(Sansone & Thoman, 2005). Χζηφζν, ην ζπλαίζζεκα απνηειεί κηα εκπεηξία πνπ 

κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξηζθφκαζηε (Beal, 

Weiss, Barros, & MacDermid, 2005). Δπηπιένλ, ην πψο αηζζάλεηαη θάπνηνο γεληθά 

θαη ην πψο αηζζάλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ πξνβιέπεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο 

δηάθνξεο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο (Merz & Roesch, 2011).  
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Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, 

νη έξεπλεο είλαη ιηγνζηέο θαη κε κηθξφ δείγκα. Σα κέρξη ηψξα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ 

φηη μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε έθπιεμε, ν θφβνο θαη ν δηζηαγκφο ζρεηίδνληαη 

κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο (Nahl & Tenopir, 1996). Δπηπξφζζεηα, ην 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλεη ηελ πνξεία ηεο αλαδήηεζεο, ελψ ην 

αξλεηηθφ ηελ παξεκπνδίδεη (Wang, Hawk, & Tenopir, 2000).  Αληίζηνηρα, νη έξεπλεο 

πνπ κειεηνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζε 

κεκνλσκέλα καζήκαηα είλαη εμίζνπ πεξηνξηζκέλεο. χκθσλα κε ηα ππάξρνληα 

επξήκαηα, ην γεληθφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξε 

επίδνζε, ελψ αληίζεηα ην γεληθφ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πξνθαιεί αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε (Gillet & Vallerand, 2012; Gumora & Arsenio, 2002; 

Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Με παξφκνην ηξφπν, νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ 

μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε επραξίζηεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

επίδνζε (Daniels et al., 2008; Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, Reiss, & Murayama, 

2012; Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002), ελψ ην άγρνο, ν ζπκφο, ε ληξνπή θαη ε 

αλία απνηεινχλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο (Daniels & Stupnisky, 2009; Pekrun, Elliot, 

& Maier, 2009). ε αληηδηαζηνιή, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ δελ έρνπλ εληνπίζεη θάπνηα 

ζρέζε αλάκεζα ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ επίδνζε (Linnenbrink, 2007; Pekrun 

et al., 2009), ελψ, φζνλ αθνξά ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, νη επηδξάζεηο δελ 

εκθαλίδνληαη πάληα αξλεηηθέο γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Pekrun & Linnenbrink-

Garcia, 2012).  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ειάρηζηα δηαθσηηζηηθέο. Δπηπιένλ, ηα εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν δελ 
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έρνπλ κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαγξάςεη ην 

ζπλαίζζεκα ζε κία ρξνληθή ζηηγκή. Σέινο, ε ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο θαη επίδνζεο 

παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεηε ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ελψ ζε άιια πιαίζηα επίηεπμεο δελ εκθαλίδεηαη πάληνηε ζηαζεξή. 

3.3. ηόρνη Δπίηεπμεο  

 

Οη ζηφρνη πνπ νη καζεηέο επηδηψθνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδνπλ ηελ επηηπρία αλαθέξνληαη σο ζηφρνη επίηεπμεο (ή 

πξνζαλαηνιηζκνί ζηφρσλ) (Elliot, 2005). Σα είδε ζηφρσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά έρνπλ πεξηγξαθεί απφ δηαθνξεηηθά κνληέια (Hulleman, Schrager, 

Bodmann, & Harackiewicz, 2010; Maehr & Zusho, 2009). Αξρηθά, ε ζεσξία ησλ 

ζηφρσλ επίηεπμεο πξνζδηφξηζε δχν ζηφρνπο πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ φηαλ 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επίηεπμεο: αθελφο, λα κάζνπλ, λα βειηηψζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο (κάζεζε) θαη, αθεηέξνπ, λα 

επηδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη λα ηα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο 

(επίηεπμε) (Ames, 1992; Dweck, 1986). ηε ζπλέρεηα, θαζψο ηα επξήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επίηεπμεο δελ ήηαλ ζηαζεξά, νη εξεπλεηέο 

αλαθέξζεθαλ ζε ηξείο ζηφρνπο, πξνζζέηνληαο ηελ δηάθξηζε ηεο πξνζέγγηζεο θαη 

απνθπγήο γηα ηελ επίηεπμε (κάζεζε, επίηεπμε-πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή) 

(Μidgley, Kaplan, & Middleton, 2001). χκθσλα κε ην πην πξφζθαην κνληέιν, νη 

πηζαλνί ζηφρνη πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ ζε θαηαζηάζεηο επίηεπμεο είλαη ηέζζεξηο 

(κάζεζε-πξνζέγγηζε, κάζεζε-απνθπγή, επίηεπμε-πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή) 

(Pintrich, 2000; Elliot & MacGregor, 2001). Απφ ηελ κηα κεξηά, δχν απφ ηνπο 

ζηφρνπο αθνξνχλ ην θίλεηξν πξνζέγγηζεο (δειαδή ε ζπκπεξηθνξά θαηεπζχλεηαη ή 

ελεξγνπνηείηαη απφ ζεηηθά αληηθείκελα ή γεγνλφηα) (Elliot, 2008). Έηζη, νη καζεηέο 
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ζηα πιαίζηα επίηεπμεο εζηηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζην λα κάζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ θαη λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο (κάζεζε-πξνζέγγηζε) 

ή επηδηψθνπλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα επηδείμνπλ ζηνπο άιινπο 

φηη δηαζέηνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα (επίηεπμε-πξνζέγγηζε). Απφ ηελ άιιε κεξηά, δχν 

απφ ηνπο ζηφρνπο αθνξνχλ ην θίλεηξν απνθπγήο (δειαδή ε ζπκπεξηθνξά 

ελεξγνπνηείηαη ή θαηεπζχλεηαη καθξηά απφ αξλεηηθά γεγνλφηα ή αληηθείκελα). Έηζη, 

νη καζεηέο ζηα πιαίζηα επίηεπμεο επηδηψθνπλ λα κε ράζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη 

απνθεχγνπλ λα κελ ηα θαηαθέξνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (κάζεζε-απνθπγή) ή 

επηδηψθνπλ λα κε θαλνχλ φηη δηαζέηνπλ κηθξή ηθαλφηεηα θαη απνθεχγνπλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο άιινπο (επίηεπμε-απνθπγή). 

3.3.1. ηόρνη επίηεπμεο θαη ζπλαίζζεκα 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Pekrun θαη Linnenbrink-Garcia (2012) θάζε 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ζηφρν δεκηνπξγεί έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο 

επίηεπμεο θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. εξγαζία πνπ έρεη αλαηεζεί ή εαπηφο). Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ 

ζεσξία ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο, θάζε πξνζέγγηζε νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο 

ζπλαηζζεκάησλ (Elliot & Pekrun, 2007). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηελ 

πξφνδφ ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ επηηπρία ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα, βηψλνπλ δηαθνξεηηθφ ζπλαίζζεκα θάζε θνξά πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο (κάζεζε-πξνζέγγηζε) ή απνηπγράλνπλ λα επηδείμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο (επίηεπμε-απνθπγή).  

H ζρέζε ζηφρσλ θαη ζπλαηζζήκαηνο είλαη πην μεθάζαξε ζε φζεο έξεπλεο 

κειεηνχλ μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην γεληθφ 

ζπλαίζζεκα (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Χζηφζν, θαζψο ε παξνχζα 
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έξεπλα κειεηά ην ζπλαίζζεκα σο γεληθή δηάζηαζε (βιέπε Μεζνδνινγίαο), ηα 

επξήκαηα πνπ ζα αλαθέξνπκε ζπλδένπλ ηνπο ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνχο κε ην 

γεληθφ ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Απφ ηελ κηα κεξηά,  ν πξνζαλαηνιηζκφο 

κάζεζε-πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην γεληθφ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

(γηα αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο βιέπε Hulleman, Schrager, Bodmann, & 

Harackiewicz, 2010; Κaplan & Maehr, 1999; Linnenbrink, 2005; Senko, Hulleman, & 

Harackiewicz, 2011). Όζν πεξηζζφηεξν, δειαδή, νη καζεηέο επηδηψθνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξν ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα βηψλνπλ ζε θαηαζηάζεηο επίηεπμεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζρέζε ηνπ 

ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα εκθαλίδεηαη αξλεηηθή (Kaplan & 

Maehr, 1999; Linnenbrink, 2005) ή κεδεληθή (Turner, Thorpe, & Meyer, 1998).  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε κάζεζε-απνθπγή, ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο 

ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο (Elliot & McGregor, 1999). Όζν 

πεξηζζφηεξν, δειαδή, νη καζεηέο επηδηψθνπλ λα κελ ράζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

δηαζέηνπλ ή απνθεχγνπλ λα ράζνπλ ηελ επθαηξία λα ηα θαηαθέξνπλ φζν θαιχηεξα 

κπνξνχλ, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Elliot θαη McGregor (1999, 2001), ησλ Elliot θαη Church (1997) 

θαη ηνπ Sideridis (2008) επηβεβαηψλνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

κάζεζε-απνθπγή κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (γηα αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο βιέπε 

Baranik, Stanley, Bynum, & Lance, 2010). Χζηφζν, ν Madjar θαη ζπλεξγάηεο (2011) 

αλαθέξνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο, φπσο νξίζηεθε ζηελ έξεπλά ηνπο 

κε ηε δηάζηαζε ηεο ελδναηνκηθήο αιιαγήο (avoid losing previous competence), δελ 

εκθάληζε θάπνηα ζρέζε κε ην αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ζπλαίζζεκα.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε επίηεπμε-πξνζέγγηζε, ε ζρέζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλδέεηαη κε ακθίξξνπα απνηειέζκαηα. Απφ 
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ηελ κηα κεξηά, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα απμάλεηαη (Linnenbrink, 2005; Pekrun, Elliot, & 

Maier, 2006) ή κεηψλεηαη (Kaplan & Maehr, 1999) φηαλ νη καζεηέο πηνζεηνχλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα έρεη 

βξεζεί λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (Kaplan & Maehr, 1999; Meyer, 

Turner, & Spencer, 1997) ή λα κελ έρεη θάπνηα ζρέζε (Linnenbrink, 2005). Σέινο, ε 

πξνζέγγηζε επίηεπμε-απνθπγή θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Elliot & McGregor, 2001; Sideridis, 2003, 2005). 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ ζην ζπλαίζζεκα δελ είλαη εμίζνπ μεθάζαξε γηα φινπο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο. To γεγνλφο απηφ εμεγείηαη ελ κέξεη απφ ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία 

κέηξεζεο πνπ θάζε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί (Senko et al., 2011) θαη ηνπο ζπζηαηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ κεηξάεη θάζε πξνζαλαηνιηζκφο. Γηα παξάδεηγκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

επίηεπμε-πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα ηα θαηαθέξνπλ 

θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο θαη, άξα, δηαζέηεη ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

αληαγσληζκνχ (normative-based goal). Σαπηφρξνλα, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ καζεηψλ λα δείμνπλ ζηνπο άιινπο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη, άξα, δηαζέηεη ην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επίδεημεο (appearance-based goal). χκθσλα κε ηνλ 

Hulleman θαη ζπλεξγάηεο (2010), κέρξη ζήκεξα νη δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο κεηξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

παξφκνηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα θάζε ζηφρν. Χο απνηέιεζκα, νη έξεπλεο παξάγνπλ 

ακθίξξνπα απνηειέζκαηα, ζπλδένληαο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο κε δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην ζπλαίζζεκα θαη δπζθνιεχνληαο ηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

(Senko et al., 2011).  

3.4. Παξνύζα έξεπλα 



45 
 

Μέρξη ζήκεξα νη έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο 

ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν παξέρνπλ ελδείμεηο φηη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ ππαξρφλησλ εξεπλψλ δελ κπνξνχλ εχθνια λα γεληθεπηνχλ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πνιηηηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν δηεμάρζεθαλ. Παξάιιεια, νη 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ επηρεηξήζεη κέρξη ζήκεξα λα δηδάμνπλ δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ επαξθνχλ γηα λα 

εμάγνπκε πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή, θαζψο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ κηθξφ δείγκα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο δελ βαζίδνληαη πάληα ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, δελ 

εληνπίζακε έξεπλεο πνπ εθάξκνζαλ αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζρεδηάζακε θαη εθαξκφζακε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ζε καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ κε ζθνπφ νη 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, θαηαγξάςακε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επίδνζή ηνπο κεηαβιήζεθε ρσξίο 

ηελ κεζνιάβεζε δηδαζθαιίαο. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη δελ αθνξνχλ καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

εθηφο απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ην 

ζπλαίζζεκα έρεη κειεηεζεί ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη έηζη δελ δηαζέηνπκε επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλαδήηεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηα παξαπάλσ, κειεηήζακε ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ δηαρξνληθά, θαη εηδηθφηεξα 

πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά απφ θάζε αλαδήηεζε. Καζψο ε ππάξρνπζα βάζε 

γλψζεο γηα ην ζπλαίζζεκα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, επηρεηξήζακε λα 
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απνθηήζνπκε πξψηα κηα γεληθή εηθφλα γηα ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ εμεηάζακε μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα.  

Σέινο, κειεηήζακε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ καζεηψλ ζηνλ ζηφρν 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν 2Υ2 πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζηφρνπο επίηεπμεο 

(κάζεζε πξνζέγγηζε θαη απνθπγή, επίηεπμε πξνζέγγηζε θαη απνθπγή) θαη εμεηάζακε 

ηελ επίδξαζε πνπ νη ζηφρνη αζθνχλ ζην ζπλαίζζεκα. Μέρξη ζήκεξα δελ εληνπίζακε 

έξεπλεο πνπ λα έρνπλ κειεηήζεη ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. 
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Κεθάιαην 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα 

κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάςακε ην ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλαδήηεζεο, φπσο επίζεο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ησλ καζεηψλ ζην ζηφρν. Παξάιιεια, εμεηάζακε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη 

ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνί ζην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επηρεηξήζακε λα απαληήζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Με ηη ηξφπν ε επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δηαθέξεη αλάκεζα ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα πξνυπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ 

(εκπεηξία, θχιν, ηάμε, γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο) θαη ηελ επίδνζε ζηελ 

αλαδήηεζε; 

 Με ηη ηξφπν ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, φπσο ε επηινγή ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, ε αλάγλσζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, δηαθέξνπλ 

αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα πξνυπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ 

(εκπεηξία, θχιν, ηάμε, γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο) θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο; 

 Με ηη ηξφπν εμειίζζεηαη ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο; 
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 Με ηη ηξφπν νη πξνζαλαηνιηζκνί ζηφρσλ επεξεάδνπλ ην ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν; 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, εθαξκφζακε έλα 

πεηξακαηηθφ ζρέδην έξεπλαο (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). Με ηε ρξήζε 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βνεζήζακε ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ελψ παξάιιεια θαηαγξάςακε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ φπνπ νη καζεηέο δελ δηδάρζεθαλ ζρεηηθφ πεξηερφκελν. ην θεθάιαην απηφ ζα 

παξνπζηάζνπκε θαη' αξράο ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. ηε ζπλέρεηα, ζα παξαζέζνπκε ην εξεπλεηηθφ ζρέδην φπσο 

εθαξκφζηεθε ζηελ θπξίσο έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζα πεξηγξάςνπκε ην δείγκα θαη 

ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα 

αλαθέξνπκε ην γεληθφ ζθνπφ ηεο παξέκβαζεο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θάζε 

ελφηεηαο, παξάιιεια κε ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

πνπ εθαξκφζακε. Σέινο, ζα πεξηγξάςνπκε ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, ην 

ζπλαίζζεκα, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ζηφρν, θαζψο θαη ηα δεκνγξαθηθά θαη 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ.  

 

4.1. Πηινηηθή θάζε ηεο έξεπλαο 
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Ζ παξνχζα κειέηε μεθίλεζε κε κηθξήο θιίκαθαο πξνθαηαξθηηθή έξεπλα. 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πηιφηνπ ήηαλ αθελφο ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

θαη αθεηέξνπ ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Έηζη, απφ ηελ 

κηα κεξηά, επηρεηξήζακε λα βεβαησζνχκε φηη νη επηιεγκέλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ηα 

πιηθά θαη δηδαθηηθά κέζα ήηαλ απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ, ζειήζακε λα 

θαζνξίζνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εθαξκφζακε δνθηκαζηηθά ηε ρνξήγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. πγθεθξηκέλα, κε ηε δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, 

πξνζδηνξίζακε δπζθνιίεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εξγαιείσλ, ηελ αιιεινπρία 

ηνπο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο. Έηζη, φπνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην, ηα εξγαιεία ηξνπνπνηήζεθαλ (εξσηεκαηνιφγην ρξήζεο) ή 

αληηθαηαζηάζεθαλ (PANAS-C). ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηνπο δχν 

απηνχο ζηφρνπο ηνπ πηιφηνπ, αθνχ πξψηα πεξηγξάςνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε. 

Αξρηθά εμαζθαιίζακε έγθξηζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. ηε 

ζπλέρεηα, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη νη δηεπζπληέο φισλ ησλ ππνςήθησλ ζρνιείσλ 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο επηζθέςεηο. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ αληίζηνηρσλ 

ηάμεσλ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη, εθφζνλ ήηαλ ζχκθσλνη, 

δειψζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Σέινο, νη γνλείο ησλ καζεηψλ ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ππέγξαςαλ επηζηνιέο ζπγθαηάζεζεο (βιέπε 

Παξάξηεκα).  

ηνλ πηιφην ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 36 καζεηέο (17 αγφξηα θαη 19 θνξίηζηα) απφ 

ηξία δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. ε θάζε ζρνιείν θαη γηα θάζε ηάμε 

μερσξηζηά (Πέκπηε θαη Έθηε) ζρεκαηίζηεθαλ δχν νκάδεο, ε πεηξακαηηθή θαη ε 
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νκάδα ειέγρνπ. ηελ πξψηε νκάδα εθαξκφζηεθε δηδαθηηθή παξέκβαζε δηάξθεηαο 

νθηψ ζρνιηθψλ σξψλ κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, 

αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σαπηφρξνλα, θαηαγξάθεθε ε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. 

πγθεθξηκέλα, ε πξψηε θαηαγξαθή έγηλε ζηελ αξρή ησλ ζπλαληήζεσλ, πξνηνχ νη 

καζεηέο έξζνπλ ζε επαθή κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίζακε 

ηελ βαζηθή επίδνζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζπγθξίλακε ηελ κεηέπεηηα πξφνδφ ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο, αθνινχζεζε ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα (βιέπε 

επφκελε ελφηεηα, Κπξίσο Έξεπλα). Ύζηεξα απφ θάζε αλαδήηεζε, νη καζεηέο 

παξέδηδαλ ζηελ εξεπλήηξηα ηηο απαληήζεηο ηνπο γξαπηψο. Μαδί κε ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαγξάςνπλ ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο 

θαη λα απαληήζνπλ κε ζχληνκν ηξφπν ζην εξψηεκα αλ κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ. Οη καζεηέο αμηνινγνχληαλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο κε βάζε 

ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο θαη ζηελ επφκελε ζπλάληεζε ελεκεξψλνληαλ γξαπηψο 

θαη πξνθνξηθψο γηα ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπο. Αληίζηνηρα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

θαηαγξάθεθε ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία 

(έλα γηα θάζε βδνκάδα), ρσξίο φκσο νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ ζρεηηθφ πεξηερφκελν. 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, εθαξκφζηεθε ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

ζχληνκε δηδαθηηθή ελφηεηα γηα ιφγνπο δενληνινγίαο (Hoagwood, Jensen, & Fisher, 

1996; Levin, 2005). 

Με ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο επηρεηξήζακε αξρηθά λα αμηνινγήζνπκε 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο, επνκέλσο, ήηαλ λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ νη επηιεγκέλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, πιηθά θαη δηδαθηηθά κέζα 

ππήξμαλ απνηειεζκαηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαγξάςακε κε εηδηθφ ινγηζκηθφ 
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πξφγξακκα (SnagIt, 2008) ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ ζην ζχζηεκα πινήγεζεο 

ζε κνξθή βίληεν. ηε ζπλέρεηα, θαηαζθεπάζακε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο, 

κε ηελ νπνία αμηνινγήζακε ηφζν ηε δηαδηθαζία, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αλαδήηεζεο (βιέπε επφκελε ελφηεηα, Δξεπλεηηθά Δξγαιεία). Μέζα απφ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο απνθηήζακε κηα 

γεληθή εηθφλα γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηέθηεζαλ 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.  

Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο εληνπίζακε 

αζαθή θαη πεξηηηά ηκήκαηα ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελφηεηα 

πνπ αθνξνχζε ηελ αλάγλσζε πιεξνθνξηψλ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζακε εθηππσκέλεο 

ηζηνζειίδεο θαη ελζαξξχλακε ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηνπ θεηκέλνπ (ηίηινπο, ππφηηηινπο, έληνλα ή πιάγηα γξάκκαηα). ηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηα 

ζηνηρεία νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αμηνινγνχλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Δληνχηνηο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ 

κπφξεζε λα δηαηεξήζεη γηα κεγάιν δηάζηεκα ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Έηζη, 

ρξεηάζηεθε λα παξνπζηάζνπκε ην ζρεηηθφ πιηθφ κε ηε βνήζεηα πξνβνιέα. Έλα 

δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο σο 

εξγαζίεο ζην ζπίηη (π.ρ. λα ππνγξακκίζνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή λα 

θάλνπλ πεξίιεςε ελφο θεηκέλνπ). Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο 

παξνηξχλζεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη, έηζη, αθαηξέζακε ηηο εξγαζίεο απφ ην δηδαθηηθφ 

ζελάξην. Σέινο, ηξνπνπνηήζακε έλα απφ ηα ηέζζεξα ζέκαηα ηεο αλαδήηεζεο πνπ 

αθνξνχζε ηελ αλαθχθισζε θξνχησλ. Καζψο ην δηαζέζηκν πιηθφ ζην Γηαδίθηπν 

πεξηειάκβαλε πιεξνθνξίεο κε δχζθνιε νξνινγία θαη άγλσζην ιεμηιφγην (π.ρ. 
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θνκπνζηνπνίεζε), ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αληηθαηαζηάζεθε κε εξψηεκα πνπ 

αθνξνχζε ηελ αλαθχθισζε απηνθηλήησλ (βιέπε επφκελε ελφηεηα, Κπξίσο Έξεπλα). 

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο, κε ηελ πηινηηθή εξεπλεηηθή θάζε 

επηδηψμακε ηελ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Καηά πξψηνλ, 

ειέγμακε θαη νξηζηηθνπνηήζακε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο, ηελ 

αιιεινπρία ρνξήγεζεο ησλ εξγαιείσλ θαη ην απαξαίηεην ρξνληθφ πιαίζην πνπ 

έπξεπε θάζε θνξά λα εμαζθαιίζνπκε. Καηά δεχηεξνλ, θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

πηινηηθήο έξεπλαο πξνζδηνξίζακε δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θιηκάθσλ απηφ-

αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιίκαθα PANAS-C (βιέπε Παξάξηεκα, Κιίκαθα 

Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ πλαηζζήκαηνο γηα Παηδηά) απνδείρζεθε ππεξβνιηθά εθηελήο 

κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα δπζαλαζρεηνχλ έληνλα ιφγσ ηεο ζπρλήο επαλάιεςεο ζηε ρνξήγεζε 

(αξρή θαη ηέινο θάζε αλαδήηεζεο). Γη‘ απηφ ην ιφγν, αληηθαηαζηήζακε ηελ 

παξαπάλσ θιίκαθα κε ζπληνκφηεξε έθδνζε είθνζη ζπλαηζζεκάησλ (βιέπε 

Παξάξηεκα, Κιίκαθα Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ πλαηζζήκαηνο). Παξάιιεια, ζην 

εξσηεκαηνιφγην ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εληνπίζακε εξσηήκαηα πνπ παξνπζίαδαλ 

δπζθνιίεο θαη ηα ηξνπνπνηήζακε. πγθεθξηκέλα, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, 

αιιάμακε ηα εξσηήκαηα κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απαληήζεσλ (δει. απαηηνχζαλ κία 

απάληεζε ζε θάζε εξψηεκα) θαη ηα κεηαηξέςακε ζε εξσηήκαηα πνιιαπιήο επηινγήο, 

φπνπ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο (βιέπε 

Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ΗΗ).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζηα πιαίζηα ηνπ πηιφηνπ ζρεδηάζακε θαη δνθηκάζακε 

εθαξκνγή ππνινγηζηή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, κε ηε 

βνήζεηα πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (MS Access) θαηαζθεπάζακε 

εθαξκνγή, ε νπνία εκθάληδε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή εηθνλίδηα κε 
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εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ δήισλαλ ζπλαηζζήκαηα, καδί κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηε 

δηαβάζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (βιέπε Παξάξηεκα, Δηθνλίδηα πλαηζζεκάησλ). ηε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ είθνζη ιεπηψλ ηεο αλαδήηεζεο ε νζφλε κε ηα εηθνλίδηα 

εκθαλίζηεθε ζην δέθαην ιεπηφ. Οη καζεηέο επέιεμαλ ρσξίο πξνβιήκαηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ραξαθηήξηδαλ θάζε θνξά.  

Σέινο, ρνξεγήζακε δνθηκαζηηθά δχν ιεθηηθέο ππνθιίκαθεο (ιεμηιφγην θαη 

νκνηφηεηεο) θαη δχν πξαθηηθέο ππνθιίκαθεο (ζρέδηα κε θχβνπο θαη θσδηθνπνίεζε) 

απφ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III, 

1997). Με ηε ρνξήγεζή ηνπο ζειήζακε λα αμηνινγήζνπκε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν, φπσο ε θαηαλφεζε 

ιέμεσλ θαη ελλνηψλ, ε θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ν 

νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθέληξσζε. Δπηπιένλ, 

ρνξεγήζακε ηε δνθηκαζία Πχξγνπ απφ ηε ζπζηνηρία ΑΞΔΛ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, άζθεζεο γλσζηηθνχ ειέγρνπ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζε κε ιεθηηθά πιαίζηα (ίκνο, Μνπδάθε, θαη ηδεξίδεο, 2008). Μέζα 

απφ ηελ ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ απνθηήζακε ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηνπο καζεηέο κε νκνηφκνξθν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πηιφηνπ, αιιά θαη ε ρνξήγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ δηεμαγσγή ηεο θπξίσο έξεπλαο. 

Μέζα απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα αθελφο εληνπίζακε θαηάιιειεο δηδαθηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ θαη γηα ην πιαίζην ησλ νθηψ 

δηδαθηηθψλ σξψλ. Αθεηέξνπ, απνθηήζακε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ελνηήησλ, ηε ρνξήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχζακε ηελ πηζηφηεηα -ή αθξίβεηα ζηελ πινπνίεζε- ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφζακε ζηελ θπξίσο έξεπλα.  

4.2. Κπξίσο έξεπλα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο θάζεο, αθνινχζεζε ε θπξίσο 

έξεπλα. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξάςνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζακε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ζθνπφ 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ εθαξκφζακε. 

4.2.1. Γείγκα 

ηελ θπξίσο έξεπλα ζπκκεηείραλ 96 καζεηέο Γεκνηηθνχ πνπ θνηηνχζαλ ζηηο 

δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (47 καζεηέο ζηελ Πέκπηε ηάμε θαη 49 καζεηέο 

ζηελ Έθηε ηάμε, 41 αγφξηα θαη 55 θνξίηζηα). Οη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ ηα 

καζήκαηα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη, φπσο καο δηαβεβαίσζαλ νη 

δάζθαινί ηνπο, δελ είραλ ηζηνξηθφ αηζζεηεξηαθήο, θηλεηηθήο, ή καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο. Αιινδαπνί καζεηέο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα εθφζνλ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ην Διιεληθφ ζρνιείν απφ ηελ πξψηε Γεκνηηθνχ. Αλ θαη ε επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο βαζίζζεθε ζε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ρξεζηκνπνηήζακε θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα, 

ζπκπεξηιάβακε ζρνιεία πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε 

αληίζηνηρε πνζφζησζε ζπκκεηνρήο. Δπηρεηξήζακε, επνκέλσο, λα πεηχρνπκε ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο φζνλ αθνξά ηελ αζηηθή, εκηαζηηθή θαη 

επαξρηαθή πξνέιεπζή ηνπ (Lohr, 2010). Έηζη, ην δείγκα ηεο θπξίσο έξεπλαο 

πεξηιακβάλεη καζεηέο απφ πέληε δεκνηηθά ζρνιεία ησλ πφιεσλ Ζξαθιείνπ θαη 
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Ρεζχκλνπ (αζηηθέο πεξηνρέο), έλα ζρνιείν ηνπ Πεξάκαηνο (εκηαζηηθή πεξηνρή) θαη 

έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζηηο Αγηέο Παξαζθηέο (19 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηνπ 

Ζξαθιείνπ - αγξνηηθή πεξηνρή).  

4.2.2. Γηαδηθαζία 

Απφ θάζε ηκήκα ηεο πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο επηιέμακε κε ηπραίν ηξφπν έμη 

καζεηέο. Κάζε νκάδα πνπ ζρεκαηίζηεθε θαηαηάρζεθε επίζεο ηπραία ζε κία απφ ηηο 

παξαθάησ ζπλζήθεο: α) ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε δηάξθεηαο νθηψ σξψλ ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ θαη β) 

ηελ νκάδα ειέγρνπ, φπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαηαγξάςακε ηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ρσξίο φκσο νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ ζρεηηθφ πεξηερφκελν. Οη καζεηέο 

ησλ δχν νκάδσλ (51 καζεηέο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 45 καζεηέο ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ) αλαδήηεζαλ αηνκηθά πιεξνθνξίεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θάζε 

ζρνιείνπ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο είθνζη 

ιεπηά. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πξηλ απφ θάζε αλαδήηεζε πξνεγήζεθε ε ζρεηηθή 

δηδαθηηθή ελφηεηα (κε εμαίξεζε ηελ πξψηε αλαδήηεζε πνπ απνηέιεζε ην ζεκείν 

αλαθνξάο). Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ νη καζεηέο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηα ηέζζεξα ζέκαηα ζε αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο (δει. έλα θάζε εβδνκάδα), θαη 

ζηε ζπλέρεηα πήξαλ κέξνο ζε θάπνηεο απφ ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα ζέκαηα αλαδήηεζεο ήηαλ θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη αθνξνχζαλ ηελ 

αλαθχθισζε. Παξφιν πνπ ην ελδηαθέξνλ ην καζεηψλ πηζαλφλ λα ήηαλ κεγαιχηεξν 

εάλ νη ίδηνη είραλ επηιέμεη ηα ζέκαηα, νη ελδερφκελεο αλνκνηφηεηεο ζηε δπζθνιία ησλ 

ζεκάησλ θαη νη δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ θαη είδνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζα 

έθαλε ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνβιεκαηηθή. Έηζη, επηιέμακε θαη 

παξνπζηάζακε ζηνπο καζεηέο ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο αλαθχθισζεο έρνληαο ππφςε 



56 
 

καο ηα παξαθάησ: α) ην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ θαη β) 

νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ζρεηηθέο ελφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ 

ηνπο, ηφζν θαηά ηελ θνίηεζε ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη ζην λεπηαγσγείν, 

θαη, άξα, δηέζεηαλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν γλψζεσλ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηα νθέιε ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ζπζζψξεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη λα 

παξαθηλεζνχλ ψζηε λα αλαθπθιψλνπλ πεξηζζφηεξν. Σα ζέκαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1. Γηαηί πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε ηηο κπαηαξίεο; 

2. Πνπ πξέπεη λα πεηάκε ηηο παιηέο καο ζπζθεπέο; 

3. Πσο αλαθπθιψλνληαη ηα απηνθίλεηα; 

4. ε ηη καο σθειεί ε αλαθχθισζε; 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ γηλφηαλ θάζε θνξά κέζα απφ πξνθαηαξθηηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη πνηθίιν δηδαθηηθφ πιηθφ (βίληεν, εηθφλεο, έληππν πιηθφ). Γηα λα 

εληζρχζνπκε ζεηηθά ηνπο καζεηέο θαη λα ηνλψζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνζζέζακε 

βαζκνινγία θαη βξαβεία. Παξάιιεια, νη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ φηη ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα κνηξαζηνχλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ηελ ππφινηπε ηάμε 

πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Έηζη, δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

«επηδείμνπλ» ζε ζεκαληηθνχο άιινπο ηφζν ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο, φζν 

θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο πνπ είραλ απνθηήζεη (Merill, 2006).  

Ύζηεξα απφ θάζε αλαδήηεζε νη καζεηέο παξέδηδαλ ζηελ εξεπλήηξηα ηηο 

απαληήζεηο ηνπο γξαπηψο. Μαδί κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ήηαλ απαξαίηεην λα 

θαηαγξάςνπλ ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη λα απαληήζνπλ κε ζχληνκν 

ηξφπν ζην εξψηεκα αλ κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ. Οη 

καζεηέο αμηνινγνχληαλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ θαη 
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ζηελ επφκελε ζπλάληεζε ελεκεξψλνληαλ γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο γηα ην βαζκφ 

επηηπρίαο ηνπο. 

 

4.2.3. Δθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο 

Οη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κάζεζε, ηνλ ηξφπν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί είλαη ν ζπκπεξηθνξηζκφο, ε γλσζηηθή 

θαη θνηλσληθν-γλσζηηθή ζεσξία, θαη ν επνηθνδνκηζκφο (Bigge, 2008; Huitt, Monetti, 

& Hummel, 2009). Κάζε πξνζέγγηζε δηαηππψλεη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζε 

απηήλ. Παξ‘ φιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη ζεσξίεο δελ ιεηηνπξγνχλ 

αληαγσληζηηθά. Αληίζεηα, φιεο νη ζεσξίεο πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ 

απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά πιαίζηα (Jordan, Carlile, & 

Stack, 2008). Έηζη, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο αμηνπνηήζακε ηφζν ηε 

ζεσξεηηθή, φζν θαη ηελ εξεπλεηηθή γλψζε απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε καο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη ηνλ δηαζέζηκν 

δηδαθηηθφ ρξφλν. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, ζα παξνπζηάζνπκε ην γεληθφ 

ζθνπφ ηεο παξέκβαζεο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θάζε ελφηεηαο. Παξάιιεια, ζα 

αλαθέξνπκε ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφζακε. 

4.2.3.1.  θνπόο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

Καηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα 

δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν απφ εηεξνγελείο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο. Σα ζηάδηα εμέιημεο 

κηαο αλαδήηεζεο ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ 

νη καζεηέο εθηεινχλ έρνπλ πεξηγξαθεί απφ δηαθνξεηηθά κνληέια (Eisenberg, 2008; 
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Kuhlthau, 1996). Έλα απφ απηά εζηηάδεη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη θαηαγξάθεη 

ηα ζηάδηα/βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ην IPS–I 

κνληέιν (Information-Problem Solving – Internet) ηνπ Brand-Gruwel θαη ζπλεξγαηψλ 

(2009), ε αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν πεξηιακβάλεη πέληε μερσξηζηέο δεμηφηεηεο: 

1) Οξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο καζεηήο νξίδεη ηα βαζηθά εξσηήκαηα θαη ππν-εξσηήκαηα πνπ ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπλ θαη ελεξγνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη γηα ην πξφβιεκα. 

2) Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

Ο καζεηήο δηακνξθψλεη θαη εηζάγεη θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά ζε κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο. ηε ζπλέρεηα, είλαη ζε ζέζε λα ηηο ηξνπνπνηεί αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

3) Αλάγλσζε  

Ο καζεηήο αλνίγεη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ζπλδέζκνπο, δηαβάδεη γξήγνξα θαη 

αμηνινγεί ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα, εληνπίδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαληνχλ ζην πξφβιεκα/εξψηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί θαη ηηο 

δηαβάδεη πξνζεθηηθά. 

4) Δπεμεξγαζία 

Ο καζεηήο θξαηά ζεκεηψζεηο, απνζεθεχεη ή εθηππψλεη ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. Δπίζεο 

αμηνινγεί ηφζν ηελ επάξθεηα, φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθξίλεη 

πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

5) Οξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

Ο καζεηήο νξγαλψλεη ην πιηθφ ζε ιίζηεο, πίλαθεο ή άιιε κνξθή, θαη ζπλζέηεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε έλα δηθφ ηνπ ζχλνιν. Δπίζεο, παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ζε γξαπηή 
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έθζεζε ή άιιεο κνξθήο παξνπζίαζε ρσξίο λα παξαιείςεη λα θαηαγξάςεη ηηο πεγέο 

ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ πιαίζην πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο, δηακνξθψζακε ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο σο εμήο: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαηάιιειεο-ιέμεηο θιεηδηά ζε κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο, λα εληνπίδνπλ θαη λα επηιέγνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα 

ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη ηα κέζα 

πινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

4.3.2.2. Γηδαθηηθέο ελόηεηεο 

Δλόηεηα πξώηε: εμνηθείσζε κε πεξηήγεζε θαη κεραλή αλαδήηεζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ελφηεηαο επηρεηξήζακε λα εμνκαιχλνπκε έληνλεο 

δηαθνξέο ζε ζέκαηα ρεηξηζκνχ ηνπ ππνινγηζηή, πινήγεζεο ζηνλ θπιινκεηξεηή θαη 

ρξήζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ήηαλ λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ζε βαζηθφ επίπεδν ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ιεηηνπξγία ελφο θπιινκεηξεηή (Mozilla Firefox) θαη λα 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ κηα βαζηθή αλαδήηεζε ζε επηιεγκέλε κεραλή αλαδήηεζεο 

(Google).  

Αξρηθά, ζηελ πξψηε ζπλάληεζή καο δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα 

δσγξαθίζνπλ ην Γηαδίθηπν έηζη φπσο ην θαληάδνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

καζεηέο ελεξγνπνίεζαλ ηα ζρήκαηα πνπ ήδε δηέζεηαλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 
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δηδαζθαιίαο (Pritchard & Woollard, 2010). Με αθνξκή ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ 

εληνπίζακε παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

επηρεηξήζακε λα αλαδηνξγαλψζνπκε απηά ηα ιαλζαζκέλα ή ειιηπή γλσζηηθά 

ζρήκαηα (Βνζληάδνπ, 1998). Έηζη, κέζσ ζπδήηεζεο θαη κε ηε βνήζεηα γξαθεκάησλ 

εμεγήζακε ζηνπο καζεηέο φηη ην Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, αλαθέξακε ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη Παγθφζκηνο Ηζηφο) θαη πεξηγξάςακε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο (έλα πξφγξακκα πνπ έρεη ςάμεη ζε 

δηζεθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο θαη ζπκάηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ). ηελ 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπιινκεηξεηή (ην 

πξφγξακκα ππνινγηζηή πνπ καο επηηξέπεη λα δνχκε θαη λα πεξηεγεζνχκε ζηηο 

ηζηνζειίδεο), θάλνληαο κηα δνθηκαζηηθή πεξηήγεζε ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο. 

ηε ζπλέρεηα, εθηειέζακε κηα βαζηθή αλαδήηεζε κε ηε βνήζεηα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο Google. Όπσο πξνηείλεη ε θνηλσληθν-γλσζηηθή ζεσξία, έλαο βαζηθφο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ ζπκπεξηθνξέο είλαη κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο πξνηχπνπ (Jordan et al., 2008). Έηζη, ε εξεπλήηξηα απνηέιεζε κνληέιν 

πξνο κίκεζε εθηειψληαο θαη εμεγψληαο ηαπηφρξνλα κηα βαζηθή αλαδήηεζε ζρεηηθή 

κε ηελ χιε ηεο Γεσγξαθίαο. Ζ επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο αθνξνχζε έλα απινπνηεκέλν 

παξάδεηγκα πνπ εθηειέζηεθε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο κε ηαπηφρξνλε ιεθηηθή 

αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ελζσκαηψζακε φιεο ηηο επηκέξνπο δεμηφηεηεο ζε έλα ζχλνιν (van Merrienboer, 

Kirschner, & Kester, 2003), δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζρεκαηίζνπλ 

κηα νιηζηηθή άπνςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξνηνχ εθηειέζνπλ νη ίδηνη ηα βήκαηα 

ζηε ζπλέρεηα (Merrill, 2007). Ζ εξεπλήηξηα παξνπζίαζε ηελ δνθηκαζηηθή αλαδήηεζε 

πξνβάιινληάο ηελ ζηνλ πίλαθα κε ηε βνήζεηα πξνβνιέα δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε 
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πξνβνιέα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δνθηκαζηηθψλ αλαδεηήζεσλ θξίζεθε απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα 

ζπγθξαηήζνπλ πιεξνθνξίεο.  

πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα πεξηέγξαςε θσλαθηά ηηο επηινγέο θαη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα ―Μαο ελδηαθέξεη λα βξνχκε απφ πφζνπο πιαλήηεο 

απνηειείηαη ην ειηαθφ καο ζχζηεκα. Θα γξάςσ ηηο πην ζεκαληηθέο ιέμεηο ηεο εξψηεζήο 

καο, δειαδή «πιαλήηεο ειηαθνχ ζπζηήκαηνο». Έιαβα 155.000 απνηειέζκαηα γηα ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνίεζα. Μπνξψ λα δσ ηα δέθα πξψηα απνηειέζκαηα ζηελ 

ζειίδα πνπ έρσ αλνηθηή κπξνζηά κνπ. Τψξα πξέπεη λα απνθαζίζσ πνηεο ηζηνζειίδεο 

πηζαλφλ πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέισ λα βξσ”. Ζ εξεπλήηξηα απέθπγε λα 

αλνίμεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, αιιά δηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπλφδεπαλ θάζε απνηέιεζκα (ηίηιν, πεξίιεςε, δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο). Έπεηηα, 

δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ηξία απνηειέζκαηα πνπ πηζαλφλ πεξηείραλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Άλνημε ηηο ηζηνζειίδεο, δηάβαζε επί ηξνράδελ ηνλ ηίηιν, ηνπο 

ππφηηηινπο θαη, πξηλ απνθαζίζεη γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο, έδσζε πξνζνρή 

ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο (π.ρ. εηθφλεο, 

δηαθεκίζεηο, ππνελφηεηεο, έληνλε γξακκαηνζεηξά). Αμηνιφγεζε, επίζεο, θσλαθηά ην 

επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ θεηκέλνπ. Γηάβαζε, δειαδή, ηελ πξψηε παξάγξαθν θαη 

αλαξσηήζεθε αλ πεξηέρεη πνιιέο άγλσζηεο ιέμεηο θαη αλ ην θείκελν είλαη δπζλφεην. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ νη πιεξνθνξίεο ήηαλ θαηαλνεηέο, ε εξεπλήηξηα δηάβαζε πην 

πξνζεθηηθά ηηο ζρεηηθέο ππνελφηεηεο. Δπηπιένλ, αλαδήηεζε θαη άλνημε ζπλδέζκνπο 

πνπ παξέπεκπαλ ζε ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο.  

ηελ επφκελε θάζε, νη καζεηέο εθάξκνζαλ βήκα-βήκα ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο είραλ απαζρνιήζεη ζηα 

καζήκαηα ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Γιψζζαο ή ησλ Φπζηθψλ. Παξνηξχλακε ηνπο 
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καζεηέο λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηελ 

παξάζεζε νλνκάησλ θαη αξηζκψλ (π.ρ. «Πφζν ςειφο είλαη ν Όιπκπνο;») θαη έρνπλ 

κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζπγθξηηηθά κε ηα εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ (π.ρ. «Πψο 

δεκηνπξγείηαη ε ζθνπξηά;»). Οη καζεηέο εληφπηζαλ πιεξνθνξίεο απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη θαηέγξαςαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο καδί κε ηελ πεγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ (δει. ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο). Ζ παξαπάλσ άζθεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά. Καηά ηελ εμέιημε ηεο αλαδήηεζεο ε εξεπλήηξηα αλέιαβε 

ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή, πξνζθέξνληαο ζχλζεηεο νδεγίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη εθφζνλ ππήξρε αλάγθε. Πξνθεηκέλνπ, δειαδή, λα απνθχγνπκε ηε 

γλσζηηθή ππεξθφξησζε ησλ καζεηψλ, δελ παξνπζηάζακε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαδήηεζεο αιιά θαηά ηελ εμέιημή ηεο θαη θαηά πεξίπησζε (van 

Merrienboer & Sweller, 2005). Δπηπιένλ, φπσο πξνηείλεη ε πξνζέγγηζε ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο (Collins, 2006), ε θαζνδήγεζε ήηαλ εληνλφηεξε ζηα πξψηα 

ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καζψο νη καζεηέο βειηίσλαλ ηελ επίδνζή ηνπο, ε 

ππνζηήξημε πξννδεπηηθά αηνλνχζε.  

Δλόηεηα δεύηεξε: επηινγή ιέμεσλ-θιεηδηώλ 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ήηαλ λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα εληνπίδνπλ 

ηηο πην ζεκαληηθέο ιέμεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη λα ηηο 

κεηαηξέπνπλ ζε θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ήηαλ λα κπνξνχλ 

νη καζεηέο λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά φηαλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα 

αλακελφκελα θαη λα εζηηάδνπλ ή λα δηεπξχλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο κε ιέμεηο πην 

ζπγθεθξηκέλεο ή γεληθέο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο επηιέρηεθε ε ζηξαηεγηθή 

ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, παξνπζηάζακε ζηνπο καζεηέο ηα βήκαηα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνπλ θάζε θνξά γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 
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Αξρηθά, ε εξεπλήηξηα επέιεμε ηηο πην ζεκαληηθέο ιέμεηο ζε θάζε εξψηεζε, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εηζήγαγε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. ηε ζπλέρεηα, 

καδί κε ηνπο καζεηέο βξήθε ζπλψλπκεο ιέμεηο ή άιιεο ζεκαληηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ 

ζα βνεζνχζαλ ζηελ δηεχξπλζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο. Έηζη, κεηέηξεςε ηηο 

εξσηήζεηο ζε νπζηαζηηθά (π.ρ. «πφζν ςειφο είλαη ν Όιπκπνο» ζε «χςνο Οιχκπνπ»), 

αλαδήηεζε ζπλψλπκα πνπ ήδε γλψξηδε («πςφκεηξν» αληί γηα «χςνο Οιχκπνπ») θαη 

έςαμε ρξήζηκεο ιέμεηο ζηε ιίζηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο.  

Πξνυπφζεζε γηα λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα επηιέγνπλ θαηάιιειεο ιέμεηο-

θιεηδηά είλαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη 

απηά πνπ αλαδεηνχλ. χκθσλα κε ηελ γλσζηηθή ζεσξία, ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Κνιηάδεο, 2003). ηελ πεξίπησζή καο νη καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ρξήζηκεο 

ιέμεηο-θιεηδηά, ρξεηάζηεθε λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ δηέζεηαλ 

γηα ηηο θεληξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, ζπλψλπκεο ιέμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζή 

ηνπο θαη πηζαλέο πεγέο-ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο γλψξηδαλ ή είραλ ήδε επηζθεθηεί. Έηζη, 

θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Σί γλσξίδνπκε γηα ην ζέκα; 

 Σί ζέινπκε αθξηβψο λα κάζνπκε; 

 Πνηέο είλαη νη πηζαλέο πεγέο πνπ ζα αλαδεηήζνπκε; 

 Πνηέο είλαη νη πηζαλέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά καο; 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα εθαξκφζνπλ ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία αηνκηθά, επηιέγνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά θαη αλαδεηψληαο 

πιεξνθνξίεο γηα εξψηεκα πνπ δφζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα.  
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Δλόηεηα ηξίηε: εληνπηζκόο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιεξνθνξηώλ 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ήηαλ λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

πξνζαξκφδνπλ ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο θαη λα εληνπίδνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

ζηηο ηζηνζειίδεο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο επηιέρηεθε ε ηερληθή ηεο 

επίδεημεο. Με ηελ βνήζεηα πξνβνιέα, ε εξεπλήηξηα δηάβαζε θάπνηεο επηιεγκέλεο 

ηζηνζειίδεο εθθξάδνληαο θάζε θνξά ιεθηηθά ηε ζθέςε ηεο. Αξρηθά, απέθηεζε κηα 

ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ δηαηξέρνληαο επί ηξνράδελ ην θείκελν. Παξάιιεια, 

εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηα ζηνηρεία νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηεο ζε ηίηινπο, έληνλα γξάκκαηα, επηθεθαιίδεο ή 

πεξηιήςεηο θαη αλαδήηεζε ζρεηηθέο εηθφλεο θαη γξαθηθά. Με ηε βνήζεηα ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πξνζπάζεζε λα θξίλεη ηε ζρεηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη λα 

ηηο δηαβάζεη επηιεθηηθά (Eagleton & Dobler, 2007; Rouet, 2006).  

Δπηπιένλ, πξνζάξκνζε ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε  

(Coiro & Dopler, 2007; Larkin, 2010). Έηζη, θάζε θνξά πνπ ζπλάληεζε ζρεηηθφ 

πιηθφ, επηβξάδπλε ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο. Αθφκα, θάζε θνξά πνπ ε εξεπλήηξηα ζπλαληνχζε έλα δπζλφεην θαη 

ππθλνγξακκέλν θείκελν, αλαξσηηφηαλ θσλαθηά αλ θαηαλνεί φζα δηαβάδεη, 

αλαδεηνχζε βνήζεηα γηα άγλσζηεο ιέμεηο απφ ηελ ππφινηπε νκάδα θαη πξνζπαζνχζε 

λα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηεο ην εξψηεκα πνπ ηελ απαζρνινχζε ψζηε λα κελ 

απνπξνζαλαηνιηζηεί απφ άζρεην πιηθφ. Σέινο, εμεξεχλεζε ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο 

θαη αλαδήηεζε ζρεηηθέο ιέμεηο κέζα ζην θείκελν κε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν 

θπιινκεηξεηήο (απφ ην κελνχ εξγαζίαο: Δπεμεξγαζία – Δχξεζε ιέμεο). 
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ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίδεημεο ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε απηνεξσηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ αλαδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ξψηεζε 

θσλαθηά: 

 Ση αθξηβψο ςάρλσ λα βξσ; 

 Καηαιαβαίλσ απηφ πνπ κφιηο δηάβαζα; 

 Γελ ζπλάληεζα θάηη ελδηαθέξνλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα. Μήπσο ρξεηάδεηαη λα 

εμεξεπλήζσ ηνπο ζπλδέζκνπο;  

 Μπνξψ λα θηλεζψ εχθνια θαη λα βξσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέισ ρσξίο λα 

ραζψ; 

 Τπάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο ελδηαθέξνπζεο 

ηνπνζεζίεο;  

 Οη θσηνγξαθίεο θαη ηα γξαθηθά κε βνεζνχλ λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα ην 

θείκελν; 

 

Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο αλαδήηεζεο. 

Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην είλαη πηζαλφηεξν νη καζεηέο λα κελ ράζνπλ ηελ επαθή 

κε ηνλ ζηφρν ηνπο, αιιά λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα 

εληνπίζνπλ θαηάιιειν πιηθφ (Lazonder & Rouet, 2008). Οη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε κεηαγλσζηηθή ζεσξία πνπ πξνηείλεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ καο 

(Δπθιείδε, 1999). 

ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο νη καζεηέο εθάξκνζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

δηδάρζεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, αλαδήηεζαλ ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο θαη γηα εξψηεκα πνπ έζεζε ε εξεπλήηξηα. Όπσο 
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πξνηείλεη ε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ, νη καζεηέο ζε δπάδεο ή κηθξέο 

νκάδεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο γη‘ απηφ πνπ θάλνπλ θαη 

λα εμσηεξηθεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη κάζεζεο 

(Bransford, Brown, & Cocking, 2000). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο αληάιιαμαλ 

ηδέεο θαη βνήζεηα θαη εθάξκνζαλ θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο. 

 

Δλόηεηα ηέηαξηε: αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ήηαλ λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Kuhn, 1999) 

αιιά θαη ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο, επηιέμακε ηξία θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο: α) ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο ηζηνζειίδαο, β) ηε 

ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε άιιεο πεγέο (π.ρ. βηβιία, ηζηνζειίδεο) θαη γ) ηε 

ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε πξνεγνχκελεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ θξίζεθε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαηά ηελ δηδαζθαιία απηήο ηεο ελφηεηαο. Όηαλ νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ 

ζηε κλήκε ηνπο φζα γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, εθφζνλ δηαζέηνπλ επαξθή 

πξνυπάξρνπζα γλψζε, κπνξνχλ πην εχθνια λα εληνπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο (Brand-Gruwel & Stadtler, 2011; Eagleton & 

Dobler, 2007). Έηζη, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο (Jordan et 

al., 2008), ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο δψζακε έκθαζε ζηε γλψζε πνπ νη καζεηέο ήδε 

δηέζεηαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ δηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο 

αλέθεξαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχλ ζπλήζσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνπλ. Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ καζεηψλ, ε εξεπλήηξηα 

παξνπζίαζε θξηηήξηα πνπ δελ είραλ ήδε αλαθεξζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 
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ζρεκαηίζηεθε κηα ζχληνκε ιίζηα απφ εξσηήκαηα (π.ρ. Ση μέξσ γηα ην ζέκα; Πνηφο 

είλαη ν ζπγγξαθέαο; Ση άιιν ζρεηηθφ έρσ δηαβάζεη;). Οη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

ιίζηα απηή θαηά ηελ επφκελε αλαδήηεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξνπλ ζηελ 

κλήκε ηνπο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ε εξεπλήηξηα 

παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθά είδε ηζηνζειίδσλ (ελεκεξσηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, blogs, ςπραγσγηθέο, εκπνξηθέο, forum) θαη αλαθέξζεθε ζην 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπο: ηνλ ζθνπφ, ηνπο ζπγγξαθείο, ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ 

θεηκέλσλ θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζπλήζσο ζπλαληάκε ζηα δηαθνξεηηθά είδε 

ηζηνζειίδσλ. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο νη καζεηέο δηάβαζαλ επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο 

ζε νκάδεο θαη απνθάζηζαλ γηα ην είδνο ζην νπνίν αλήθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπξίσο έξεπλαο εθαξκφζακε έλα 

πεηξακαηηθφ ζρέδην ζε 96 καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο Γεκνηηθνχ απφ δχν 

αζηηθέο, κία εκηαζηηθή θαη κία επαξρηαθή πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Αξρηθά θαηαηάμακε 

ηνπο καζεηέο ηπραία ζε κηα απφ ηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, νη 

καζεηέο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θάζε ζρνιείνπ ζε 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία θαη γηα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αλαθχθισζε. Απφ ηελ κηα κεξηά, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα εζηηάζακε ζην βέιηηζην 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο παξέρνληαο ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην θαη δηδαζθαιία ζρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ θαηάιιειεο-ιέμεηο θιεηδηά ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, λα εληνπίδνπλ θαη 

λα επηιέγνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ θαηαγξάςακε ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη ηελ κεηαβνιή 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ρσξίο νη καζεηέο λα δερηνχλ θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε θαη 
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ππνζηήξημε. Γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, αμηνινγήζακε ηελ 

ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαδήηεζε κε ηε βνήζεηα θιίκαθαο 

αμηνιφγεζεο, ελψ παξάιιεια θαηαγξάςακε ηε ρξήζε μερσξηζηψλ ζηξαηεγηθψλ 

αλαδήηεζεο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

4.4. Δξεπλεηηθά εξγαιεία  

Οη ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνπλ ηα εξγαιεία πνπ επηιέμακε 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, ην ζπλαίζζεκα, ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ζηφρσλ, θαζψο θαη ηα δεκνγξαθηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ.  

4.3.1. Κιίκαθα αμηνιόγεζεο επίδνζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηέθηεζαλ 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, αμηνινγήζακε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλαδήηεζε. Ζ θιίκαθα πνπ θαηαζθεπάζακε αμηνινγεί ηφζν ηελ δηαδηθαζία, φζν θαη 

ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαγεγξακκέλε ζε βίληεν 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Κάζε 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπεξηιάβακε ζηελ θιίκαθα νξίζηεθε κε βάζε ηε ζηελή 

ζρέζε πνπ δηαηεξνχζε αθελφο κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

αθεηέξνπ κε ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην IPS–I κνληέιν (Brand-Gruwel et al. 2009). Δηδηθφηεξα, ε 

θιίκαθα απνηειείηαη απφ έμη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

θάζε ελφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα ηεο θιίκαθαο αμηνινγνχλ: α) ηελ επηινγή 

θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, β) ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ξπζκνχ αλάγλσζεο, 
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γ) ηελ επηινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ δ) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ, ε) ην 

πεξηερφκελν/επάξθεηα ηεο απάληεζεο θαη, ηέινο, ζη) ηελ αλαθνξά ζηηο πεγέο. Ζ 

θιίκαθα, εθηφο απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, πεξηιακβάλεη πέληε επίπεδα 

δηαβάζκηζεο (αλεπαξθέο, θάησ ηνπ κεηξίνπ, κέηξηα/ηθαλνπνηεηηθά, πνιχ θαιά, άξηζηα) 

θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα, έληαζε ή αθξίβεηα θάζε 

ζπκπεξηθνξάο ζε θάζε επίπεδν δηαβάζκηζεο (βιέπε Παξάξηεκα, Κιίκαθα 

Αμηνιφγεζεο ηεο Δπίδνζεο). Δπηπιένλ, δίλνληαη παξαδείγκαηα ψζηε νη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο λα είλαη ζαθείο. Απψηεξνο ζηφρνο καο ήηαλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε μεθάζαξα δηαηππσκέλεο θαηεγνξίεο, ψζηε νη δχν αλεμάξηεηνη 

βαζκνινγεηέο (ε εξεπλήηξηα θαη έλαο δεχηεξνο βαζκνινγεηήο πνπ ζα βαζκνινγήζεη 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θαηαγεγξακκέλεο ζπκπεξηθνξάο) λα θαηαιήμνπλ ζε παξφκνηα 

αμηνιφγεζε. 

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach's alpha ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο ζηηο ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο θπκάλζεθε κεηαμχ .70 θαη .86. Καζψο ε θιίκαθα 

βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε, ειέγμακε ηελ αμηνπηζηία ηεο βαζκνιφγεζεο 

ππνινγίδνληαο ηφζν ηελ αμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ βαζκνινγεηή (intra-rater reliability), 

φζν θαη ηελ αμηνπηζηία κεηαμχ βαζκνινγεηψλ-παξαηεξεηψλ (inter-rater reliability). 

Έηζη, ν βαζκνινγεηήο-παξαηεξεηήο (δειαδή ε εξεπλήηξηα) πξαγκαηνπνίεζε 

επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο ζε δέθα ηπραία επηιεγκέλνπο καζεηέο απφ ην ζχλνιν ησλ 

96 καζεηψλ. Οη δχν νκάδεο βαζκνινγηψλ ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη 

αμηνινγήζεθε ν βαζκφο ζπκθσλίαο. Ο ζπληειεζηήο weighted Kappa, θαηάιιεινο γηα 

δηαηάμηκα δεδνκέλα (Ludbrook, 2002), βξέζεθε weighted Kappa=0.94 (SD= .013). 

Δπηπιένλ, έλαο δεχηεξνο παξαηεξεηήο (δχν κεηαπηπρηαθέο θαη κία πξνπηπρηαθή 

θνηηήηξηα) βαζκνιφγεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο δέθα ηπραία επηιεγκέλσλ 

καζεηψλ (πεξίπνπ ην 10% ηνπ ζπλφινπ), αθνχ πξνεγήζεθε πεξίνδνο εμνηθείσζεο κε 
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ηελ θιίκαθα θαη δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο βξέζεθε 

weighted Kappa=0.69 (SD= .031). χκθσλα κε ηνπο Viera θαη Garrett (2005) φηαλ ν 

ζπληειεζηήο kappa βξίζθεηαη κεηαμχ .61 θαη .80 κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζεκαληηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ βαζκνινγεηψλ.  

4.3.2. Πξσηόθνιιν θσδηθνπνίεζεο  

Ζ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο έγηλε κε εηδηθφ ινγηζκηθφ 

πξφγξακκα (SnagIt, 2008), ην νπνίν θαηέγξαςε ζε κνξθή βίληεν ηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ καζεηψλ ζην ζχζηεκα πινήγεζεο. ηε ζπλέρεηα, βαζηδφκελνη ζε ζπζηήκαηα 

παξφκνησλ εξεπλψλ (Hargittai, 2004) θαηαζθεπάζακε πξσηφθνιιν θσδηθνπνίεζεο, 

κε ην νπνίν θαηαγξάςακε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλαδήηεζεο, καδί κε ηελ δηάξθεηα 

θαη ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάςακε: α) ηελ επηινγή θαη 

ηξνπνπνίεζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, β) ηελ γξήγνξε θαη πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, γ) ηελ επηινγή θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, δ) ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη δ) γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινήγεζε θαη ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (π.ρ. άλνηγκα 

ζπλδέζκσλ, δηφξζσζε νξζνγξαθηθνχ ιάζνπο). Tν αλαιπηηθφ πξσηφθνιιν 

θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα (βιέπε Πξσηφθνιιν 

Κσδηθνπνίεζεο). Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

ηελ νκάδα ειέγρνπ, επηιέμακε λα κειεηήζνπκε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο: 

 

4.3.2.1. Ξεθύιιηζκα 

Παξαηεξήζακε αλ νη καζεηέο δηαηξέρνπλ θαη μεθπιιίδνπλ βηαζηηθά ηηο 

ηζηνζειίδεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. ηελ αληίζεηε 
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πεξίπησζε (απνπζία μεθπιιίζκαηνο) νη καζεηέο δελ δηαηξέρνπλ θαη δελ δηαβάδνπλ 

γξήγνξα νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα. Αληίζεηα, θεχγνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα 

ειέγμνπλ θαζφινπ ην θείκελν (ηίηινπο, ππφηηηινπο, ζπλδέζκνπο, θσηνγξαθίεο) ή 

ειέγρνπλ κέξνο κφλν ηνπ θεηκέλνπ.  

4.3.2.2. Λέμεηο-θιεηδηά 

Καηαγξάςακε πφζεο θνξέο νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ απιέο θαη πεξηγξαθηθέο 

ιέμεηο-θιεηδηά (π.ρ. ζην εξψηεκα «πψο αλαθπθιψλνληαη ηα απηνθίλεηα;» ν καζεηήο 

ρξεζηκνπνίεζε «δηαδηθαζία αλαθχθισζεο απηνθηλήησλ»). Άιιεο πηζαλέο ιέμεηο-

θιεηδηά αθνξνχζαλ εξσηήζεηο ή νιφθιεξεο πξνηάζεηο (π.ρ. «πψο αλαθπθιψλνπκε ηα 

ακάμηα;»). 

4.3.2.3. Κξηηήξην αμηνιόγεζεο 

Με ηελ κεηαβιεηή απηή θαηαγξάςακε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ γξαπηψο ζην εξψηεκα πνπ έζεζε ε εξεπλήηξηα: 

«Μπνξείο λα εκπηζηεπηείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθεο;». Πεξηιακβάλεη δχν 

θαηεγνξίεο: α) ν καζεηήο δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη 

απαληάεη κνλνιεθηηθά (π.ρ. «Ναη, κπνξψ», «Όρη, δελ κπνξψ») ή ρξεζηκνπνηεί θάπνην 

κε έγθπξν θξηηήξην αμηνιφγεζεο (π.ρ. «Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ ηηο πιεξνθνξίεο αθνχ 

απαληνχλ ην εξψηεκά κνπ», «Αθνχ ηηο βξήθα ζην ίληεξλεη»), θαη β) Ο καζεηήο 

ρξεζηκνπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα έγθπξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φπσο ε αλαθνξά 

ζηνλ ζπγγξαθέα (π.ρ. «Σα έρεη γξάςεη δάζθαινο απφ έλα ζρνιείν»), ε ζχγθξηζε 

πιεξνθνξηψλ κε άιιεο πεγέο θαη ηζηνζειίδεο (π.ρ. «Έρσ δηαβάζεη ίδηεο πιεξνθνξίεο 

ζε έλα βηβιίν»), ε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ κε πξνεγνχκελε δηθή ηνπ εκπεηξία (π.ρ. 

«Έρσ πάεη ζε κάληξα απηνθηλήησλ θαη έρσ δεη»).  

 



72 
 

4.3.3. Κιίκαθα ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ρνξεγήζακε ηε ζχληνκε κνξθή ηεο 

θιίκαθαο αμηνιφγεζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (PANAS) (Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988). Ζ θιίκαθα βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ Κπθιηθνχ Πιαηζίνπ 

θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ Watson θαη ζπλεξγαηψλ (1998), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν νξγαλψλεηαη κε βάζε δχν γεληθέο δηαζηάζεηο, ην ζζέλνο θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε. Απφ ηελ κηα κεξηά, ε θιίκαθα πεξηγξάθεη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

σο ζπλδπαζκφ πςειήο επραξίζηεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη δέθα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. ελζνπζηαζκέλνο, γεκάηνο ελέξγεηα, θαη πεξήθαλνο). Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε θιίκαθα πεξηγξάθεη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα σο ζπλδπαζκφ 

πςειήο δπζαξέζθεηαο θαη ελεξγνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη δέθα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. επηζεηηθφο, θνβηζκέλνο, θαη αγρσκέλνο) (βιέπε Παξάξηεκα, 

Κιίκαθα Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ πλαηζζήκαηνο, PANAS-brief version). ηελ 

παξαπάλσ θιίκαθα, πξνζζέζακε ηξία κεκνλσκέλα ζπλαηζζήκαηα 

(«επραξηζηεκέλνο», «κπεξδεκέλνο», «αλαθνχθηζε») πνπ πξνήιζαλ απφ ηαμηλνκίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Αθελφο, βαζηζηήθακε 

ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Pekrun (2006) γηα ηα αθαδεκατθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ ηαμηλνκία 

απηή πεξηιακβάλεη ζπλαηζζήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζε καζεζηαθά πιαίζηα 

θαη αθνξνχλ φρη κφλν ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε, ληξνπή, 

απνγνήηεπζε), αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. αλία, ειπίδα, 

επραξίζηεζε)  (Pekrun, Elliot, & Maier, 2006). Αθεηέξνπ, ε επηινγή καο βαζίζηεθε 

ζε πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν 

θαη έρνπλ θαηαγξάςεη ηελ εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο (Kuhlthau, 1996). Ζ ρνξήγεζε ηεο θιίκαθαο έγηλε 

ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θάζε αλαδήηεζεο, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο νδεγίεο λα 
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θπθιψζνπλ γηα θάζε ζπλαίζζεκα ηνλ αξηζκφ πνπ έδεηρλε πσο αηζζάλνληαλ εθείλε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή (απφ 1=θαζφινπ έσο 5=πνιχ).  

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο 

επηιέμακε δεθαηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ παξαπάλσ θιίκαθα (επηά ζεηηθά θαη 

επηά αξλεηηθά) (βιέπε Παξάξηεκα, Δηθνλίδηα ζπλαηζζεκάησλ). Ζ ρνξήγεζε ηεο 

θιίκαθαο έγηλε κε ηνλ εμήο ηξφπν. ηνλ ππνινγηζηή θάζε καζεηή εκθαλίζηεθε νζφλε 

πνπ πεξηειάκβαλε εηθνλίδηα κε εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ δήισλαλ δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Μαδί κε ηα εηθνλίδηα ππήξρε ν αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο θάζε 

ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. απνγνεηεπκέλνο, ελζνπζηαζκέλνο), θαζψο θαη ε δηαβάζκηζή ηνπ 

(θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, αξθεηά, πνιχ). Οη καζεηέο επέιεμαλ ηελ έληαζε θάζε 

ζπλαηζζήκαηνο θάλνληαο «θιηθ» ζηε δηαβάζκηζή ηνπ. ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ 

είθνζη ιεπηψλ ηεο αλαδήηεζεο ε νζφλε κε ηα εηθνλίδηα εκθαλίζηεθε ζην δέθαην 

ιεπηφ. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ έγηλε κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αλαδήηεζεο ζε ηζφπνζα ζηάδηα. Μηα ζπρλφηεξε 

εκθάληζε ηεο νζφλεο πηζαλφλ λα θνχξαδε ηνπο καζεηέο θαη λα νδεγνχζε ζε 

ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο.  

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach's alpha γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηά ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θνηλψλ ζε φιεο ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο θπκάλζεθε κεηαμχ .71 θαη .90. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα φπσο πξνέθπςε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηά αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θνηλψλ ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θπκάλζεθε κεηαμχ .70 θαη .86. 

4.3.4. Κιίκαθα πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ζηόρν 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε θαη ηελ επίηεπμε αμηνινγήζεθε 

κε ηελ Κιίκαθα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Σηφρν (Achievement Goals Questionnaire) ησλ 
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Elliot θαη McGregor (2001). Ζ ειιεληθή έθδνζε έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά θαη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο απφ ηνλ Sideridis (2005, 2008). Ζ θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηφρσλ θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ηα εμήο: α) νη καζεηέο επηδηψθνπλ λα κάζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ (κάζεζε-πξνζέγγηζε), β) νη καζεηέο επηδηψθνπλ λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (επίηεπμε-πξνζέγγηζε), γ) νη καζεηέο θνβνχληαη 

κήπσο δελ ηα θαηαθέξνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ (κάζεζε-απνθπγή) θαη δ) νη 

καζεηέο απνθεχγνπλ λα ηα θαηαθέξνπλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο άιινπο (επίηεπμε-

απνθπγή). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο καο, πξνζαξκφζακε ηε θιίκαθα ζηε ζεκαηηθή ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ νη 

καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο. πκπεξηιάβακε 21 εξσηήζεηο 

(βιέπε Παξάξηεκα, Κιίκαθα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ηφρν), νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ 

ζε θιίκαθα Likert πνπ θπκαηλφηαλ απφ ην 1 (θαζφινπ ζεκαληηθφ) έσο ην 4 (πνιχ 

ζεκαληηθφ). πγθεθξηκέλα, ν πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-πξνζέγγηζε αμηνινγήζεθε κε 

έμη εξσηήκαηα (γηα παξάδεηγκα «Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα καζαίλεηο λα 

ζπκπιεξψλεηο ζσζηά δχζθνιεο αζθήζεηο ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν»), ν 

πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-απνθπγή αμηνινγήζεθε κε ηξία εξσηήκαηα (γηα 

παξάδεηγκα «Φνβάζαη φηη κπνξεί λα κελ παο φζν θαιά ζα ήζειεο ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν;»), ν πξνζαλαηνιηζκφο επίηεπμε-πξνζέγγηζε αμηνινγήζεθε κε έμη 

εξσηήκαηα (γηα παξάδεηγκα «Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα δείρλεηο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ πφζν έμππλνο είζαη ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν;») θαη, ηέινο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο επίηεπμε-απνθπγή αμηνινγήζεθε κε έμη εξσηήκαηα (γηα παξάδεηγκα  

«Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ζέλα λα απνθχγεηο λα είζαη έλαο απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο καζεηέο 
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ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν;»). Οη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα κεηά ηελ 

ηειεπηαία αλαδήηεζε. 

Οη ηέζζεξηο ζηφρνη επίηεπμεο εκθάληζαλ ηνπο παξαθάησ δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο: .710 (κάζεζε-πξνζέγγηζε), .837 (κάζεζε-απνθπγή), .859 (επίηεπμε-

πξνζέγγηζε), θαη .529 (επίηεπμε-απνθπγή). Ζ ππνθιίκαθα γηα ηελ πξνζέγγηζε 

επίηεπμε-απνθπγή πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία απαηηνχζε απφ 

ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ κε δηπιή άξλεζε, δειαδή «Θα ήζειεο λα κελ ππάξρνπλ 

βαζκνί ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; Γελ ζέισ θαζφινπ / Θέισ ιίγν/ Θέισ αξθεηά/ 

Θέισ πνιχ». Παξφιν πνπ δψζακε ζηνπο καζεηέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, πνιινί καζεηέο παξαλφεζαλ ην λφεκα ησλ 

απαληήζεσλ. O έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο κε 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία (corrected item-total correlation) έδσζε αξλεηηθή ηηκή (-

.158), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην εξψηεκα ήηαλ αζαθέο θαη πξνθάιεζε δπζθνιία 

ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, φηαλ απνκαθξπλζεί ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή alpha ηεο ππνθιίκαθαο απμάλεηαη ζε .697. Έηζη, ηειηθψο δελ 

ζπκπεξηιάβακε ην παξαπάλσ εξψηεκα ζηελ κεηαβιεηή επίηεπμε-απνθπγή. Οη 

πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηνπο ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνχο βξίζθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1. Απφ φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, ε κάζεζε-πξνζέγγηζε εκθάληζε 

ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν θαη ηελ ρακειφηεξε ηππηθή απφθιηζε. 
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Πίλαθαο 1 

Μέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  

γηα ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ζηφρν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

 Mean  SD Alpha 

Μάζεζε-πξνζέγγηζε 3.62  .37 .710 

Μάζεζε-απνθπγή  1.89  .77 .837 

Δπίηεπμε-πξνζέγγηζε 2.90 .79 .859 

Δπίηεπμε-απνθπγή 2.68 .67 .697 

 

4.3.5. Δξσηεκαηνιόγην ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Με ηε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ επηρεηξήζακε λα θαηαγξάςνπκε αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε Παξάξηεκα, Δξσηεκαηνιφγην Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ΗΗ) 

αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ππνινγηζηή θαη ζχλδεζεο ζην ζπίηη, ηε δηάξθεηα θαη 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηελ εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη ηελ γλψζε θαη ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ πξψηε ζπλάληεζε 

κε ηελ εξεπλήηξηα. Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία 

ζην Γηαδίθηπν εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Όπσο δηαπηζηψλνπκε, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δηέζεηαλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν (52.1%) θαη 

αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο ζην ζπίηη (68.8%), ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δελ 

δηέζεηε ζχλδεζε ζην ζπίηη (29.2%) θαη δελ έςαρλε ζην Γηαδίθηπν γηα πιεξνθνξίεο 

(31.3%). 
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Πίλαθαο 2 

Απφιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο γηα ηελ εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν  

ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

Μεηαβιεηή Ν (%) 

χλδεζε ζην Γηαδίθηπν  

Όρη 28 (29.2%) 

Ληγφηεξν απφ ρξφλν 18 (18.8%) 

Πεξηζζφηεξν απφ ρξφλν 50 (52.1%) 

πρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ  

ρεδφλ θάζε κέξα 32 (33.3%) 

2-3 θνξέο/βδνκάδα 32 (33.3%) 

1 θνξά/βδνκάδα 13 (13.5%) 

1-2 θνξέο/κήλα 8 (8.37%) 

Ληγφηεξν ζπρλά 5 (5.2 %)  

Πνηέ 6 (6.3%) 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην ζπίηη  

Ναη 66 (68.8%) 

Όρη 30 (31.3%) 

 

4.3.6. Γνθηκαζίεο κέηξεζεο λνεκνζύλεο 

Υνξεγήζακε ζηνπο καζεηέο δχν ιεθηηθέο ππνθιίκαθεο (ιεμηιφγην θαη 

νκνηφηεηεο) θαη δχν πξαθηηθέο ππνθιίκαθεο (ζρέδηα κε θχβνπο θαη θσδηθνπνίεζε) 

απφ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III, 

1997). Με ηε ρνξήγεζή ηνπο ζειήζακε λα αμηνινγήζνπκε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

πηζαλφλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν, φπσο ε 

θαηαλφεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ, ε θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία, ν νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθέληξσζε. Ζ 

ρνξήγεζε ησλ ππνθιηκάθσλ έγηλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο θαη κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν. ηελ θιίκαθα Λεμηινγίνπ δψζακε ζε θάζε καζεηή 30 ιέμεηο θαη 

ηνχ δεηήζακε λα δψζεη νξηζκφ θάζε ιέμεο πξνθνξηθά. ηε θιίκαθα Οκνηνηήησλ 
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δψζακε ζην καζεηή 19 δεχγε ιέμεσλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ δηάθνξα αληηθείκελα ή 

έλλνηεο. Ο καζεηήο θαινχληαλ λα εληνπίζεη ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ιέμεσλ 

ηνπ δεχγνπο. ηε Κιίκαθα ρεδίσλ κε Κχβνπο δψζακε ζηνπο καζεηέο 9 δίρξσκνπο 

θχβνπο θαη ηνχ δεηήζακε λα αλαπαξαγάγεη 12 ζρέδηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

δίρξσκνπο απηνχο θχβνπο. ηελ θιίκαθα Κσδηθνπνίεζεο δψζακε ζηνπο καζεηέο 9 

αξηζκεηηθά ςεθία πνπ ην θαζέλα αληηζηνηρνχζε ζε έλα ζχκβνιν. ηε ζπλέρεηα, 

δεηήζακε απφ ην καζεηή λα θαηαγξάςεη ην αληίζηνηρν ζχκβνιν θάησ απφ 59 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

Δπηπιένλ, ρνξεγήζακε ηε δνθηκαζία Πχξγνπ απφ ηε ζπζηνηρία ΑΞΔΛ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, άζθεζεο γλσζηηθνχ 

ειέγρνπ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε κε ιεθηηθά πιαίζηα (ίκνο, Μνπδάθε, θαη 

ηδεξίδεο, 2008). Οη καζεηέο ρξεηάζηεθε λα κεηαθηλήζνπλ ηξεηο ρξσκαηηζηνχο 

θπιίλδξνπο ζε ζέζεηο-ζηφρνπο πάλσ ζε ηξία μπιφθαξθα κε έλα αξηζκφ θηλήζεσλ πνπ 

πξνζδηνξηδφηαλ θάζε θνξά απφ ηνλ εμεηαζηή. Τπνινγίζηεθε ν ζσζηφο αξηζκφο 

απαληήζεσλ κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ θηλήζεσλ θαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ. 

Ο Πίλαθαο 3 πεξηέρεη ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ζηηο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο απφ ην WISC, θαζψο θαη ηε δνθηκαζία ηνπ 

Πχξγνπ. Όπσο δηαπηζηψλνπκε, νη κέζνη φξνη ησλ καζεηψλ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ 

κέζνπ θπζηνινγηθνχ. 

 

Πίλαθαο 3 

Πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηηο ππνθιίκαθεο WISC  

θαη ηελ δνθηκαζία Πχξγνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο 

Μεηαβιεηέο Μ SD 

Τπνθιίκαθεο WISC 
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  Οκνηφηεηεο 12.1 2.9 

  Λεμηιφγην 10.9 2.5 

  Κσδηθνπνίεζε 10.5 3.0 

  ρέδηα κε θχβνπο 10.4 2.5 

Γνθηκαζία Πχξγνπ 7.9 1.1 

 

 

4.4. ύλνςε θεθαιαίνπ 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν 

ζε καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ εθαξκφζακε έλα 

πεηξακαηηθφ ζρέδην έξεπλαο κε ηέζζεξηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο. Απφ ηελ κηα 

κεξηά, κέζσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βνεζήζακε ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά θαηαγξάςακε ηε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο 

ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ ρσξίο λα εθαξκφζνπκε θαλελφο είδνπο παξέκβαζε. 

Αξρηθά, ε παξνχζα κειέηε μεθίλεζε κε κηθξήο θιίκαθαο πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ζε 

36 καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο. θνπφο ηεο πηινηηθήο απηήο θάζεο ήηαλ ε 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εληνπίζακε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ θαη ην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ, ελψ παξάιιεια απνθηήζακε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ελφηεηαο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Μεηά ηηο απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ, αθνινχζεζε ε θπξίσο 

έξεπλα ζε 96 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηε Πέκπηε θαη Έθηε ηάμε επηά δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζε δχν αζηηθέο, κία εκηαζηηθή θαη κία επαξρηαθή πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Με 

ηελ θπξίσο έξεπλα επηδηψμακε λα κειεηήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Έηζη, νη 
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καζεηέο ησλ δχν νκάδσλ αλαδήηεζαλ αηνκηθά πιεξνθνξίεο ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο θάζε ζρνιείνπ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία θαη γηα 

ηέζζεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαθχθισζε, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο 

είθνζη ιεπηά. ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πξηλ απφ θάζε αλαδήηεζε πξνεγήζεθε ε 

ζρεηηθή δηδαθηηθή ελφηεηα. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ νη καζεηέο αλαδήηεζαλ 

πιεξνθνξίεο ρσξίο λα κεζνιαβήζεη θαλελφο είδνπο παξέκβαζε. Γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηα δεδνκέλα παξαηήξεζεο πνπ 

αληιήζακε πξψηνλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο αλαδήηεζεο ζην πξφγξακκα 

πινήγεζεο ζε κνξθή βίληεν, θαη δεχηεξνλ απφ ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, βαζκνινγήζακε ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε κε ηε βνήζεηα 

θιίκαθαο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, θαηαγξάςακε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν θσδηθνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ηελ πνξεία θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ηε 

ρνξήγεζε ηεο Κιίκαθαο Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ Σπλαηζζήκαηνο ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο θάζε αλαδήηεζεο. Αθφκα, ζην ελδηάκεζν θάζε αλαδήηεζεο ρνξεγήζακε 

θιίκαθα πνπ πεξηειάκβαλε κηθξφ αξηζκφ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ρνξήγεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νζφλε ησλ ππνινγηζηψλ κε ηε βνήζεηα εηθνληδίσλ. Δθηφο 

απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θαηαγξάςακε ηνπο ζηφρνπο επίηεπμεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Κιίκαθα Πξνζαλαηνιηζκνχ ζην Σηφρν θαη επηδηψθνληαο λα 

κειεηήζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ην 

ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. Σέινο, επηρεηξήζακε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (εκπεηξία κε ην Γηαδίθηπν, θχιν, ειηθία, 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηελ επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

ρνξεγήζακε εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηέζζεξηο 
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ππνθιίκαθεο απφ ην ειιεληθφ WISC θαη ηε δνθηκαζία Πχξγνπ απφ ηε ζπζηνηρία 

ΑΞΔΛ.  
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Κεθάιαην 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο Γεκνηηθνχ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε επίδνζε δηαθνξνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα κηαο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλάκεζα ζηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, 

κειεηήζακε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, φπσο ε επηινγή 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ε αλάγλσζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη εμεηάζακε 

ηνλ ηξφπν πνπ νη ζηξαηεγηθέο κεηαβάιινληαη ζηηο ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Παξάιιεια, θαηαγξάςακε ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαη επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ηελ εμέιημή ηνπ θαηά ηελ αλαδήηεζε. 

Σέινο, κειεηήζακε ηνπο ηέζζεξηο ζηφρνπο επίηεπμεο (κάζεζε-πξνζέγγηζε θαη 

κάζεζε-απνθπγή, επίηεπμε-πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή) θαη εμεηάζακε ηελ 

επίδξαζε ησλ παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκψλ ζην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. ε απηφ 

ην θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κνληέισλ αλάιπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα.  

5.1. Δπίδνζε ζηελ Αλαδήηεζε 

Γξαθηθφο έιεγρνο δεδνκέλσλ 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε θάπνηνπ κνληέινπ, ειέγμακε ηελ ηάζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ ρξφλν θαη ηελ δηαθχκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. Απφ ην ρήκα 3 δηαπηζηψλνπκε φηη ε επίδνζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηαθνξνπνηήζεθε. πγθεθξηκέλα, ε κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απμήζεθε ζε κηθξφ βαζκφ αιιά ζηαζεξά ζε θάζε επφκελε 

ζπλάληεζε. Αληίζεηα, ε κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κεηψζεθε ζε 
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κηθξφ βαζκφ ζηηο επφκελεο δχν ζπλαληήζεηο θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε 

επέζηξεςε πεξίπνπ ζηα αξρηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, ππήξμε εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο ηηκέο ησλ δχν νκάδσλ, ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φζν θαη εληφο ησλ καζεηψλ 

(ρήκα 4).  

 

 

Σρήκα 3. Γηάγξακκα απφθξηζεο ηεο επίδνζεο πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα ηελ πεηξακαηηθή 

θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

 

Σρήκα 4. Γηάγξακκα απφθξηζεο ηεο επίδνζεο πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα θαζέλα απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  
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Γηαπηζηψλνπκε, επίζεο, φηη ε δηαθχκαλζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθάληζε 

κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Όπσο 

ππνδεηθλχεη ην ζεθφγξακκα ηνπ ρήκαηνο 5, ε δηαθχκαλζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

κεηαβιήζεθε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ελψ αληίζεηα παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξή ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Όπσο δηαπηζηψλνπκε, 

ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζεο ζηηο ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο ήηαλ 23.1 βαζκνί γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη 16.3 βαζκνί γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, κε ειάρηζηε θαη κέγηζηε 

δπλαηή ηηκή ηνπο 6 θαη 30 βαζκνχο αληίζηνηρα. 

 

 

Σρήκα 5. Θεθφγξακκα (boxplot) ηεο κεηαβιεηήο επίδνζε πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα ηηο 

δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

Πίλαθαο  4 

Πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηελ επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε 
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πλαληήζεηο Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

Οκάδα 

ειέγρνπ 

N 

Πξψηε 21.6
a
 (3.5)

b
 17.9

a
 (4.4)

b
 77 

Γεχηεξε 22.2 (4.6) 15.7 (4.9) 92 

Σξίηε 23.9 (4.7) 15.3 (5.5) 88 

Σέηαξηε 24.9 (2.7) 16.8 (5.6) 81 

Μέζνο φξνο 23.1 (4.2) 16.3 (5.2) 96 

Σεκ. 
a
Mean 

b
SD. Min.-Max.: 6-30. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηιέμακε ηα κηθηά κνληέια ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ραξαθηήξα ησλ κεηξήζεσλ (γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κηθηψλ 

κνληέισλ βιέπε Raudenbush & Bryk, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε παξφκνηεο 

κειέηεο νη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο απφ ηνπο ίδηνπο ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα 

είλαη πην φκνηεο απφ ηηο κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο θαη, επνκέλσο, 

εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο (Weiss, 

2005). Σα κηθηά κνληέια ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπζρέηηζε απηή θαη καο επηηξέπνπλ 

λα επηιέμνπκε ηε ζσζηή δνκή ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ησλ κεηξήζεσλ (Twisk, 2006). 

Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηεξαξρηθή δνκή θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ κεηαβιεηέο δνκεκέλεο ε κία εζσηεξηθά ηεο άιιεο. Έηζη, νη 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο είλαη δνκεκέλεο εζσηεξηθά ησλ αηφκσλ (Δπίπεδν 1: 

κεηξήζεηο, Δπίπεδν 2: καζεηέο). Σα κηθηά κνληέια καο επηηξέπνπλ λα δηαρσξίζνπκε 

ηε δηαθχκαλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, πεξηγξάθνληαο ηελ εληφο (Δπίπεδν 1) θαη 

ηε κεηαμχ (Δπίπεδν 2) ησλ ππνθεηκέλσλ δηαθχκαλζε (Boyle & Willms, 2001). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εμεηάδνπκε ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη εληφο θαη κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Σέινο, ηα κηθηά κνληέια δελ πξνυπνζέηνπλ ίζν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ 

κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ. Αληίζεηα, πεξηιακβάλνπλ ζηελ αλάιπζε φια ηα 

ππνθείκελα, αθφκα θαη αλ απηά δηαζέηνπλ κία, δχν ή ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλνιηθά 

κεηξήζεηο (Bickel, 2007). Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα κέηξεζε δελ 



86 
 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ιφγσ απνπζίαο ηνπ καζεηή ή πξνβιήκαηνο ζηνλ 

εμνπιηζκφ/ινγηζκηθφ, νη ππφινηπεο κεηξήζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ αληί λα αθαηξεζνχλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ δηαδηθαζία Proc MIXED γηα γξακκηθά κηθηά κνληέια ζην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SAS 9.2 (SAS Institute Inc, 2008). Ο θψδηθαο γηα ηελ αλάιπζε 

πνπ αθνινπζεί βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 

Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηα κηθηά κνληέια ειέγμακε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

θαλνληθφηεηαο θαη νκνζθεδαζηηθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ, ηεο γξακκηθφηεηαο κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο (Hox, 

2010). Απφ ηνλ γξαθηθφ έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν Kolmogorov-Smirnov δηαπηζηψζακε 

φηη ηα θαηάινηπα ηεο επίδνζεο εκθάληζαλ ζρεηηθή ζπκκεηξία (βιέπε ρήκα 1, 

Παξάξηεκα). Αληίζεηα, ην δηάγξακκα δηαζπνξάο γηα ηα θαηάινηπα θαη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηεο επίδνζεο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ (βιέπε ρήκα 2, 

Παξάξηεκα) ππέδεημε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, δηαθνξεηηθέο δειαδή δηαθπκάλζεηο γηα 

ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Όπσο ήδε δηαπηζηψζακε απφ ην ζεθφγξακκα 

ηνπ ρήκαηνο 3, νη δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο εκθάληζαλ δηαθνξεηηθέο δηαθπκάλζεηο 

θαη, επνκέλσο, ρξεηάζηεθε λα εηζάγνπκε ηε δηαθχκαλζε θάζε νκάδαο μερσξηζηά  ζην 

κνληέιν καο. Μηα επηπιένλ ππφζεζε πνπ ειέγμακε αθνξνχζε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ 

ζπγγξακηθφηεηα, πξνρσξήζακε ζε θεληξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα, εθηειέζακε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε πεξηιακβάλνληαο 

φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ Δπηπέδνπ 2, ρσξίο λα εληνπίζνπκε πξφβιεκα 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  
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Απνηειέζκαηα 

Ξεθηλήζακε απφ ην κεδεληθφ κνληέιν θαη ππνινγίζακε ηνλ ζπληειεζηή 

ελδνζπζρέηηζεο (intraclass correlation coefficient, ICC) (Hox, 2010). Ο ζπληειεζηήο 

απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (Δπίπεδν 1 θαη Δπίπεδν 2) 

πνπ εμεγείηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ (Δπίπεδν 2). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε αλ νη κέζνη φξνη ησλ νκάδσλ ηνπ δεχηεξνπ 

επηπέδνπ (δει. ησλ καζεηψλ) δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη, άξα, ε ζπγθεθξηκέλε 

νκαδνπνίεζε ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε (Bickel, 2007). Ο 

ζπληειεζηήο ελδνζπζρέηηζεο βξέζεθε 0.48 κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 0.52 εληφο ησλ 

καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 48% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ήηαλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ή αιιηψο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ επζχλνληαλ γηα ην 46% ηεο 

δηαθχκαλζεο ζηελ επίδνζε. Αληίζηνηρα, 52% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ήηαλ εληφο 

ησλ καζεηψλ, δειαδή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζεκείσλ. Απφ ηα 

παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξήζε κηθηψλ κνληέισλ είλαη απαξαίηεηε. 

Ο Πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

κνληέισλ. Σν Μνληέιν 1 πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζηαζεξά θαη ηε δηαθχκαλζε εληφο 

θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ ζηαζεξά 19.9 (SE=.49, p <.001) είλαη ν κέζνο φξνο ηεο 

επίδνζεο απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ εληφο ησλ αηφκσλ 

δηαθχκαλζε ππνινγίδεηαη απφ ην κνληέιν σο 14.9 κνλάδεο (SE=1.3, p < .001), ελψ ε 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθχκαλζε σο 19 κνλάδεο (SE=3.4, p < .001). ηε ζπλέρεηα, ζην 

Μνληέιν 2 πξνζζέζακε ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ ζπλάληεζε σο επεμεγεκαηηθή 

κεηαβιεηή. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ πνιπσλπκηθφ φξν ζπλάληεζε ζην 

ηεηξάγσλν γηα λα ειέγμνπκε αλ ε επίδνζε ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ 

γξακκηθά ή κε θάπνηνπ άιινπ είδνπο ζρέζε (ηεηξαγσληθή ή θπβηθή). Σν κνληέιν 

πξνβιέπεη επίδνζε 19.1 κνλάδεο (SE=.55, p < .001) ζηελ πξψηε ζπλάληεζε, ε νπνία 
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απμήζεθε θαηά 0.72 κνλάδεο (SE=.18, p < .001) ζε θάζε επφκελν ρξνληθφ ζεκείν. Ο 

ηεηξαγσληθφο φξνο δελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε θαη δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην κνληέιν.  

ην Μνληέιν 3 πξνζζέζακε ηηο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο πεηξακαηηθή 

ζπλζήθε θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην ζπίηη. H  κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ ήηαλ 

14.9 κνλάδεο (SE=1.0, p < .001) θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο επεμεγεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, δειαδή ζηελ πξψηε ζπλάληεζε (session=0) γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ δελ αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο ζην ζπίηη. 

Πίλαθαο 5 

Απνηειέζκαηα απφ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια γηα ηελ επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<.05.  **p<.01.  ***p<.001. 

 

 1.κεδεληθφ 2. +ρξφλνο 3. +κεηαβιεηέο 

Σηαζεξέο Δπηδξάζεηο Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) 

ηαζεξά 19.9 (.49)*** 19.1 (.55)*** 14.9 (1.0)*** 

πλάληεζε - .72 (.18)*** -.39 (.34) 

πλζήθε - - 4.4 (.90)***  

πλάληεζε*ζπλζήθε - - 1.5 (.40)*** 

Δκπεηξία ζε αλαδήηεζε  - - 2.4 (.87)** 

Τπραίεο Δπηδξάζεηο 
   

Δπίπεδν 1      14.9 (1.3)*** - - 

Οκάδα ειέγρνπ - 22.0 (3.1)*** 19.1 (2.5)*** 

Πεηξακαηηθή νκάδα - 9.4 (1.1)*** 9.4 (1.1)*** 

Δπίπεδν 2 19.0 (3.4)*** 18.2 (3.4)*** 6.3 (1.5)*** 

Απφθιηζε  2034.6 2010.2 1920.1 

AIC 2040.6 2020.2 1936.1 

BIC 2048.3 2033.0 1956.6 

Παξάκεηξνη  3 5 12 
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Δπνκέλσο, ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ 4.4 

κνλάδεο κεγαιχηεξνο (SE=.90, p < .001), δειαδή 19.4. Γηαπηζηψζακε, επίζεο, φηη 

ππήξραλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε ε αλαδήηεζε αλάκεζα ζηηο δχν 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε επίδνζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ κεηψζεθε θαηά 

0.39 κνλάδεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο παξέκβαζεο. Ζ κείσζε απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ε επίδνζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απμήζεθε 1.5 κνλάδεο 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (SE=.30, p<.001), δειαδή απμήζεθε 

θαηά 1.1 κνλάδεο ζε θάζε επφκελε αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ 

εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ δηέθεξαλ θαηά 2.4 κνλάδεο ζηελ πξψηε 

επίδνζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ δηέζεηαλ αληίζηνηρε εκπεηξία (SE=.87, 

p<.01). Οη κεηαβιεηέο ηνπ αξρηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ), ηνπ 

θχινπ, ηεο ηάμεο θαη ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθαηξέζεθαλ απφ ην 

κνληέιν. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην ηειηθφ θαη πην πεξίπινθν κνληέιν είλαη 

πξνηηκφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα θαη απινχζηεξα κνληέια, εθαξκφζακε ηνλ έιεγρν 

ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (likelihood ratio test), ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηελ απφθιηζε 

ησλ ηξηψλ κνληέισλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ θάζε κνληέινπ  

(Rodgers, 2010). Σν κνληέιν κε ηελ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ εκθάληζε 

δηαθνξά 24.4 κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε ην κεδεληθφ κνληέιν (Μνληέιν 1 θαη 2, Πίλαθαο 

5). Καζψο ην Μνληέιν 2 έρεη δχν παξακέηξνπο πεξηζζφηεξεο, ε θξίζηκε ηηκή γηα δχν 

βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηνλ πίλαθα ρ
2
 είλαη 9.21 (p= <.01). Αληίζηνηρα, ε πξνζζήθε ησλ 

ππφινηπσλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ (Μνληέιν 3) εκθάληζε δηαθνξά ζηελ 

απφθιηζε 90.1 κνλάδεο απφ ην Μνληέιν 2, φηαλ ε θξίζηκε ηηκή γηα επηά βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζηνλ πίλαθα ρ
2
 ήηαλ 24.32. Καζψο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κνληέια 
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ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πξνζζήθε ησλ 

επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ βειηίσζε ην ηειηθφ κνληέιν. 

Τπραίεο Δπηδξάζεηο  

           Δθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο επηδξάζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κνληέισλ έπαημαλ νη ηπραίεο επηδξάζεηο. ε φια ηα παξαπάλσ κνληέια ππνζέζακε 

φηη ν κέζνο φξνο δηαθνξνπνηήζεθε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (ηπραία ζηαζεξά). 

Δπηπξφζζεηα, ζην Μνληέιν 2 επηηξέςακε ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο ζπλάληεζε 

λα δηαθνξνπνηεζεί αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (ηπραία θιίζε). Δληνχηνηο, ν δείθηεο πνπ 

πξνέθπςε απφ ην ηεζη Wald γηα ηελ δηαθχκαλζε ησλ θιίζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Όζνλ αθνξά ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο 

επίδνζεο, ζην Μνληέιν 2 ρξεηάζηεθε λα δηαρσξίζνπκε ηελ δηαθχκαλζε ηνπ πξψηνπ 

επηπέδνπ ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ). Όπσο 

ππέδεημε ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε, ε δηαθχκαλζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθάληζε 

κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (βιέπε ρήκα 5). 

Δπηπιένλ, ε δηαθχκαλζε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νκάδα ειέγρνπ κεηαβιήζεθε, 

ελψ αληίζεηα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα παξέκεηλε ζηαζεξή. Έηζη, ππνινγίζακε δχν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο δηαθχκαλζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ απνθχγακε ηελ εκθάληζε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. Σέινο, ζε φια ηα παξαπάλσ κνληέια, ην ηεζη ηνπ Wald 

ππέδεημε φηη ε δηαθχκαλζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηα Μνληέια 1 θαη 2 

δηαπηζηψζακε φηη ε πξνζζήθε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ρξφλνπ κείσζε ειαθξψο ηελ 

εληφο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ δηαθχκαλζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηαθχκαλζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε έληνλα φηαλ πξνζζέζακε ηηο επεμεγεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ. Ζ δηαθχκαλζε πνπ παξέκεηλε αλεμήγεηε πηζαλφλ 

απαηηεί έλα πην ζχλζεην κνληέιν κε πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.  
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Μέγεζνο ηεο επίδξαζεο 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ δείθηε 

Pseudo-R
2
, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ εμεγνχλ νη 

πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο (Peugh, 2010). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο πξνβιεπφκελεο θαη ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεηξαγσλίζακε ηε ζπζρέηηζε: [0.637]
2
= .40. Φαίλεηαη φηη ην 40% ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο επίδνζεο κπφξεζε λα εμεγεζεί απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ 

ζπλάληεζε, θαζψο θαη ηηο κεηαβιεηέο πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαη εκπεηξία ζηελ 

αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, ππνινγίζακε ηελ πνζφηεηα ηεο δηαθχκαλζεο πνπ θάζε 

πξνβιεπηηθή κεηαβιεηή εμήγεζε κεκνλσκέλα. Ζ αλαινγηθή κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο 

ππνινγίζηεθε κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε (Raudenbush & Bryk, 2002): 

PRV (Proportional Reduction in Variance) = (varNoPredictor – varPredictor / varNoPredictor) 

H δηαθχκαλζε Var αλαθέξεηαη είηε ζηελ εληφο ησλ καζεηψλ δηαθχκαλζε, είηε 

ζηελ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Αληίζηνηρα, ε δηαθχκαλζε no predictor αλαθέξεηαη ζηελ 

δηαθχκαλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο επεμεγεκαηηθήο 

κεηαβιεηήο. Έηζη, ε ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ηνπ Μνληέινπ 2 θαη 3. Τπνινγίδνληαο 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε πξνέθπςε 61% κείσζε ζηε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ζπλάληεζεο θαη πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο θαη επηπιένλ 17% κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο 

κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε. Δπνκέλσο, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε 

εξκελεχηεθε απφ ηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 

εξκελεχηεθε απφ ηελ εκπεηξία πνπ δηέζεηαλ νη καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ.  
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Σχλνςε 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δηαπηζηψζακε φηη ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθε 1.1 κνλάδεο ζε θάζε επφκελε 

αλαδήηεζε, ελψ αληίζεηα ε επίδνζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξέκεηλε ζηαζεξή. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ είραλ 

θαιχηεξε επίδνζε ζηε πξψηε ζπλάληεζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ δηέζεηαλ 

αληίζηνηρε εκπεηξία. Χζηφζν, ε εκπεηξία δελ επεξέαζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εμειίρζεθε ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ρξφλν. Οη κεηαβιεηέο αξρηθφ ζπλαίζζεκα, 

θχιν, ηάμε θαη πξνζαλαηνιηζκνί ζην ζηφρν δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ζ δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε 

61% κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζπλάληεζεο θαη ζπλζήθεο θαη επηπιένλ 17% κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

κεηαβιεηήο εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε. 

 

5.2. ηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο 

Δθηφο απφ ηελ γεληθή αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα 

εληνπίζνπκε κε πνηνλ ηξφπν αλαπηχρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

αλαδήηεζεο. Έηζη, θσδηθνπνηήζακε θαη θαηαγξάςακε α) ην μεθχιιηζκα ησλ 

ηζηνζειίδσλ, β) ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη γ) ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Δπηινγή Μνληέινπ Αλάιπζεο 

Oη παξαπάλσ κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα κεηξήζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, κεηξήζακε πφζεο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα θάζε αλαδήηεζεο νη καζεηέο 
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μεθχιιηζαλ πξνζεθηηθά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα 

ζρεκάηηζαλ αλαινγίεο/πνζνζηά εθθξάδνληαο ην κέγεζνο ησλ ζπκβάλησλ αλά κνλάδα 

κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ 

πνπ νη καζεηέο μεθχιιηζαλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ άλνημαλ ζπλνιηθά, ή 

ζηηο θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ νη καζεηέο εηζήγαγαλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο 

απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ επέιεμαλ ζπλνιηθά. Έηζη, νη ηηκέο ησλ 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ μεθχιιηζκα θαη ιέμεηο-θιεηδηά αθνξνχζαλ πνζνζηά θαη 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ 0 θαη 1. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαβιεηή θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

ζεσξήζεθε δηρνηνκηθή κε δχν θαηεγνξίεο, δειαδή α) ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα ή 

πεξηζζφηεξα έγθπξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαη β) ν καζεηήο δελ ρξεζηκνπνηεί 

θαλέλα θξηηήξην ή ρξεζηκνπνηεί θάπνην κε έγθπξν θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε γεληθεπκέλα γξακκηθά 

κηθηά κνληέια (generalized linear mixed models) θαζψο ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο θαη παξνπζηάδνπλ ηεαξαξρηθή δνκή (Δπίπεδν 1: 

κεηξήζεηο, Δπίπεδν 2: καζεηέο). Σα γεληθεπκέλα γξακκηθά κηθηά κνληέια ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο θαη καο επηηξέπνπλ 

λα δηαρσξίζνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (Tuerlinckx, Rijmen, 

Verbeke, & de Boeck, 2006). Δπηπιένλ, ηα γεληθεπκέλα γξακκηθά κηθηά κνληέια 

επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε κε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ θαη κε θαλνληθψλ δεδνκέλσλ, 

φπσο είλαη νη κεηξήζεηο, ηα πνζνζηά θαη ηα δηρνηνκηθά δεδνκέλα (Goldstein, 2011). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ δηαδηθαζία GLIMMIX ζην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SAS 9.2. πγθεθξηκέλα, εθαξκφζακε ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ 

Maximum Likelihood θαη ηελ πξνζέγγηζε Gauss-Hermite quadrature. Έηζη, είρακε 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε ηα ππνςήθηα κνληέια κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηνπ 

ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο (likelihood-ratio test) (Bolker et al., 2009) θαη λα ππνινγίζνπκε 



94 
 

κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνπο ζπληειεζηέο ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν pseudo-

quasilikelihood πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια ζηαηηζηηθά παθέηα (π.ρ. Genlinmixed ζην 

SPSS 20) (Zhang et al., 2011). Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηηο ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο βξίζθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 6 θαη 7. Σα 

δηαγξάκκαηα απφθξηζεο ησλ κεηαβιεηψλ πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα ηελ πεηξακαηηθή θαη 

ηελ νκάδα ειέγρνπ βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα (ρήκα 3 θαη 4). 

Πίλαθαο 6 

Πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηηο κεηαβιεηέο μεθχιιηζκα θαη ιέμεηο-θιεηδηά 

 πλάληεζε 1 πλάληεζε 2 πλάληεζε 3 πλάληεζε 4 

 Μ
α 

(SD)
b
 Μ 

α
(SD)

 b
 Μ

 α
(SD)

 b
 Μ

 α
(SD)

 b
 

Ξεθχιιηζκα 0.70 (0.24) 0.73 (0.24) 0.75 (0.20)  0.73 (0.28) 

Λέμεηο-θιεηδηά 0.53 (0.32) 0.49 (0.32) 0.43 (0.32) 0.36 (0.34) 

α 
Σεκ. 

a
Mean 

b
SD. Αθνξνχλ πνζνζηά. 

 

 

Πίλαθαο 7 

Πίλαθαο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ γηα ηελ κεηαβιεηή θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

 
 

Καζψο ηα δεδνκέλα καο απνηεινχλ πνζνζηά θαη αλαινγίεο, δηαπηζηψλνπκε φηη 

δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (γηα παξάδεηγκα βιέπε ρήκα 5, Παξάξηεκα). 

Όπσο πξνηείλεη ν Stroup ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο (2012), επηιέμακε λα 

εθαξκφζνπκε ηελ θαηαλνκή Beta θαη ηελ ζπκβαηηθή ζπλδεηηθή ζπλάξηεζε 

(canonical link) ηεο παξαπάλσ θαηαλνκήο, δειαδή ηελ ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 

Κξηηήξηα πλάληεζε 1 πλάληεζε 2 πλάληεζε 3 πλάληεζε 4 

Καλέλα  53.2% 51.1 % 50% 53.1% 

Έλα ή πεξηζζφηεξα  45.5% 48.9 % 50% 46.9% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21671252
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(logit). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ζειήζακε λα εμεηάζνπκε αθελφο πηζαλέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ πηζαλέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

πξνυπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (εκπεηξία, θχιν, ηάμε, γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο) θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο. Παξάιιεια, 

επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ρξφλν. Έηζη, σο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζακε 

ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε, ηελ ηάμε, ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ ζπλάληεζε θαη ηνπο 

πνιπσλπκηθνχο φξνπο (ηεηξαγσληθφο θαη θπβηθφο ρξφλνο), ηελ εκπεηξία ζην 

Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ηηο ππνθιίκαθεο ιεμηιφγην θαη νκνηφηεηεο απφ ην WISC. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 8 αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλνκή πνπ 

θαζηέξσζε ε logit ζπλάξηεζε δεζκνχ ησλ θαηαλνκψλ θαη φρη ζηηο ίδηεο ηηο 

κεηαβιεηέο. Δπνκέλσο, γηα λα εξκελεχζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ρξεηάζηεθε λα ηνπο 

κεηαηξέςνπκε ζε odds-ratio (Smithson & Verkuilen, 2006).  

Απνηειέζκαηα 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή μεθχιιηζκα, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξνχκελεο 

ηηκέο, ε ζηαζεξά αλαθέξεηαη ζηελ κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο φηαλ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζπλάληεζε θαη ηάμε βξίζθνληαη ζην κεδέλ (δειαδή γηα ηελ πξψηε 

ζπλάληεζε θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο). Υξεζηκνπνηήζακε ηνλ 

αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ g(x) = ex/(1 + ex) γηα λα κεηαηξέςνπκε ηηο ηηκέο ζε 

πνζνζηά (Hox, 2010). Έηζη, έρνληαο κεηαηξέςεη ηνπο ζπληειεζηέο ζε log-odds, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πηζαλφηεηα (odds) νη καζεηέο λα μεθπιιίζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο 

έλαληη ηνπ λα κελ ηηο μεθπιιίζνπλ απμάλεηαη 1.82/1+1.82=.64= 64% ζε θάζε 

επφκελε ζπλάληεζε πνπ αθνινπζεί. Απηφ θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν 

ζπλζήθεο. Οη καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζηελ αξρηθή ηνπο 

επίδνζε (πξψηε ζπλάληεζε). Έηζη, ε πηζαλφηεηα (odds) ελφο καζεηή πνπ αλήθεη ζηελ 
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Έθηε ηάμε λα μεθπιιίζεη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ αλνίγεη έλαληη ηνπ λα κελ ηηο 

μεθπιιίζεη απμάλεηαη θαηά 1.66/1+1.66=.62= 62% ζε ζρέζε κε έλαλ καζεηή πνπ 

αλήθεη ζηελ Πέκπηε ηάμε. Ζ κεηαβιεηή ζπλάληεζε ζην ηεηξάγσλν εκθαλίδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε πνξεία ηεο αχμεζεο δελ είλαη 

γξακκηθή. Δπηπιένλ, νη κεηαβιεηέο πεηξακαηηθή ζπλζήθε, θχιν θαη εκπεηξία ζην 

Γηαδίθηπν δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην μεθχιιηζκα ησλ 

ηζηνζειίδσλ.  

Πίλαθαο 8 

Απνηειέζκαηα γηα ηηο κεηαβιεηέο μεθχιιηζκα, ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

a
OR= odds ratio. 

*p<.05.  **p<.01.  ***p<.001. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή ιέμεηο-θιεηδηά, ε ζηαζεξά αλαθέξεηαη ζηελ κέζε 

ηηκή φηαλ νη κεηαβιεηέο ζπλάληεζε, πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαη ιεμηιφγην βξίζθνληαη 

 Ξεθχιιηζκα Λέμεηο-Κιεηδηά Κξηηήξην αμηνιφγεζεο 

 Coef.(SE) OR
a
 Coef.(SE) OR Coef.(SE) OR 

ηαζεξά 0.54 (.18)** 1.71 -0.35 (.19) 0.70 0.44 (.27) - 

πλάληεζε 0.60 (.20)** 1.82 -0.68 (.12)*** 0.50 - - 

πλάληεζε
2
 -0.16 (.07)* 0.85 - - - - 

Σάμε 0.52 (.20)** 1.66 - - - - 

πλζήθε - - 0.22 (.25) 1.24 - - 

πλάληεζε*ζπλζήθε - - 0.72 (.14)*** 2.03 - - 

Λεμηιφγην - - 0.13 (.03)*** 1.13 - - 

χλδεζε ζε 

Γηαδίθηπν 

- - - - - - 

 > ρξφλν - - - - -0.86 (.34)* 0.42 

 < ρξφλν - - - - -0.54 (.43) 0.58 

 Καζφινπ ζχλδεζε - - - - 0 - 

Γηαθχκαλζε  0.50 (.15)  0.24 (.10)  0.69 (.38)  
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ζην κεδέλ (δειαδή γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κε επίδνζε ζην ιεμηιφγην πνπ βξίζθεηαη ζηνλ κέζν φξν). Έρνληαο 

κεηαηξέςεη ηνπο ζπληειεζηέο ζε log-odds, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην odds ratio γηα ηελ 

κεηαβιεηή ζπλάληεζε κεηαηξέπεηαη ζε πνζνζηφ 0.50/1+0.50=.33. Άξα, ε πηζαλφηεηα 

(odds) ελφο καζεηή πνπ άλεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ λα επηιέμεη θαηάιιειεο ιέμεηο-

θιεηδηά έλαληη ηνπ λα κελ επηιέμεη κεηψζεθε 33% ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε. Ζ 

αληίζηνηρε πηζαλφηεηα ελφο καζεηή πνπ άλεθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα λα επηιέμεη 

θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά έλαληη ηνπ λα κελ επηιέμεη απμήζεθε θαηά 

2.03/1+2.03=.67= 67% ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ άλεθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, δηαπηζηψζακε φηη γηα θάζε κνλάδα πνπ απμήζεθε ε επίδνζε ζην 

ιεμηιφγην ε πηζαλφηεηα (odds) ελφο καζεηή λα επηιέμεη θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζηελ πξψηε ζπλάληεζε απμήζεθε 1.13/1+1.13= 53%. Αληίζεηα, νη κεηαβιεηέο ηάμε, 

θχιν θαη εκπεηξία ζην δηαδίθηπν δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

επηινγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ δηρνηνκηθή κεηαβιεηή θξηηήξην αμηνιφγεζεο, γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηηο πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο πνπ είραλ νη καζεηέο λα αλήθνπλ ζε 

κηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο κεηαηξέςακε ηηο ηηκέο ζε πνζνζηά. 

χκθσλα κε ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο, ε ζηαζεξά αλαθέξεηαη  ζηελ κέζε ηηκή φηαλ 

ε κεηαβιεηή ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν βξίζθεηαη ζην κεδέλ (δειαδή γηα φζνπο καζεηέο 

δελ έρνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν). Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ππνινγηζκνχο απφ ηελ 

ζηήιε νdds ratio
 
ηνπ Πίλαθα 8 ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πηζαλφηεηα (odds) ελφο καζεηή 

λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο έλαληη ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απμήζεθε θαηά .42/1+.42=.29= 29% φηαλ ν καζεηήο είρε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν 

πάλσ απφ έλα ρξφλν ζε ζρέζε κε έλαλ καζεηή πνπ δελ είρε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. 
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Αληίζεηα, νη κεηαβιεηέο ζπλάληεζε, πεηξακαηηθή ζπλζήθε, ηάμε θαη θχιν δελ 

επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

Σχλνςε 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψζακε φηη θάζε κηα απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο πνπ κειεηήζακε αλαπηχρζεθε κε μερσξηζηφ ηξφπν θαη 

επεξεάζηεθε απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην 

μεθχιιηζκα ησλ πιεξνθνξηψλ νη καζεηέο θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο βειηηψζεθαλ ζε 

θάζε επφκελε ζπλάληεζε. Χο εθ ηνχηνπ, μεθχιιηζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο 

ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ, κνινλφηη ε πνξεία ηεο αχμεζεο δελ ήηαλ γξακκηθή αιιά 

αθνινχζεζε πνιπσλπκηθή κνξθή. Δπηπιένλ, εληνπίζακε δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

ηάμεηο. Έηζη, φζνη καζεηέο θνηηνχζαλ ζηελ Έθηε ηάμε μεθχιιηζαλ πεξηζζφηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο ζηελ πξψηε ζπλάληεζε. Αλαθνξηθά κε 

ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, νη καζεηέο θαη ζηηο δχν νκάδεο βειηηψζεθαλ θαη 

επέιεμαλ φιν πην απιέο θαη πεξηγξαθηθέο ιέμεηο-θιεηδηά. Δληνχηνηο, νη καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα πνπ δηέζεηαλ νη καζεηέο ζην 

ιεμηιφγην επεξέαζε ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Έηζη, φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ιεμηινγίνπ, ηφζν πην θαηάιιειεο ιέμεηο-

θιεηδηά νη καζεηέο επέιεμαλ ζηελ πξψηε αλαδήηεζε. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε κφλε κεηαβιεηή πνπ άζθεζε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη καζεηέο αμηνιφγεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο ήηαλ ε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ ζην ζπίηη ηνπο ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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θάπνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ δηέζεηαλ ζχλδεζε 

ζην Γηαδίθηπν. 

 

5.3. πλαίζζεκα 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

βξίζθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 9 θαη 10. Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

ηεζζάξσλ ζπλαληήζεσλ ζηηο ηξεηο ρξνληθέο ζηηγκέο (δειαδή πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαη κεηά ηελ αλαδήηεζε), ην κέζν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ πςειφ, απμήζεθε ζε 

κηθξφ βαζκφ αλάκεζα ζηηο ηξεηο ρξνληθέο θαη δηαθνξνπνηήζεθε ειαθξά κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ ζπλαληήζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κέζν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ 

ρακειφ, απμήζεθε ιίγν θαηά ηελ πνξεία ηεο αλαδήηεζεο θαη επέζηξεςε ζην ηέινο ηεο 

αλαδήηεζεο πεξίπνπ ζηα αξρηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα δηαθνξνπνηήζεθε ζε κηθξφ βαζκφ. 

Πίλαθαο  9 

Πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

πλαληήζεηο Πξηλ ηελ αλαδήηεζε Καηά ηε δηάξθεηα Μεηά ηελ αλαδήηεζε 

Πξψηε  28.5
a
 (5.1)

b 
     n=87 28.9 (6.6)    n=66 30.4 (5.5)   n=86 

Γεχηεξε  28.8 (4.7)        n= 77  28.2 (7.3)    n=64 30.9 (5.2)   n=86 

Σξίηε  28.8 (5.4)        n=81 28.1 (6.7)    n=57 29.9 (6.0)   n=82 

Σέηαξηε  27.5 (6.4)        n=74 29.6 (6.4)    n=43 30.7 (5.4)   n=74 

Σεκ.: Min-Max:7-35. 
a
Mean. 

b
SD. 

 

 

Πίλαθαο 10 

Πεξηγξαθηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

πλαληήζεηο Πξηλ ηελ αλαδήηεζε Καηά ηε δηάξθεηα Μεηά ηελ αλαδήηεζε 
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Πξψηε   10.0 
a
 (3.4)

b
      n=82 9.7 (3.4)    n=65 9.1 (3.8)   n=89 

Γεχηεξε  8.4 (2.2)         n= 77 9.8 (4.1)    n=63 8.6 (3.4)   n=88 

Σξίηε  8.5 (2.5)         n=82 10.3 (3.9)  n=57 9.1 (4.0)   n=87 

Σέηαξηε  8.9 (3.4)         n=72 8.0 (2.0)    n=44 8.2 (3.0)   n=75 

Σεκ.: Min-Max: 7-27.  
a
Mean. 

b
SD. 

Ζ εμέιημε ηνπ ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο γίλεηαη πην θαηαλνεηή 

απφ ηα ρήκαηα 6 θαη 7. Αθελφο νη καζεηέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο αξρηθέο 

ηηκέο θαη ηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη αθεηέξνπ ε δηαζπνξά ηφζν ηνπ 

ζεηηθνχ φζν θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο εκθαλίδεη νκνηφηεηα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλαληήζεηο. 

 

 

Σρήκα 6. Γηάγξακκα απφθξηζεο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνλ κέζν φξν. 
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Σρήκα 7. Γηάγξακκα απφθξηζεο αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνλ κέζν φξν. 

 

Έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ θαη αλάιπζε κε εχξσζηε εθηίκεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηα γξακκηθά κηθηά κνληέια ειέγμακε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη. Με γξαθηθφ ηξφπν ειέγμακε ηελ 

πξνυπφζεζε γηα θαλνληθά θαηαλεκεκέλα θαηάινηπα ζην κεδεληθφ κνληέιν. 

Γηαπηζηψζακε φηη ηα θαηάινηπα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

εκθαλίδνπλ αζπκκεηξία κε αξθεηέο αθξαίεο ηηκέο (βιέπε ρήκαηα 6 θαη 7, 

Παξάξηεκα). Παξάιιεια, γηα λα ειέγμνπκε ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο ζεκείσλ κε ηα θαηάινηπα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα κεδεληθά κνληέια θαη δηαπηζηψζακε φηη ππνδεηθλχνπλ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

ηφζν γηα ην ζεηηθφ, φζν θαη γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (ρήκα 8 θαη 9, 

Παξάξηεκα). 

Καζψο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κηθηψλ κνληέισλ 

παξαβηάδνληαη, επηιέμακε λα εθαξκφζνπκε κηθηά κνληέια κε εχξσζηε εθηίκεζε, 
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γλσζηή θαη σο δηφξζσζε Huber-White ή sandwich estimator (Maas & Hox, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Hox (2010), αθφκα θαη φηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη 

έληνλε αζπκκεηξία, κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε αθξηβείο ζπληειεζηέο θαη δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο ρξεζηκνπνηψληαο εχξσζηα ηππηθά ζθάικαηα. Δπηιέμακε ηελ 

δηαδηθαζία Proc MIXED γηα γξακκηθά κηθηά κνληέια ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SAS 

9.2, φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ εχξσζησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν 

sandwich estimator (SAS Institute Inc, 2008). 

Απνηειέζκαηα γηα ην Θεηηθφ Σπλαίζζεκα 

Ο Πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ. Σν Μνληέιν 1 πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζηαζεξά θαη ηελ 

δηαθχκαλζε εληφο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν 

ππνινγίζακε ηνλ ζπληειεζηή ελδνζπζρέηηζεο, ν νπνίνο βξέζεθε 0.46 κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη 0.54 εληφο ησλ καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 46% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ήηαλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ή αιιηψο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ επζχλνληαλ γηα ην 46% ηεο δηαθχκαλζεο ζηo ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. 

Αληίζηνηρα, 54% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ήηαλ εληφο ησλ καζεηψλ, δειαδή 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζεκείσλ. Σν πςειφ πνζνζηφ πηζαλφλ νθείιεηαη 

ζηνλ δηαρξνληθφ ραξαθηήξα ησλ κεηξήζεσλ, θαζψο νη κεηξήζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ήηαλ επαλαιακβαλφκελεο, ζπρλέο θαη ζε κηθξή ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ζην Μνληέιν 2 πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ρξφλνπ 

ζπλάληεζε θαη ρξνληθή ζηηγκή σο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν πξνέβιεςε 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 28.2 κνλάδεο (SE=.50, p < .001) ζηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή 

(πξψηε ζπλάληεζε θαη πξψην ρξνληθφ ζεκείν), ην νπνίν απμήζεθε θαηά 0.97 

κνλάδεο (SE=.15, p < .001) ζε θάζε επφκελν ρξνληθφ ζεκείν. Αληίζεηα, ν 
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ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβιεηή ζπλάληεζε εθθξάδεη ηνλ κέζν φξν ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο φηαλ ε κεηαβιεηή απμεζεί θαηά κία κνλάδα, δειαδή ζε θάζε 

επφκελε ζπλάληεζε. Ο ζπληειεζηήο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην κνληέιν. Οη πνιπσλπκηθνί φξνη πνπ πξνζζέζακε 

πεξηειάκβαλαλ ηνλ ηεηξαγσληθφ θαη θπβηθφ ρξφλν. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγμνπκε αλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζρεηίδεηαη γξακκηθά ή κε θάπνηνπ άιινπ 

είδνπο ζρέζε (ηεηξαγσληθή ή θπβηθή) κε ηηο κεηαβιεηέο ζπλάληεζε θαη ρξνληθή 

ζηηγκή. Παξ‘ φια απηά, νη παξαπάλσ φξνη δελ βειηίσζαλ ην κνληέιν θαη δελ 

εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε.  

ην Μνληέιν 3 πξνζζέζακε ηελ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-πξνζέγγηζε. Σέινο, ζην Μνληέιν 4 πξνζζέζακε 

δηαθνξεηηθέο δηαθπκάλζεηο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ην ηειηθφ κνληέιν ην κέζν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ 27.2 κνλάδεο 

(SE=.57, p< .001) θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, 

δειαδή ζηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη 

έρνληαο ηε ζπλερή κεηαβιεηή κάζεζε-πξνζέγγηζε ζηνλ κέζν φξν. Σν ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα απμήζεθε θαηά 0.93 κνλάδεο (SE=.14, p < .001) θαζψο ε αλαδήηεζε 

εμειίρζεθε θαη νινθιεξψζεθε. Δπηπιένλ, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ κεγαιχηεξν 

θαηά 2.1 κνλάδεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ πξψηε ρξνληθή 

ζηηγκή ζε θάζε ζπλάληεζε (SE=.69, p < .01). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-πξνζέγγηζε άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα. πγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο 1.1 (SE=.19, p < .001) ππνδεηθλχεη φηη γηα 

θάζε κία κνλάδα πνπ απμήζεθε ε ηηκή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

ηνπ καζεηή απμήζεθε θαηά 1.1 κνλάδεο. 
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Πίλαθαο 11 

Απνηειέζκαηα απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κνληέια γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

 

*p<.05.  **p<.01.  ***p<.001. 

 

Οη ππφινηπνη πξνζαλαηνιηζκνί ζηφρσλ θαη νη κεηαβιεηέο ηάμε, θχιν θαη 

εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

ζπλαίζζεκα. Σέινο, ε δηαθχκαλζε (εληφο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ) παξέκεηλε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη πηζαλφλ ρξεηαδφκαζηε έλα πην 

ζχλζεην κνληέιν κε πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.  

Μέγεζνο ηεο επίδξαζεο 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο αξρηθά επηιέμακε ην δείθηε 

Pseudo-R
2 

θαη ππνινγίζακε ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ εμεγνχλ νη επεμεγεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

 1. κεδεληθφ 2. + ρξφλνο 3. + κεηαβιεηέο  4. + δηαθχκαλζε 

Σηαζεξέο Δπηδξάζεηο Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) 

ηαζεξά 29.2 (.44)*** 28.2 (.47)*** 27.2 (.56)*** 27.2 (.57)*** 

Υξνληθή ζηηγκή - .97 (.15)*** .95 (.15)*** .93 (.14)*** 

πλζήθε - - 2.1 (.69)** 2.1 (.67)** 

Μάζεζε-πξνζέγγηζε - - 1.1 (.19)*** 1.1 (.19)*** 

Τπραίεο Δπηδξάζεηο 
    

Γηαθχκαλζε Δπηπέδνπ 1 19.03 (.96)*** 18.2 (.92)*** 17.8 (.92)*** - 

   Οκάδα Διέγρνπ - - - 23.1 (1.8)*** 

   Πεηξακαηηθή Οκάδα - - - 13.7 (.94)*** 

Γηαθχκαλζε Δπηπέδνπ 2 16.21 (2.6)*** 16.1 (2.6)*** 8.2 (1.5)*** 8.1 (1.5)*** 

Απφθιηζε 5277.7 5245.3 5020.1 4994.0 

AIC 5283.7 5255.3 4967.7 5008.0 

BIC 5291.4 5263.6 4985.3 5025.7 
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πξνβιεπφκελεο θαη ηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεηξαγσλίζακε ηελ 

ζπζρέηηζε: [.50]
2
= .25. Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ην 25% ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο κεηαβιεηέο ρξνληθή ζηηγκή, πεηξακαηηθή 

ζπλζήθε θαη πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, ππνινγίζακε ην 

κέγεζνο ηεο επίδξαζεο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. ηνλ 

ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Μνληέινπ 3, πξηλ δειαδή 

εηζάγνπκε ηελ μερσξηζηή δηαθχκαλζε γηα ηηο δχν πεηξακαηηθέο νκάδεο (Raudenbush 

& Bryk, 2002). Γηα ηελ δηαθχκαλζε εληφο ησλ καζεηψλ πξνέθπςε 4% κείσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζηνηρα, ε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε θαηά 43% κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

κεηαβιεηήο κάζεζε-πξνζέγγηζε θαη επηπιένλ 10% κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο 

πεηξακαηηθή ζπλζήθε.  

Απνηειέζκαηα γηα ην Αξλεηηθφ Σπλαίζζεκα 

Ο Πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ  κνληέισλ γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Σν Μνληέιν 1 πεξηιακβάλεη 

κφλν ηε ζηαζεξά θαη ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ θαη εληφο ησλ καζεηψλ. Ζ ζηαζεξά 9.1 

(SE=.24, p < .001) είλαη ν κέζνο φξνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ δηαθχκαλζε εληφο ησλ αηφκσλ 

ππνινγίζηεθε απφ ην κνληέιν σο 7.9 κνλάδεο (SE=.40, p <.001), ελψ ε κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ δηαθχκαλζε σο 4.7 κνλάδεο (SE=.87, p <.001). Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή 

δηαθχκαλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν 

δηαθπκάλζεσλ, δειαδή 12.6. Ο ζπληειεζηήο ελδνζπζρέηηζεο ππνινγίζηεθε σο 

ICC=7.9/12.6=.63 θαη ICC=4.7/12.6=.37. Απηφ ζεκαίλεη φηη 63% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ήηαλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ή αιιηψο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
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καζεηψλ επζχλνληαλ γηα ην 63% ηεο δηαθχκαλζεο ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Αληίζηνηρα, 37% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο βξέζεθε εληφο ησλ καζεηψλ, δειαδή 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζεκείσλ. 

ην Μνληέιν 2 πξνζζέζακε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ρξφλνπ ζπλάληεζε θαη ρξνληθή 

ζηηγκή σο πξνβιεπηηθέο κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν πξνέβιεςε θαηά κέζν φξν αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα 9.7 κνλάδεο (SE= .29, p <.001) ζηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή (πξψηε 

ζπλάληεζε θαη πξψην ρξνληθφ ζεκείν), ην νπνίν απμήζεθε 1.0 κνλάδα (SE= .42, p 

<.05) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο (δειαδή, αλάκεζα ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κεηψζεθε θαηά 0.40 κνλάδεο (SE= .11, 

p <.001) ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε. Οη πνιπσλπκηθνί φξνη πνπ πξνζζέζακε 

πεξηειάκβαλαλ ηνλ ηεηξαγσληθφ θαη θπβηθφ ρξφλν. Απφ απηνχο ηνπο φξνπο κφλν ε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεηξαγσληζκέλε εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε (-0.56, 

SE= 0.20, p <.01). πκπεξαίλνπκε, επνκέλσο, φηη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ελψ 

έηεηλε λα απμεζεί θαηά ηελ πνξεία ηεο αλαδήηεζεο, κεηψζεθε ζην ηέινο ηεο 

αλαδήηεζεο επηζηξέθνληαο ζηα αξρηθά επίπεδα. ην Μνληέιν 3 πξνζζέζακε ηε 

κεηαβιεηή πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαη δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο εκθάληζαλ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κηθξφηεξν θαηά 1.1 

κνλάδα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (SE= .47, p <.01). 

 



Πίλαθαο 12 

Απνηειέζκαηα απφ πέληε κνληέια γηα ηo αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.κεδεληθφ 2.+ ρξφλνο 3.+ κεηαβιεηέο 4.+ ηπραίεο επηδξάζεηο 5.+δηαθχκαλζε 

Σηαζεξέο Δπηδξάζεηο Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) Coef.(SE) 

ηαζεξά 9.1 (.24)*** 9.7 (.29)*** 10.2 (.42)*** 10.1(.39)*** 10.2 (.39)*** 

πλάληεζε - -0.40 (.11)*** -0.41 (.11)*** -0.38 (.11)*** -0.40 (.11)*** 

Υξνλ. ηηγκή - 1.0 (.42)* 1.0 (.42)* 1.0 (.43)* 0.86 (.40)* 

Υξνλ. ηηγκή
2
 - -0.56 (.20)** -0.58 (.20)** -0.58 (.20)** -0.50 (.18)** 

πλζήθε - - -1.1 (.47)* -1.1 (.46)* -1.1 (.46)* 

Μάζεζε-απνθπγή - - 0.30 (.09)** 0.32 (.09)*** 0.32 (.09)*** 

Τπραίεο Δπηδξάζεηο  

Γηαθχκαλζε Δπηπέδνπ 1 7.9 (.40)*** 7.6 (.38)*** 7.6 (.39)*** 7.0 (.38)*** - 

Οκάδα ειέγρνπ - - - - 5.2 (.37)*** 

Πεηξακαηηθή νκάδα  - - - - 9.5 (.78)*** 

Γηαθχκαλζε Δπηπέδνπ 2 4.7 (.87) *** 4.9 (.91)*** 4.1 (.79)***   

ηαζεξά - - - 4.5 (1.0)*** 4.5 (1.0)*** 

πλδηαθχκαλζε - - - -0.55 (.33) -0.60 (.31) 

Κιίζε - - - 0.49 (.18)** 0.43 (.16)** 

Απφθιηζε 4502.5 4472.0 4361.9 4347.3 4317.2 

AIC 4508.5 4484.0 4377.9 4367.3 4339.2 

BIC 4516.2 4499.4 4398.2 4392.8 4367.2 

Παξάκεηξνη 3 6 9 11 12 

*p<.05.  **p<.01. **p<.001. 



Απφ φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηνπο ζηφρνπο, ε πξνζέγγηζε κάζεζε-

απνθπγή είρε ζεηηθή επίδξαζε ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Έηζη, ν ζπληειεζηήο 0.30 

(SE= .09, p <.001) δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε ηηκή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

ηφζν κεγαιχηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αλέθεξε ν καζεηήο. Οη ππφινηπνη 

πξνζαλαηνιηζκνί δελ εκθάληζαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

ζπλαίζζεκα. 

ηε ζπλέρεηα, ζην Μνληέιν 4 πξνζζέζακε ηηο ηπραίεο επηδξάζεηο (βιέπε 

επφκελε ππν-ελφηεηα). χκθσλα κε ην ηειηθφ Μνληέιν 5 ην κέζν αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ήηαλ 10.2 (SE=0.39, p <.001) θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο επεμεγεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο: ζηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη έρνληαο ηε ζπλερή κεηαβιεηή κάζεζε-απνθπγή 

ζηνλ κέζν φξν. Σν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απμήζεθε θαηά 0.86 κνλάδεο (SE=.40, p 

<.01) θαζψο ε αλαδήηεζε εμειίρζεθε θαη νινθιεξψζεθε. Ζ ηάζε ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο λα απμεζεί ελψ νη καζεηέο αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο κεηψζεθε ζην 

ηέινο ηεο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κεηψζεθε ζηελ έλαξμε 

θάζε επφκελεο ζπλάληεζεο θαηά 0.40 κνλάδεο (SE=.10, p <.001).  Οη κεηαβιεηέο 

ηάμε, θχιν θαη εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν δελ άζθεζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. ε φια ηα παξαπάλσ κνληέια ε δηαθχκαλζε εληφο θαη 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη 

πηζαλφλ ρξεηαδφκαζηε έλα πην ζχλζεην κνληέιν κε πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.  

Τπραίεο Δπηδξάζεηο 

Δθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο επηδξάζεηο θαη ηελ δηαθχκαλζε, εμεηάζακε ηνλ ξφιν 

ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ. Σα Μνληέια 1, 2 θαη 3 ππνζέηνπλ φηη ν ξπζκφο ηεο 

αιιαγήο ήηαλ φκνηνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Αληίζεηα, ζην Μνληέιν 4 ν 
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ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο ζπλάληεζε δηαθνξνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαζψο ε δηαθχκαλζε ησλ ζηαζεξψλ θαη θιίζεσλ ηεο κεηαβιεηήο ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Ο έιεγρνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, ν νπνίνο ζχγθξηλε ηελ απφθιηζε ησλ 

κνληέισλ κε ηηο παξαπάλσ ηπραίεο επηδξάζεηο θαη ρσξίο απηέο, εκθαλίδεη chi-

square=14.6 (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα), δειαδή κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ θξίζηκε ηηκή 

13.8 (p <.001) γηα δχν βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηνλ πίλαθα ρ
2
. Μπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε, επνκέλσο, φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη φηη ε πξνζζήθε ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ βειηηψλεη ην κνληέιν.  

ρεηηθά κε ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ζην κνληέιν νη ηπραίεο επηδξάζεηο 

δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο. Απφ ηελ κηα κεξηά, ε δηαθχκαλζε ζην Μνληέιν 4 γηα ηελ 

κεηαβιεηή ζπλάληεζε ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ ηπραία ζηαζεξά, 

φζν θαη γηα ηελ θιίζε. Ο ζπληειεζηήο 4.5 γηα ηελ ζηαζεξά (SE=1.0, p <.001) δειψλεη 

φηη νη καζεηέο δηέθεξαλ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηελ έλαξμε θάζε αλαδήηεζεο, 

ελψ ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θιίζε (0.43, SE=0.16, p <.01) δείρλεη φηη νη καζεηέο 

δηέθεξαλ επηπιένλ ζηνλ ξπζκφ ηεο αιιαγήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ην κνληέιν απηφ ε 

δηαθχκαλζε (εληφο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ) παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, έηζη 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο παξέκεηλε αλεξκήλεπην. Ζ αλεμήγεηε 

δηαθχκαλζε πηζαλφλ απαηηεί έλα πην ζχλζεην κνληέιν κε πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.  

Μέγεζνο ηεο επίδξαζεο 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ δείθηε 

Pseudo-R
2 

θαη εθαξκφζακε ηνλ γεληθφ θαη εηδηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο πξνβιεπφκελεο θαη ηηο παξαηεξνχκελεο 

ηηκέο έδσζαλ ηηκέο [.26]
2
= .06. Δπνκέλσο, 6% ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο κεηαβιεηέο ζπλάληεζε, ρξνληθή ζηηγκή, 
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ηεηξαγσληζκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κάζεζε-απνθπγή. Δπηπξφζζεηα, ππνινγίζακε ην 

κέγεζνο ηεο επίδξαζεο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Μνληέινπ 3, πξηλ δειαδή 

εηζάγνπκε ηηο ηπραίεο επηδξάζεηο (Tabachnick & Fidell, 2007). Γηαπηζηψζακε φηη γηα 

ηελ δηαθχκαλζε εληφο ησλ καζεηψλ πξνέθπςε 4% κείσζε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ρξφλνπ (ζπλάληεζε, ρξνληθή ζηηγκή θαη ηεηξαγσληζκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή). Δπηπιένλ, ε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ κεηψζεθε θαηά 7% κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο ζπλζήθε θαη επηπιένλ 10% κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-απνθπγή.  

Σχλνςε 

Με ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ κνληέισλ επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ην 

ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ φπσο εμειίρζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

(αξρή, κέζε θαη ηέινο ηεο αλαδήηεζεο) ζηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλαληήζεηο. Σν 

κνληέιν γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαίλεηαη λα δηαζέηεη κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή 

αμία απφ ην κνληέιν γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. πλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη 

ην κέζν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ πςειφ ζηελ αξρή θάζε αλαδήηεζεο (27.2 κνλάδεο, 

Min.7, Max.35) γηα ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ελψ εκθαλίζηεθε 2.1 κνλάδεο 

κεγαιχηεξν γηα ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Σν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

απμήζεθε θαηά 0.93 κνλάδεο θαζψο ε αλαδήηεζε εμειίρζεθε θαη νινθιεξψζεθε γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-πξνζέγγηζε εκθάληζε 

ζεηηθή επίδξαζε ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Έηζη, γηα θάζε κία κνλάδα πνπ απμήζεθε ε 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα απμήζεθε θαηά 

1.1 κνλάδεο. ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο, δηαπηζηψζακε φηη ε κεηαβιεηή 

ηνπ ρξφλνπ ζπλάληεζε εξκήλεπζε έλα ειάρηζην πνζνζηφ (4%) ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 
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εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζεηηθφ ζπλαίζζεκα εληφο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, έλα 

ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ (43%) ηεο δηαθχκαλζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ εξκελεχηεθε 

απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-πξνζέγγηζε, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 

(10%) εξκελεχηεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη 

καζεηέο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κέζν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ήηαλ ρακειφ (10.2 

κνλάδεο, Min.7, Max.27) ζηελ αξρή ηεο πξψηεο αλαδήηεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, ελψ εκθαλίζηεθε 1.1 κνλάδεο κηθξφηεξν γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. Σν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απμήζεθε θαηά 0.86 κνλάδεο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο θαζψο ε αλαδήηεζε εμειίρζεθε θαη νινθιεξψζεθε. Ζ ηάζε ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο λα απμεζεί ελψ νη καζεηέο αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο 

κεηψζεθε ζην ηέινο θάζε αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κεηψζεθε 

ζηελ έλαξμε θάζε επφκελεο ζπλάληεζεο θαηά 0.40 κνλάδεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο 

κάζεζε-απνθπγή άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Έηζη, γηα θάζε 

κία κνλάδα πνπ απμήζεθε ε ηηκή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

ησλ καζεηψλ απμήζεθε θαηά 0.30 κνλάδεο. ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο, 

δηαπηζηψζακε φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ ρξφλνπ εξκήλεπζαλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

(4%) ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα εληφο ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο, έλα κηθξφ πνζνζηφ (10%) ηεο δηαθχκαλζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

κπφξεζε λα εξκελεπηεί απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-απνθπγή, 

ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (7%) εξκελεχηεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ νη καζεηέο.  
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Κεθάιαην 6: ΤΕΖΣΖΖ 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν ζε καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο 

Γεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Παξάιιεια, ζειήζακε λα 

πεξηγξάςνπκε ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαη ηελ εμέιημή ηνπ 

θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. Δπηπιένλ, κειεηήζακε ηνπο ηέζζεξηο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ καζεηψλ ζηνλ ζηφρν (κάζεζε-πξνζέγγηζε θαη κάζεζε-

απνθπγή, επίηεπμε-πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή) θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

άζθεζαλ ζην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. ε απηφ ην θεθάιαην αξρηθά ζα αλαθέξνπκε 

ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα παξνπζηάζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

επίπεδν. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο. 

 

6.1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζακε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο 

Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, ην πξψην εξψηεκα πνπ επηρεηξήζακε λα απαληήζνπκε 

ήηαλ αλ ε επίδνζε ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηήζεθε αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ειέγμακε αλ ηα πξνυπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ (εκπεηξία, θχιν, ηάμε θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο) επεξέαζαλ ηελ επίδνζή 

ηνπο ζηελ αλαδήηεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη καζεηέο αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο ζε 
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ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία θαη γηα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αλαθχθισζε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο κε βάζε 

ηηο γξαπηέο απαληήζεηο ηνπο θαη ηελ θαηαγεγξακκέλε ζε βίληεν ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνπ θαηαζθεπάζακε γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ δηαθνξνπνηήζεθε αλάκεζα ζηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθαλ ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε, ελψ 

αληίζεηα νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξνί ζηελ επίδνζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ δηέζεηαλ εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο, νη 

νπνίνη δελ δηέζεηαλ αληίζηνηρε εκπεηξία. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε βξέζεθε ιίγν πην πάλσ απφ ην 

κεζαίν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (17.8), ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ηεο 

ίδηαο νκάδαο ρσξίο εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε βξέζεθε ιίγν πην θάησ απφ ην κεζαίν 

ζεκείν ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (13.5). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εκπεηξία δελ επεξέαζε 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Σέινο, νη κεηαβιεηέο θχιν, ηάμε 

θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ.  

Δθηφο απφ ηελ γεληθή αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα 

εληνπίζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε επηινγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ, δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάκεζα ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σαπηφρξνλα, ειέγμακε αλ ηα 

πξνυπάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (εκπεηξία, θχιν, ηάμε θαη γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο) άζθεζαλ επίδξαζε ζηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, θαηαγξάςακε ζε κνξθή βίληεν ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ ζην 
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ζχζηεκα πινήγεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζακε ην μεθχιιηζκα ησλ 

ηζηνζειίδσλ, ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζακε φηη νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηνλ ηξφπν πνπ μεθχιιηζαλ 

ηηο ηζηνζειίδεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Αληίζεηα, νη καζεηέο 

θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο μεθχιιηζαλ ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο είραλ θαιχηεξε αξρηθή 

επίδνζε ζην μεθχιιηζκα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο. Χζηφζν, ν 

ξπζκφο ηεο αιιαγήο ήηαλ παξφκνηνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη 

καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο δελ βειηηψζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο επφκελεο 

ζπλαληήζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθαλ θαη επέιεμαλ φιν πην απιέο θαη 

πεξηγξαθηθέο ιέμεηο-θιεηδηά. Αληίζεηα, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

κεηψζεθε, θαζψο νη καζεηέο ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε επέιεμαλ ιηγφηεξν 

θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. Γηαπηζηψζακε, επίζεο, φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ην WISC, ηφζν πην 

θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά νη καζεηέο επέιεμαλ ζηελ αξρηθή αλαδήηεζε. Με άιια 

ιφγηα, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε 

ελλνηψλ θαη ιεμηινγίνπ ζρεκάηηζαλ πην θαηάιιεινπο φξνπο αλαδήηεζεο. Δληνχηνηο, 

ε επίδνζε ζην ιεμηιφγην δελ επεξέαζε ηνλ ξπζκφ ηεο αιιαγήο αιιά νη καζεηέο 

βειηίσζαλ ηνλ ηξφπν  επηινγήο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ γισζζηθή 

ηθαλφηεηα πνπ δηέζεηαλ. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

δηαπηζηψζακε φηη oη καζεηέο ηφζν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φζν θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ δελ βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. Ζ κφλε 



115 
 

κεηαβιεηή πνπ άζθεζε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο αμηνιφγεζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ήηαλ ε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ 

ζην ζπίηη ηνπο ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, είραλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ δηέζεηαλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Σέινο, ε κεηαβιεηή 

ηνπ θχινπ δελ εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζε θακηά απφ ηηο παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθέο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν, φζν θαη ηελ αλάγλσζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ 

(ππεξθεηκέλσλ). Ξεθηλψληαο απφ ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε, 

δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηίσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο 

ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε. Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ εθάξκνζαλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο θαη 

δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο βειηίσζαλ ηνλ ηξφπν πνπ αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζηηο παξεκβάζεηο ησλ Argelagos θαη Pifarre (2012), ηεο 

Kingsley (2011) θαη ησλ Zhang θαη Quintana (2012) δηδάρζεθαλ ηηο επηκέξνπο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν (βιέπε Brand-Gruwel 

et al, 2009; Eisenberg, 2008) θαη ηαπηφρξνλα εμαζθήζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο 

ζηξαηεγηθέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ. Με παξφκνην ηξφπν, κε ηελ 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ εθαξκφζακε επηδηψμακε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ξπζκφ 

αλάγλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Δπηπιένλ, σο θχξηα δηδαθηηθή ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ επίδεημε παξνπζηάδνληαο ζηνπο καζεηέο θάζε θνξά 



116 
 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ηξφπνπο ζθέςεο, ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη καζεηέο βειηηψλνπλ ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δηαπηζηψζακε φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ δελ βειηηψζεθε, αιιά παξέκεηλε ζηαζεξή θαη ζε κέηξηα επίπεδα. Δπηπιένλ, 

νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ δηέζεηαλ εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε είραλ 

θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ δελ δηέζεηαλ 

αληίζηνηρε εκπεηξία. ρεηηθά κε ηελ κέηξηα θαη ζηαζεξή επίδνζε ησλ καζεηψλ, 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, απνζπνχληαη εχθνια απφ άζρεην πιηθφ (Zhang & Quintanta, 

2012), βξίζθνπλ κηθξφ αξηζκφ απαληήζεσλ θαη δελ βειηηψλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο 

χζηεξα απφ ηελ κεζνιάβεζε ειεχζεξεο αλαδήηεζεο (Gerjets & Hellenthal-Schorr, 

2008). Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο κε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο βξίζθνπλ 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ (Tu et al, 2008), έρνπλ 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ αλαδήηεζε (Bilal, 2000) θαη βξίζθνπλ γξεγνξφηεξα 

απνηειέζκαηα (Lazonder et al., 2000). Δπηπιένλ, ε ζπρλφηεξε ρξήζε ππνινγηζηή ζην 

ζπίηη έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ζηελ αλάγλσζε ςεθηαθψλ 

θεηκέλσλ θαη ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν (OECD, 2011). Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη  

νη καζεηέο απνθηνχλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ζηα ςεθηαθά κέζα εθηφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή εμεξεχλεζε ζην ζπίηη θαη ηελ 

παξαηήξεζε θίισλ θαη ζπγγελψλ (Horst, 2010). Χζηφζν, παξφιν πνπ νη καζεηέο 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζην 

Γηαδίθηπν, ε επίδνζή ηνπο παξακέλεη ζε κέηξηα επίπεδα. Σα παξαπάλσ επξήκαηα 
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ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 

ρεηηθά κε ην μεθχιιηζκα ησλ ηζηνζειίδσλ, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο θαη 

ζηηο δχν ζπλζήθεο μεθχιιηζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ. Σν 

εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

αλάγλσζεο καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, ε Fidel θαη ζπλεξγάηεο (1999) 

αλαθέξνπλ φηη ελψ νη καζεηέο ζπάληα μεθχιιηζαλ ηηο ηζηνζειίδεο κέρξη ην θάησ 

κέξνο, εληνχηνηο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εηθφλεο θαη ηα γξαθηθά γηα λα θξίλνπλ ηελ 

ζρεηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Bilal (2000), νη καζεηέο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο μεθχιιηζαλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ, παξφιν πνπ άθεζαλ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηζηνζειίδσλ αλεμεξεχλεην. Με παξφκνην ηξφπν, ν Wallace 

θαη ζπλεξγάηεο (2000) αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο θάπνηεο θνξέο μεθχιιηζαλ ηηο 

ηζηνζειίδεο, ελψ ε Hirsh (1999) πεξηγξάθεη φηη νη καζεηέο δηάβαζαλ ηνλ ηίηιν θαη 

ηελ πξψηε παξάγξαθν απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επέιεμαλ ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα 

γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο αθφκα θαη ρσξίο 

ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ μεθπιιίδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο θαη αλαδεηνχλ 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

έιαβε ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φζν θαη ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίζηεθαλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ/εξσηεκάησλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Williams θαη Atkins (2009), ε 

πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ 

ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, θαζψο νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 
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βξνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, πηζαλφλ επεμεξγάδνληαη ην 

θείκελν κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη αλαπηχζζνπλ φιν θαη πην απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο.  

Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη 

καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ βειηηψζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Με άιια ιφγηα, ε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθηεξψζακε κε 

ζηφρν λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο θαη λα 

εληνπίδνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηηο ηζηνζειίδεο δελ είρε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δελ θαηαθέξακε λα επηβεβαηψζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ πεηξακαηηθψλ κειεηψλ πνπ εθάξκνζαλ αληίζηνηρεο, αλ 

θαη φρη φκνηεο, δηδαθηηθέο ελφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηά καο δηαθέξνπλ απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ Argelagos θαη Pifarre (2012), ηεο Kingsley (2011) θαη ησλ 

Zhang θαη Quintana (2012), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο 

θαζνδήγεζεο νη καζεηέο εμέηαζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ 

θαη εληφπηζαλ ην γεληθφ ζέκα θαη ηηο ππνελφηεηεο ησλ ηζηνζειίδσλ. Μηα πηζαλή 

εξκελεία γηα ην αληηθαηηθφ απηφ εχξεκα ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο πνπ εθαξκφζακε. Δηδηθφηεξα, ε ελφηεηα πεξηειάκβαλε δχν βαζηθά 

ζπζηαηηθά, δειαδή ηελ πξνζνρή ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, αθελφο δψζακε έκθαζε ζε γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (π.ρ. έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ νξγάλσζεο ηνπ θεηκέλνπ) θαη αθεηέξνπ ζε 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο). Χζηφζν, φπσο πξνηείλεη ν Naumann θαη ζπλεξγάηεο (2008) ε 

δηδαζθαιία πνπ ζπλδπάδεη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα εθαξκφδεηαη ζε καζεηέο κε πςειή αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. 

Ηδηαίηεξα, φζνη καζεηέο δελ έρνπλ απνθηήζεη κεγάιε επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε 
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ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνχλ απινχζηεξεο ζηξαηεγηθέο, μερσξηζηά θαζεκία απφ ηηο 

ππφινηπεο θαη κε επαξθή ρξφλν γηα εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (Naumann, 

Richter, Christmann, & Groeben, 2008; Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach, 

2006). Δπηπξφζζεηα, παξφιν πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ππεξθεηκέλνπ (Azevedo & Cromley, 2004; Baker & Brown, 1984), ρξεηάδεηαη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο φηη δελ είλαη μεθάζαξν αλ νη καζεηέο ζε κηθξέο ειηθίεο κπνξνχλ 

λα ξπζκίζνπλ θαηάιιεια ην ζχλνιν ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

δηδάζθνληαη. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξψηνλ δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη 

δχζθνιν λα εληνπίζνπκε πνηα ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ρξεηάδεηαη λα 

εληζρχζνπκε πεξηζζφηεξν, θαζψο δηδάμακε ηαπηφρξνλα ηφζν γλσζηηθέο, φζν θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γεχηεξνλ, είλαη ζεκαληηθφ νη εξεπλεηέο λα ζρεδηάζνπλ 

κειινληηθέο παξεκβάζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε πηνζεηνχκελεο πξνζέγγηζεο αξρηθά μερσξηζηά θαη έπεηηα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο πξνζεγγίζεηο (Lazonder & Rouet, 2008). Σξίηνλ, 

ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ ζα κειεηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ αλάγλσζε ππεξθεηκέλσλ ζε καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα απνθηήζνπκε 

πην ζαθή εηθφλα γηα ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηψλ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ. Σέινο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα ξπζκίζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά 

απνζπνχληαη απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ππεξθνξηψλνπλ ην γλσζηηθφ 

ζχζηεκά ηνπο (McKeown & Beck, 2009). 
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Όζνλ αθνξά ην μεθχιιηζκα ησλ ηζηνζειίδσλ, δηαπηζηψζακε επίζεο φηη νη 

καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο είραλ θαιχηεξε αξρηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ηεο Πέκπηεο ηάμεο. Με αληίζηνηρν ηξφπν, πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη νη καζεηέο κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηελ αλάγλσζε αλαδεηνχλ πην εληαηηθά ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ησλ έληππσλ θεηκέλσλ (π.ρ. ηίηινπο, ππφηηηινπο, έληνλα γξάκκαηα, 

αξρηθέο πξνηάζεηο ζε παξαγξάθνπο), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα βξνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα αγλνήζνπλ άζρεην κε ηελ αλαδήηεζή ηνπο 

πιηθφ (Foltz, 1996). Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη 

καζεηέο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά αλάγλσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

θεηκέλσλ (Naumann et al., 2008). Όπσο αλαθέξεη ε έξεπλα ηνπ δηεζλνχο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ PISA, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε ςεθηαθψλ θεηκέλσλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αλάγλσζε 

έληππσλ θεηκέλσλ (OECD, 2011). Δπνκέλσο, ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ 

ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο πηζαλφλ εξκελεχεη ηελ δηαθνξεηηθή επίδνζή ηνπο. Καζψο νη 

καζεηέο ηεο Έθηεο ηάμεο δηαβάδνπλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη αθξίβεηα, 

ηαπηφρξνλα πινεγνχληαη κε κεγαιχηεξε άλεζε ζην ςεθηαθφ θείκελν θαη αλαδεηνχλ 

πην εληαηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ κε ηα νπνία ζα θξίλνπλ ηελ ζρεηηθφηεηά ηνπ 

θαη ζα εληνπίζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Παξφιν πνπ ε αλάγλσζε ζην Γηαδίθηπν 

απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αλάγλσζεο έληππσλ θεηκέλσλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπκε ζην κέιινλ 

αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζηα ςεθηαθά θείκελα (π.ρ. ρξήζε 

ζπλδέζκσλ) (Leu et al., 2004).  

Όζνλ αθνξά ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ κείσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο, επηιέγνληαο ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε φιν θαη 

ιηγφηεξν θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Σν εχξεκα απηφ 
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ππνζηεξίδεηαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ ηελ δπζθνιία ησλ καζεηψλ 

λα επηιέμνπλ ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηε ζπρλή ρξήζε νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ θαη 

εξσηήζεσλ αληί ιέμεσλ ή θξάζεσλ (Bilal, 2000; Kafai & Bates, 1997; Large & 

Beheshti, 2000; Schacter et al., 1998; Wallace et al., 2000). Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο βειηίσζαλ ηελ επίδνζή ηνπο ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε, επηιέγνληαο 

θαηαιιειφηεξεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηξνπνπνηψληαο ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο αλάινγα 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθππηαλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ νη 

Argelagos θαη Pifarre (2012), νη νπνίνη πξφζθεξαλ θαζνδήγεζε ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο αλαδήηεζεο θαη έηζη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο 

ζε φξνπο αλαδήηεζεο θαη λα αλαδεηήζνπλ ζπλψλπκεο ιέμεηο ή θξάζεηο. Δπνκέλσο, 

κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα βξίζθεηαη ζηε ζπλερή 

ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξακε ζηνπο καζεηέο κε ηελ κνξθή νδεγηψλ θαη λχμεσλ θαηά 

ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ εθαξκφζακε. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο δηδάρζεθαλ ηξφπνπο 

λα ελεξγνπνηνχλ θάζε θνξά ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ δηέζεηαλ πξνθεηκέλνπ λα 

βξίζθνπλ θαηάιιεινπο φξνπο θαη ζπλψλπκεο ιέμεηο, λα κεηαηξέπνπλ ηα εξσηήκαηά 

ηνπο ζε νπζηαζηηθά θαη λα εληνπίδνπλ ζρεηηθή νξνινγία ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

φηη ε παξνπζίαζε ησλ βεκάησλ, ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ε 

ππνζηήξημε κε νδεγίεο θαη λχμεηο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ κε 

θαηάιιειν ηξφπν θαη λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά.  

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο δελ 

βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. Σν εχξεκα απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. Δηδηθφηεξα, έρεη 
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δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο παξφκνησλ ειηθηψλ δπζθνιεχνληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε θξηηήξηα φπσο ε εγθπξφηεηα, αθξίβεηα θαη πξνέιεπζε/πεγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Hirsh, 1999; Kafai & Bates, 1997; Large & Beheshti, 2000; Schacter et 

al., 1998; Wallace et al., 2000; Walraven et al., 2009). Δπηπξφζζεηα, δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

Γηαδίθηπν αλαθέξνπλ κεδεληθά απνηειέζκαηα ζε καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη Έθηεο 

Γεκνηηθνχ (Gerjets & Hellenthal-Schorr, 2008; Kingsley, 2011; Kuiper et al., 2008). 

πγθεθξηκέλα, ε Kingsley (2011) αθηέξσζε πέληε ελφηεηεο, ελψ o Κuiper θαη 

ζπλεξγάηεο (2008) δίδαμαλ δχν ζρεηηθά καζήκαηα 1.5-2 σξψλ ην θαζέλα. Δληνχηνηο, 

ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ επαξθνχζε γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 

δεμηνηήησλ ζε άιια πιαίζηα. Ο Νiu θαη ζπλεξγάηεο (2013) αλαθέξνπλ κηα πηζαλή 

εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ επξήκαηα. Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη εθηθηφ 

λα πεξηκέλνπκε αιιαγέο ζηηο αλψηεξεο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Απελαληίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ππάξρνπζεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο, είλαη πην ξεαιηζηηθφ λα πεξηκέλνπκε κηθξέο αιιαγέο ζε κεγάιν 

δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ κηα κεηα-αλάιπζε 31 πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία αθνξνχζαλ ηελ δηδαζθαιία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζε θνηηεηέο, δηαπίζησζαλ φηη 

παξφιν πνπ νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο βειηηψζεθαλ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο, ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ήηαλ κηθξφ (Niu, Behar-Horenstein, & Garvan, 

2013). Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη ε αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αξρηθά απαηηεί ηε 

ζπλεηδεηή εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. ηε ζπλέρεηα, κέζσ εθηεηακέλεο 

εμάζθεζεο νη καζεηέο θαηαθέξλνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηαδηαθά ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο 

ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο αλαδήηεζεο θαη ηειηθψο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφκαηα (Eastin, 2008). Χζηφζν, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απαηηεί 

ρξφλν (Naumann et al., 2008). ηελ δηθή καο έξεπλα, ε ελφηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 
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ησλ πιεξνθνξηψλ είρε δηάξθεηα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, νη καζεηέο δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

αθνκνηψζνπλ, νχηε θαη λα εθαξκφζνπλ ηα θξηηήξηα πνπ δηδάρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεκαηηθέο αλαδήηεζεο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηδαθηηθή ελφηεηα 

γηα ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ 

ρξνληθνχ πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο εθηεηακέλα θαη ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ. 

Αθφκα, δηαπηζηψζακε φηη ε εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν άζθεζε επίδξαζε ζηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ηελ έξεπλα ησλ Flanagin θαη Metzger (2010) ζε 2.747 καζεηέο ειηθίαο 11-18 

εηψλ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ δηέζεηαλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ αλέθεξαλ πην ζπρλά φηη ηνπο απαζρνιεί ην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Όπσο ππνζέηνπλ νη εξεπλεηέο, ε πξνεγνχκελε επαθή ησλ καζεηψλ κε 

αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αλαμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο) πηζαλφλ νδήγεζε ηνπο 

καζεηέο ζε κηα πην θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην 

Γηαδίθηπν. Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη καζεηέο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία πηζαλφλ 

έρνπλ αλαπηχμεη εκπεηξηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε 

ηνλ Metzger θαη ζπλεξγάηεο (2010), θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν νη ρξήζηεο 

εθαξκφδνπλ επξηζηηθνχο θαλφλεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη έηζη κεηψλνπλ ηελ απαηηνχκελε γλσζηηθή πξνζπάζεηα. Δηδηθφηεξα, 

κέζα απφ ηε κειέηε ελήιηθσλ ρξεζηψλ νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ αμηνινγνχζαλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (π.ρ. 

έιεγρνο ηνπ ζπγγξαθέα, ηεο πεγήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο, 

ησλ επηρεηξεκάησλ), αιιά ρξεζηκνπνηνχζαλ επξηζηηθνχο θαλφλεο. Έηζη, κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπο είραλ ζρεκαηίζεη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίνη 
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πεξηφξηδαλ ηελ απαηηνχκελε γλσζηηθή πξνζπάζεηα θαη ήηαλ ζπλήζσο 

απνηειεζκαηηθνί (π.ρ. έιεγρνο πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο). 

Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, επνκέλσο, φηη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηθή καο 

έξεπλα θαη δηέζεηαλ εκπεηξία ζην Γηαδίθηπν είραλ αλαπηχμεη παξφκνηνπο (δει. 

επξηζηηθνχο) ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ εληνπίζακε 

δηαθνξέο ζηε ζπλνιηθή επίδνζε, νχηε θαη ζηε ρξήζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ 

αλαδήηεζεο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Σα ππάξρνληα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ 

δηαθπιηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλα θαη 

αληηθαηηθά. Αθελφο, παιαηφηεξεο έξεπλεο αλαθέξνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα 

θαη ηα θνξίηζηα σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηζηνζειίδσλ πνπ αλνίγνπλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν 

παξακνλήο ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο  (Large et al., 2002; Roy et al., 2003; Schacter et al., 

1998). Αθεηέξνπ, πην πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαγξάθνπλ παξφκνηα επίδνζε ησλ δχν 

θχισλ ζηελ θαηαλφεζε ςεθηαθψλ θεηκέλσλ (Kingsley, 2011). Δπηπιένλ, παξφιν πνπ 

ηα θνξίηζηα γεληθά ππεξηεξνχλ σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αλάγλσζε, νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη κηθξφηεξεο φζνλ αθνξά ηα ςεθηαθά θείκελα 

ζε ζρέζε κε ηα έληππα θείκελα (OECD, 2011). Σα παξαπάλσ επξήκαηα αθνξνχλ 

καζεηέο 10 έσο 14 εηψλ, σζηφζν ηα επξήκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ είλαη εμίζνπ ακθίξξνπα (Protopsaltis & Bouki, 2009). Μηα πηζαλή 

εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αθελφο, ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα έρνπλ πιένλ ζρεδφλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Livingstone 

et al., 2011). Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ειηθίαο 12 

έσο 16 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ κε παξφκνηα ζπρλφηεηα ην Γηαδίθηπν γηα λα ςάμνπλ 
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πιεξνθνξίεο, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζην ζπίηη (Papastergiou & 

Solomonidou, 2005).  

Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε πεξηιακβάλεη ηελ ππφζεζε ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ 

ησλ θχισλ. Όπσο έρεη ππνζηεξίμεη θαη αηηηνινγήζεη πεηζηηθά ε Hyde (2005), ηα δχν 

θχια εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο. Έηζη, 

παξφιν πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ηηο 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη άιιεο θνηλσληθέο ή θηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, εληνχηνηο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δηαθνξέο είλαη κηθξέο, ελψ κφλν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο. Μεηα-αλαιχζεηο πνπ έρνπλ επηρεηξήζεη λα ζπλζέζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην κέγεζνο ησλ δηαθνξψλ δηαπηζηψλνπλ φηη ηα 

θνξίηζηα έρνπλ θαιχηεξεο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, σζηφζν νη δηαθνξέο δελ θαίλεηαη λα 

αθνξνχλ φιεο ηηο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζην ιεμηιφγην θαη ηελ 

αλάγλσζε -ηνκείο πνπ πηζαλφηαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ- νη δηαθνξέο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ εληνπίδνληαη ζηαζεξά ζε φιεο 

ηηο έξεπλεο (Hyde, 2013). Δπίζεο, ζηε ρσξηθή ηθαλφηεηα, πνπ πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πινήγεζε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ηα αγφξηα θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ ζε κέηξην 

βαζκφ, αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξν ζε πνηεο δηαζηάζεηο ηεο ρσξηθήο ηθαλφηεηαο 

ζπκβαίλεη απηφ (Martens & Antonenko, 2012). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ηα επξήκαηα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα (Gasser, 

2012). Άξα, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή βάζε είλαη πηζαλφλ ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα λα δηαζέηνπλ παξφκνηεο δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη ε επίδνζή ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ λα κελ δηαθνξνπνηείηαη ιφγσ θχινπ. Χζηφζν, είλαη λσξίο 

λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο λα επηβεβαηψζνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. 



126 
 

6.2. πλαίζζεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν 

 

6.2.1. Δμέιημε ζπλαηζζήκαηνο 

Δθηφο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, κε ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζακε 

λα θαηαγξάςνπκε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, δηαπηζηψζακε φηη νη καζεηέο μεθηλνχλ θάζε θνξά λα ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο 

κε κεγάιν ζεηηθφ θαη κηθξφ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Καηά ηελ δηάξθεηα θάζε 

αλαδήηεζεο, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα απμάλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο (αξρή, κέζε θαη ηέινο ηεο αλαδήηεζεο), ελψ ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα απμάλεηαη ιίγν θαηά ηελ πνξεία ηεο αλαδήηεζεο θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Σέινο, ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

παξακέλεη πςειφ, ελψ ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κεηψλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζακε φηη ην αξρηθφ ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ δελ επεξεάδεη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο. Δίηε δειαδή νη καζεηέο μεθίλεζαλ κε κηθξφ ή 

κεγάιν ζεηηθφ/αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ε επίδνζε ζηελ αλαδήηεζε δελ 

δηαθνξνπνηήζεθε.  

Καζψο δελ εληνπίζακε παξφκνηεο κειέηεο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ κε δηαρξνληθφ 

ζρέδην έξεπλαο, ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δελ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε άιια παξφκνηα. ρεηηθά κε ην δηάρπην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, ην εχξεκα ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Bilal (2000), ε νπνία 

κειέηεζε ην ζπλαίζζεκα καζεηψλ Γεκνηηθνχ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

αλαδήηεζε θαη αλέθεξε φηη νη καζεηέο είραλ θπξίσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ειάρηζηα αξλεηηθά. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ 
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ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη καζεηέο δνχιεςαλ κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ελίζρπζε ην 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη κείσζε ην αξλεηηθφ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αλαδήηεζαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ έγηλε κε ηξφπν πνπ λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κέζα απφ πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο θαη πνηθίιν δηδαθηηθφ 

πιηθφ (βίληεν, εηθφλεο, έληππα). Όια ηα παξαπάλσ, φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζε άιια 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, απμάλνπλ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη εληζρχνπλ ηα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ (Pekrun, 2006). Πηζαλφλ, επνκέλσο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζεκάησλ, αιιά θαη ην ζεηηθφ θιίκα ζηελ νκάδα, ελίζρπζε ηελ επραξίζηεζε θαη 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ επίδνζε, δελ εληνπίζακε 

ζρεηηθά επξήκαηα ζην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Δμαίξεζε απνηεινχλ 

νη έξεπλεο ησλ Wang θαη ζπλεξγαηψλ (2000), Nahl θαη Tenopir (1996) θαη Nahl 

(2005), πνπ θαηέγξαςαλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηφζν ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο, φζν θαη ζην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο 

νκάδεο. Οη κειέηεο απηέο, σζηφζν, κεηξνχλ ην ζπλαίζζεκα ρσξίο λα βαζίδνληαη ζε 

θάπνηα επξέσο απνδεθηή ζεσξία γηα ην ζπλαίζζεκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πνπ 

δελ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δπνκέλσο, δελ ζα ιεθζνχλ 

ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο θαη επίδνζεο ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά 

καζήκαηα δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηελ κηα κεξηά, 

εξεπλεηέο φπσο ε Linnenbrink (2007) θαη o Pekrun θαη ζπλεξγάηεο (2009) δελ 

εληφπηζαλ θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ επίδνζε. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ζε πνιιέο άιιεο έξεπλεο ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαίλεηαη λα βνεζάεη ηνπο 

καζεηέο λα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε, ελψ αληίζεηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πξνθαιεί 
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αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε (Gillet & Vallerand, 2012; Gumora & Arsenio, 

2002; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012; Um et al., 2012). Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ μερσξηζηά ζπλαηζζήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε επραξίζηεζε 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επίδνζε ζηα ζρνιηθά καζήκαηα (Daniels et al., 2008; 

Lichtenfeld et al., 2012; Pekrun et al., 2002), ελψ ην άγρνο, ν ζπκφο, ε ληξνπή θαη ε 

αλία απνηεινχλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο (Daniels & Stupnisky, 2009; Pekrun et al., 

2009). Χζηφζν, νη επηδξάζεηο ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο δελ εκθαλίδνληαη πάληα 

αξλεηηθέο γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012).  

Καζψο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ εκθαλίδνπλ μεθάζαξε εηθφλα γηα ηε 

ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο θαη επίδνζεο, ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπκε πηζαλνχο ιφγνπο 

γηα ην θαηλφκελν απηφ. Καηά πξψηνλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

κέρξη ζήκεξα είραλ ζπγρξνληθφ ραξαθηήξα θαη κειέηεζαλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο. Όπσο κπνξεί λα ζπκβεί ζε παξφκνηνπο 

κεζνδνινγηθνχο ζρεδηαζκνχο, θάπνηεο απφ ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην ζπλαίζζεκα 

θαη ηελ επίδνζε πηζαλφλ πξνθαινχληαη απφ ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε 

επηηπρία/απνηπρία ζην ζπλαίζζεκα θαη φρη ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηελ επίδνζε (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2012). Καζψο, δειαδή, ην ζπλαίζζεκα 

θαηαγξάθεηαη ζε έλα κνλαδηθφ ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά ην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο λα είλαη αληίζηξνθε (Linnenbrink, 

2007).  ηε δηθή καο έξεπλα, κειεηήζακε ην ζπλαίζζεκα ζε ηξία ρξνληθά ζεκεία 

(αξρή, ελδηάκεζν θαη ηέινο ηεο αλαδήηεζεο). Χζηφζν, αλαδεηήζακε ηε πηζαλή ζρέζε 

κφλν αλάκεζα ζην αξρηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ επίδνζε. Αληίζεηα, απνθιείζακε απφ 

ηελ αλάιπζε ην ελδηάκεζν ζπλαίζζεκα, θαζψο δελ ζα ήηαλ εθηθηφ λα μερσξίζνπκε 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο: αλ δειαδή, ην ζπλαίζζεκα επεξέαζε ηελ επίδνζε ή αλ ε 

επίδνζε (έσο ηελ ελδηάκεζε ρξνληθή ζηηγκή) επεξέαζε ην ελδηάκεζν ζπλαίζζεκα.  
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Έλαο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηελ αζηαζή ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλαίζζεκα θαη ηελ 

επίδνζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο επίδνζεο. Καζψο νη εξεπλεηέο κειεηνχλ 

δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά καζήκαηα, έρνπλ νξίζεη θαη κεηξήζεη ηελ επίδνζε κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα, ε επίδνζε ζπρλά εμηζψλεηαη κε βαζκνχο ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ, κε αμηνινγήζεηο απφ δαζθάινπο, ή αθφκα κε ζπλνιηθνχο 

βαζκνχο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπρλά δηαθέξεη φρη κφλν ν 

ηξφπνο κέηξεζεο, αιιά θαη ην ρξνληθφ πιαίζην θαηαγξαθήο ηεο επίδνζεο (π.ρ. άκεζε 

θαηαγξαθή ή χζηεξα απφ έμη κήλεο) (Shockley, Ispas, Rossi, & Levine, 2012). 

Δπηπξφζζεηα, ην είδνο ηνπ έξγνπ πνπ θαινχληαη λα θέξνπλ νη καζεηέο εηο πέξαο 

κπνξεί λα δηαθέξεη ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα είλαη απιφ ή 

πεξίπινθν, αζήκαλην ή ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο. Πηζαλφλ, επνκέλσο, νη 

εξεπλεηέο λα κειεηνχλ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επίδνζεο θαη ζπλεπψο λα 

εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κε ην ζπλαίζζεκα. ην ίδην ζπκπέξαζκα έρνπλ 

θαηαιήμεη θαη νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην ζπλαίζζεκα θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Isen (2001), ε επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, δειαδή απφ απηφ πνπ 

πξνζπαζνχλ ή ζέινπλ λα πεηχρνπλ κέζα ζην πιαίζην φπνπ έρνπλ βξεζεί. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη πην έληνλε ζε ζεκαληηθέο παξά ζε 

αζήκαληεο γηα ην άηνκν απνθάζεηο. Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηελ επίδνζε ρξεηαδφκαζηε θαηά πξψηνλ πεξηζζφηεξεο δηαρξνληθέο 

θαη πεηξακαηηθέο έξεπλεο, φπνπ ην ζπλαίζζεκα θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν 

ζα θαηαγξάθεηαη ρξνληθά πξηλ απφ ηελ επίδνζε. Παξφιν πνπ ην παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα κνηάδεη απηνλφεην, εληνχηνηο ππάξρνπλ κειέηεο φπνπ ην αξρηθφ ή ην 

ελδηάκεζν ζπλαίζζεκα θαηαγξάθεθε ζην ηέινο ηεο αλαδήηεζεο. Καηά δεχηεξνλ, 
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ρξεηαδφκαζηε εξεπλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ξφιν πηζαλψλ 

κεζνιαβεηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην είδνο θαη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξφπν 

κέηξεζεο ηεο επίδνζεο θαη ην ρξνληθφ πιαίζην θαηαγξαθήο ηεο. Αθφκα θαη αλ 

εκθαληζηεί μεθάζαξα φηη ην ζπλαίζζεκα επεξεάδεη ηελ επίδνζε, ζα είλαη ην πφηε, πνπ 

θαη πνηνπο επεξεάδεη απηφ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. 

6.2.2. Δπίδξαζε ζηόρσλ επίηεπμεο ζην ζπλαίζζεκα 

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε αθνξνχζε ηνλ ηξφπν 

πνπ νη πξνζαλαηνιηζκνί ζηφρσλ επεξεάδνπλ ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο κάζεζε-πξνζέγγηζε άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν νη καζεηέο επηδίσμαλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ αλαδήηεζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ, 

ηφζν κεγαιχηεξν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα βίσζαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέγγηζε κάζεζε-απνθπγή, ν πξνζαλαηνιηζκφο επεξέαζε ζε κηθξφ βαζκφ ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κε ζεηηθφ ηξφπν. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν νη καζεηέο 

θνβήζεθαλ φηη πηζαλφλ λα κελ ηα θαηαθέξνπλ φπσο ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ή 

ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξεο ήηαλ νη αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, νη ζηφρνη επίηεπμε-πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή δελ άζθεζαλ 

επίδξαζε ζην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα.  

Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. Απφ ηελ κηα κεξηά, ε ζρέζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-πξνζέγγηζε 

κε ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα επηβεβαηψλεηαη απφ έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη 

δείγκαηα (γηα κεηα-αλάιπζε βιέπε Hulleman et al., 2010; Linnenbrink, 2005). Ζ  
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ζηαζεξή απηή ζρέζε κπνξεί λα εξκελεπηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα κε ηα 

νπνία νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Pekrun (2009), νη 

καζεηέο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε κάζεζε-πξνζέγγηζε ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη βειηίσζε θαη αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

κε θξηηήξηα θαζνξηζκέλα απφ ηνπο ίδηνπο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην είλαη 

πηζαλφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ λα είλαη ζεηηθά, παξά αξλεηηθά. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κάζεζε-απνθπγή ζην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Elliot θαη McGregor 

(1999, 2001), ηνπ Baranik θαη ζπλεξγαηψλ (2010) θαη ηνπ Sideridis (2008). Μηα 

πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ επίδξαζε απηή βξίζθεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Elliot & McGregor (1999), ν πξνζαλαηνιηζκφο 

κάζεζε-απνθπγή ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, αθνχ θχξην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ είλαη ε απνθπγή ηεο απνηπρίαο. Έηζη, 

ε έκθαζε πνπ δίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ζε κηα αξλεηηθή πηζαλφηεηα -λα ράζεη ν 

καζεηή ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ επθαηξία λα ηα θαηαθέξεη φζν θαιχηεξα κπνξεί- 

απνηειεί κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο.  

ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο, νη πξνζαλαηνιηζκνί επίηεπμε-

πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε-απνθπγή δελ άζθεζαλ θάπνηα επίδξαζε ζην ζπλαίζζεκα. 

Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ε πηνζέηεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ 

επίηεπμεο δελ θάλεθε λα πξνθαιεί αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ. Απφ ηελ κηα κεξηά, ην εχξεκα πνπ αθνξά ηελ 

επίηεπμε-πξνζέγγηζε δελ είλαη αλαπάληερν, θαζψο ε ζρέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα δελ θαίλεηαη λα είλαη 

μεθάζαξε ζηε βηβιηνγξαθία. Όπσο αλαθέξνπλ πξνεγνχκελεο κειέηεο, ν 
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πξνζαλαηνιηζκφο επίηεπμε-πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά, αξλεηηθά ή δελ εκθαλίδεη 

θάπνηα ζρέζε κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (Kaplan & Maehr, 1999; Linnenbrink, 

2005). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν πξνζαλαηνιηζκφο επίηεπμε-απνθπγή έρεη βξεζεί λα 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (Elliot & McGregor 2001; Sideridis, 

2003, 2005), εχξεκα ην νπνίν δελ επηβεβαηψζακε ζηελ παξνχζα κειέηε. Μηα πηζαλή 

εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ πιαίζην θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίζακε ηελ επηηπρία ζηελ παξνχζα έξεπλα. ηελ πεξίπησζή καο, νη 

καζεηέο κεηά απφ θάζε αλαδήηεζε βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε ηηο γξαπηέο απαληήζεηο 

ηνπο θαη ζην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ βξαβεχηεθαλ γηα ηελ ζπλνιηθή επίδνζή ηνπο. 

Οη βαζκνί απηνί, σζηφζν, δελ επεξέαζαλ θάπνηα άιιε επίζεκε βαζκνινγία θαη ήηαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θάζε νκάδαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο 

θαη ηελ αηνκηθή βειηίσζε, παξά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επίδεημε ηθαλνηήησλ. 

Δίλαη πηζαλφλ, επνκέλσο, κέζα ζην πιαίζην απηφ νη ζηφρνη επίηεπμεο απφ κφλνη ηνπο 

λα κελ επαξθνχζαλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ.  

Μηα δεχηεξε πηζαλή εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα 

ιακβάλεη ππφςε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ κεηξάεη θάζε πξνζαλαηνιηζκφο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ν Senko θαη ζπλεξγάηεο (2011), νη εξεπλεηέο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία κέηξεζεο πνπ αμηνινγνχλ κελ ηνπο ηέζζεξηο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, πεξηιακβάλνπλ δε δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο ηεο επίηεπμεο-πξνζέγγηζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα πνπ αμηνινγνχλ είηε ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα 

επηδείμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζε ζεκαληηθνχο άιινπο (δάζθαινο, γνλείο, 

ζπκκαζεηέο), είηε λα ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο κε απηή ησλ ππφινηπσλ 
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ζπκκαζεηψλ. Ζ αλαληηζηνηρία πνπ ζπλαληάκε ζηελ βηβιηνγξαθία αλάκεζα ζηνλ 

ελλνηνινγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ πηζαλφλ επεξεάδεη ηε ζρέζε πνπ 

αληρλεχεηαη αλάκεζα ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ην ζπλαίζζεκα (Hulleman et al., 

2010).  

6.3. πκπεξάζκαηα θαη ζεκαζία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζακε δηαρξνληθά ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. 

Δηδηθφηεξα, εθαξκφζακε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο ηεο Πέκπηεο θαη 

Έθηεο ηάμεο πνπ είρε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, αλάγλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηίσζαλ ηελ ζπλνιηθή επίδνζή ηνπο ζε θάζε 

επφκελε ζπλάληεζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθάληζαλ ζηαζεξή 

θαη κέηξηα επίδνζε. Παξάιιεια, κειεηήζακε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο θαη δηαπηζηψζακε φηη εμειίρζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο δχν 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε έδεημε θαηά πξψηνλ φηη νη 

καζεηέο θαη ζηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο μεθχιιηζαλ ζε θάζε επφκελε ζπλάληεζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηζηνζειίδεο πνπ άλνημαλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Καηά δεχηεξνλ, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε θάζε 

επφκελε ζπλάληεζε επέιεμαλ πην απιέο θαη πεξηγξαθηθέο ιέμεηο-θιεηδηά, ελψ νη 

καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ επέιεμαλ ιηγφηεξν θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά. Σξίηνλ, 

oη καζεηέο ηφζν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φζν θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ 

βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα φηη ρξεηάδεηαη λα δηδάμνπκε ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, 

αλάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ, θαζψο 
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νη καζεηέο απφ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

παξνχζα δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αλαδήηεζε. 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ εθαξκφζακε δελ ππήξμαλ φιεο 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο, ε παξνχζα έξεπλα παξέρεη ελδείμεηο γηα πηζαλνχο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ηεο παξέκβαζεο.  

ρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηξία ζεκεία. Καηά πξψηνλ, κέρξη 

ζήκεξα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη, 

επνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδήηεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ηεο ρψξαο καο. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Mitchell θαη McConnell III (2012), ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάζθνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πεξηγξάςακε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Καηά δεχηεξνλ, ε 

παξέκβαζε εθαξκφζηεθε θαη αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζε επαξθέο δείγκα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ γηα κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζπάζεηεο (Nock, Janis, & Wedig, 2009). Σξίηνλ, 

ρξεζηκνπνηήζακε έλα δηαρξνληθφ ζρέδην έξεπλαο κε ηέζζεξηο επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο. Καζψο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηνπο καζεηέο ζε έλα 

ρξνληθφ ζεκείν, θαηαγξάθνπλ κηα ζηαηηθή εηθφλα θαη αδπλαηνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ 

ηξφπν θαη ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο. 

Αληίζεηα, ζηελ παξνχζα έξεπλα πεξηγξάςακε ηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
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αλαδήηεζεο ζηνλ ρξφλν θαη εληνπίζακε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο αιιαγήο.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, κειεηήζακε ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν. Βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αλαδήηεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (Πέκπηε θαη Έθηε ηάμε) ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν ζεηηθφ θαη ρακειφ 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Σν εχξεκα απηφ έρεη εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Απφ ηελ κηα κεξηά, φπσο έρεη δηαπηζησζεί, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο 

νξγαλψλνληαη κε μερσξηζηφ ηξφπν γηα θάζε αθαδεκατθφ ηνκέα ή δξαζηεξηφηεηα 

(Goetz, Cronjaeger, Frenzel, Lüdtke, & Hall 2010; Goetz, Frenzel, Pekrun, & Hall, 

2006, Lipnevich, MacCann, Bertling, Naemi, & Roberts, 2012). Έηζη, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπλαίζζεκα ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα (Αγγιηθά, 

Μαζεκαηηθά, Γπκλαζηηθή) ή δξαζηεξηφηεηεο (εμεηάζεηο ζην ζρνιείν, εξγαζίεο ζην 

ζπίηη ή εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο), δελ κπνξνχλ εχθνια λα γεληθεπηνχλ ζην 

πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Δπνκέλσο, ε ζεκαζία ηνπ 

παξαπάλσ επξήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ην ζπλαίζζεκα ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ εμέιημή ηνπ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ησλ καζεηψλ κε ην Γηαδίθηπν θαη 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηηο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Απφ ηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο θαίλεηαη φηη ην 

ζεηηθφ ζπλαίζζεκα επηδξά επλντθά ζηα θίλεηξα, αιιά θαη ηηο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο (Buff, Reusser, Rakoczy, & Pauli, 2011; Pekrun, 2005). 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ελζσκάησζε ησλ 
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πιεξνθνξηψλ (Isen, 2004). Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν παξακέλεη 

αλνηθηφο γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην παξαπάλσ εχξεκα έρεη 

πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Δηδηθφηεξα, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ην πςειφ ζεηηθφ 

θαη ρακειφ αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο 

πνπ επηζπκνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ζεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο. Αμηνπνηψληαο 

ζπρλφηεξα ην Γηαδίθηπν ζηε δηδαζθαιία θαη νξγαλψλνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ηξφπν λα εληζρχζνπλ ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, κειεηήζακε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ καζεηψλ ζην ζηφρν θαη 

δηαπηζηψζακε ηελ επίδξαζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ κάζεζε-πξνζέγγηζε θαη κάζεζε-

απνθπγή ζην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα 

έξεπλα ππέδεημε φηη νη ζηφρνη πνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδνπλ ηελ επηηπρία δηακνξθψλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Μέρξη ζήκεξα δελ εληνπίζακε έξεπλεο πνπ λα κειεηνχλ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ καζεηψλ ζην ζηφρν ζε απηφ ην πιαίζην επίηεπμεο. Με ηελ 

παξνχζα έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ επίηεπμεο ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα θαηλνχξην πιαίζην 

επίηεπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα απνθηνχλ κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή βάζε. Δηδηθφηεξα, 

βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ επξήκαηα, κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ θαη ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, είλαη πξνηηκφηεξν 

λα κελ ηνλίδνληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πηζαλφλ ελέρεη ε 
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πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο ή ε εχξεζε πεξηνξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν.  

6.4. Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Οη δχν πην ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Αθελφο, δηαπηζηψζακε φηη θάπνηεο απφ ηηο ελφηεηεο πνπ 

δηδάμακε δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (π.ρ. αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ), θαζψο ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλν θαη πεξηνξηζηηθφ. Έηζη, νη ελφηεηεο ήηαλ ζχληνκεο (κία δηδαθηηθή ψξα 

γηα θάζε ελφηεηα), κε εθηεηακέλν πεξηερφκελν, ελψ παξάιιεια δελ πξφζθεξαλ ζηνπο 

καζεηέο πνιιέο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε. Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, νη κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα εμαζθαιίζνπλ επαξθέο ρξνληθφ πιαίζην ή, αλ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, λα επηθεληξσζνχλ ζηε δηδαζθαιία κεκνλσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

αλαδήηεζεο. Αθεηέξνπ, παξφιν πνπ ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο βειηηψζεθε, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ επαξθνχλ 

γηα λα εμάγνπκε πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή (prescriptive statements). Αληίζεηα, νη 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

ζηαζεξά επξήκαηα πνιιαπιψλ εξεπλψλ θαη φρη ζε κεκνλσκέλεο έξεπλεο (Robinson, 

Levin, Schraw, Patall, & Hunt, 2013), κε δηαθνξεηηθά δείγκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα (Marley & Levin, 2011). Έρεη κεγάιε ζεκαζία, ινηπφλ, κειινληηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηα πξνεγνχκελα 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα επηιέμακε λα κειεηήζνπκε ηηο γεληθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ 
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θιίκαθα PANAS-C. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα θαηαγξάθεη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη πςειά σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο ελεξγνπνίεζεο, ελψ παξαβιέπεη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ρακειήο ελεξγνπνίεζεο (Lucas et al., 2009). Χο απνηέιεζκα, δελ 

θαηαθέξακε λα πεξηγξάςνπκε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεδίνπ 

πνπ πηζαλφλ εμειίζζεηαη δηαθνξεηηθά θαη επεξεάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ειέγμακε ζηελ παξνχζα κειέηε. Αληίζηνηρα, επηιέγνληαο ηελ 

θαηαγξαθή ησλ γεληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αληί γηα ηε κειέηε 

μερσξηζηψλ ζπλαηζζεκάησλ, ράζακε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ έλα πην 

ιεπηνκεξέο επίπεδν αλάιπζεο (Shockley et al., 2012), φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ 

ηξφπν πνπ ε ζχγρπζε (confusion) σθειεί ή επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, κειινληηθέο έξεπλεο λα εμεηάζνπλ ηνλ 

ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εμέιημε θαη ηελ επηηπρία ηεο αλαδήηεζεο.  

ε απηφ ην πιαίζην, φπσο θαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πιαίζηα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο (Bless & Fiedler, 2006; Hudlicka, 2003). Δηδηθφηεξα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο (Schwarz & Clore, 1983). Δπηπιένλ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, σο δπλάκεηο θηλεηνπνίεζεο, αλ ξπζκηζηνχλ θαηάιιεια, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο (Izard, 2002). Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, είλαη 

ζεκαληηθφ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε θάζε 

ζηάδην, λα επηδεηθλχνπλ επηκνλή, λα ζπλερίδνπλ ηελ αλαδήηεζε παξά ηηο δπζθνιίεο 

(π.ρ. έιιεηςε απνηειεζκάησλ, ππεξβνιηθέο πιεξνθνξίεο) θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο ρσξίο λα απνγνεηεχνληαη. Θα είρε ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ, παξάιιεια κε ηελ δηδαζθαιία 
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γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ζα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο πσο λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο θαηά ηελ αλαδήηεζε (Schroeder 

& Stern Cahoy, 2010). 

Έλαο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηελ θιίκαθα γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζηφρσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ ππν-θιίκαθα πνπ 

αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κάζεζε-απνθπγή ηα εξσηήκαηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

αλαθνξέο ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα (π.ρ. θνβάζαη κήπσο δελ ηα παο φζν θαιά ζα 

ήζειεο). Χζηφζν, ν Hulleman θαη ζπλεξγάηεο (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εξσηήκαηα 

θάζε ππνθιίκαθαο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλνληαο 

μεθάζαξεο αλαθνξέο ζε απηνχο, αληί λα αλαθέξνληαη ζε πξνηηκήζεηο, αμίεο ή 

ζπλαηζζήκαηα. Με παξφκνην ηξφπν, νη Elliot θαη Μurayama (2008) αλαθέξνπλ φηη 

είλαη πξνηηκφηεξν νη αλαθνξέο ζην ζπλαίζζεκα λα απνθεχγνληαη εληειψο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε κεγαιχηεξε ελαξκφληζε ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηαζθεπήο ησλ ζηφρσλ επίηεπμεο κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ θαη ηε κέηξεζή ηνπο 

(Hulleman et al., 2010). 
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ABSTRACT 

Previous studies have identified the limited ability of elementary school students to 

specify appropriate keywords, read and process digital text efficiently and evaluate 

information autonomously. Although prior research has noted the importance of 

supporting students‘ web searching through instruction, our knowledge concerning 

best instructional practices remains limited. The present study assessed the effects of a 

short-term intervention designed to enhance the web searching skills of upper 

elementary school students. The study also explored students‘ affective experiences 

during web searching and examined sources of systematic individual variability in 

affective trajectories within the students' personal achievement goals. Using a 

longitudinal treatment/control design, 96 fifth and sixth graders searched for 

information on four curriculum-related topics. Experimental participants engaged in 

instructional activities during three training sessions that aimed to improve web 

searching skills, including query formulation, information selection and credibility 

evaluation. In each session the instructor emphasized a set of target subskills by 

initially modeling worked-out examples, then offering opportunities for individual or 

paired practice and finally discussing and giving feedback concerning successful or 

problematic aspects of students‘ performance. The instructional strategies employed 

during intervention included activation of prior knowledge, support in the form of 

reminders and hints throughout the searching process, and development of authentic 

inquiry-based activities. Following each instructional unit, students completed 

individually a searching task within a preset amount of time using a popular search 

engine. Participants in the control group performed the same research tasks at equal 

time intervals over a period of three weeks without receiving any training.  
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Students‘ search performance was evaluated through a 6-item scoring rubric 

assessing distinct component skills of the search task, such as finding appropriate 

keywords, skimming the web pages, selecting relevant information and evaluating the 

credibility of information and sources. The scale was designed to measure both the 

search behavior recorded by a screen capture software and students‘ written products. 

For each item the scale included five levels of performance and their detailed 

description. Positive and negative affect was measured using twelve items chosen 

from the Positive and Negative Affect Scale (PANAS).  Students responded on a scale 

ranging from 1 (not at all) to 5 (very much), reporting the extent they experienced 

each emotion at that particular moment; that is, prior to, during and immediately after 

each of the four search sessions. Responses were recorded on paper before and after 

each session and electronically during the search task in order to minimize 

interference with the task itself. Thus, ten minutes after the onset of the task labeled 

smileys appeared on the computer screen directly above the rating scale and students 

clicked on the appropriate response category. Students‘ goal orientations were 

assessed with a modified version of Achievement Goals Questionnaire classifying 

goals into four distinct categories, namely mastery approach, mastery avoidance, 

performance approach and performance avoidance goals. Additionally, a 

questionnaire was designed to measure aspects of students‘ web experience, such as 

computer and Internet access at home, hours spent on the Web, and frequency of 

various online activities. Lastly, the Greek version of Vocabulary and Similarities 

subtests and the Block Design and Coding subtests from the Wechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC-II) were administered to students. 

Multilevel analyses showed that the patterns of change in overall searching 

performance differed across conditions, with experimental group showing significant 
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growth throughout intervention, while the control group remained constant across 

sessions. We did not find any effects of gender, age, experience and cognitive abilities 

on students‘ rate of change. Students also experienced high levels of positive and low 

levels of negative affect. During each searching session, positive affect increased 

slightly, while negative affect rose at a decelerating rate. Across successive search 

sessions, positive affect remained relatively stable, while negative affect decreased 

slightly. The results regarding achievement goals showed that mastery approach and 

mastery avoidance goals had a positive influence on positive and negative affect, 

respectively. By contrast, no effects were found for performance-approach and 

performance-avoidance goals. 

Three main insights emerge from the above findings. On the one hand, it can 

be suggested that the present short-term training program had beneficial effects on the 

development of students‘ web searching skills. Thus, the instructional activities and 

strategies that we applied can be adapted by educators to suit their own teaching 

contexts and students‘ developmental levels. On the other hand, this study has gone 

some way towards enhancing our understanding of affective experiences within a 

novel learning context. Considering that different school activities or courses produce 

different emotional responses, we found a general tendency for positive reported 

affect during web searching in school. In that respect, web searching on authentic and 

stimulating tasks could be considered an attractive learning activity and should be 

encouraged by teachers. Lastly, the present study provides additional evidence on the 

influence of mastery goals on students‘ affective states. The findings of this research 

indicate that the more students strive to avoid losing their competence, the more 

negative affect they may experience during web searching. Thus, it seems that the 

possibility of failing to master a task or losing previously acquired skills elicits 
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negative affective states in different learning contexts, including searching for web 

information. Our results further highlight a link between mastery-approach goals and 

positive affect: the more students try to develop their skills, the more positive affect 

they might experience. These findings suggest that during online searching students 

should be encouraged to develop their searching skills, focus on personal 

improvement and understand information resources. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΟΝΔΧΝ 

 

Αγαπεηνί γνλείο, 

αο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε ζέκα 

«Σηξαηεγηθέο Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν απφ Μαζεηέο Γεκνηηθνχ». Ζ 

έξεπλα δηεμάγεηαη κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ, γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ζα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

δηδαρζνχλ ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα έρεη εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή Δξεπλψλ θαη Δπηζηεκνληθήο Σεθκεξίσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ. Σν ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ζαο έρεη επηιεγεί ζην ηειηθφ δείγκα ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα καδί κε άιιεο 28 

κνλάδεο ηεο Κξήηεο.  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, ζα ρνξεγεζεί ζηνπο καζεηέο ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, νη καζεηέο ζα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ζέκαηα  ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε. 

Σαπηφρξνλα, ζα δηδαρζνχλ ηξφπνπο ψζηε λα ςάρλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη, θπξίσο, λα 

αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο ζα 

απαζρνιεζνχλ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ ζρνιηθψλ 

εκεξψλ γηα ζπλνιηθά ηέζζεξηο ψξεο θαη αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ δάζθαιν 

ή ηελ δαζθάια ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ είλαη θπζηθά εζεινληηθή θαη κπνξνχλ 

λα δηαθφςνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζειήζνπλ. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη 

αλψλπκα θαη κε ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο λα κελ είλαη δπλαηφλ ζε θακηά 

πεξίπησζε λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλδξνκή ζαο ζ‘ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. Γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξσηήζεηο κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε 

κε ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ή κε ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο 

Φπρνινγίαο Θεαλψ Κνθθηλάθε. Αλ είζηε ζχκθσλνη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 
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ζαο ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξαθαιψ ππνγξάςηε θαη επηζηξέςηε ηελ επηζηνιή απηή 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 

Με εθηίκεζε 

Γηνλπζία Κξνπζηαιιάθε 

Τπνςήθηα δηδάθηνξαο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 

 

  

Ζκεξνκελία_____________ 

Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζε κνπ σο γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο 

________________________________ (νλνκαηεπψλπκν) λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξαπάλσ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 

_________________________________(Ολνκαηεπψλπκν) ________________ 

(Τπνγξαθή) 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΘΔΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ  

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS-brief version) 

 

Βάιε ζε θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη πσο αηζζάλεζαη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε  

ζηηγκή. 

    πλαίζζεκα       Καζφινπ          Λίγν        Μέηξηα       Αξθεηά         Πνιχ          

Πξνζεθηηθφο-ή 1  2  3  4  5 

Απνθαζηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Αγρσκέλνο-ε  1  2  3  4  5 

Γπλαηφο-ε  1  2  3  4  5 

Γπζηπρηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

ε εηνηκφηεηα  1  2  3  4  5 

Έλνρνο -ε  1  2  3  4  5 

πλεπαξκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Σαξαγκέλνο-ε  1  2  3  4  5 

Πεξήθαλνο-ε  1  2  3  4  5 

Φνβηζκέλνο-ε  1  2  3  4  5  

Απνγνεηεπκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Δλδηαθέξνλ  1  2  3  4  5 

Σξνκαγκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Δπηζεηηθφο-ε  1  2  3  4  5 

Δλζνπζηαζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Με έκπλεπζε  1  2  3  4  5 

Γεκάηνο Δλέξγεηα 1  2  3  4  5 

Δθλεπξηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Νηξνπηαζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Δπραξηζηεκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Μπεξδεκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

Αλαθνχθηζε  1  2  3  4  5 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΘΔΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ  

Positive and Negative Affect Scale for Children (PANAS-C)  

 

Βάιε ζε θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη πσο αηζζάλεζαη απηή ηε ζηηγκή ζε θάζε έλα 

απφ ηα παξαθάησ επίζεηα: 

πλαίζζεκα       Καζόινπ       Λίγν      Μέηξηα     Αξθεηά         Πνιύ          

1. Πξνζεθηηθφο-ή 1  2  3  4  5 

2. Με Φαληαζία 1  2  3  4  5 

3. Απνθαζηζκέλνο-ή 1  2  3  4  5 

4. Δλδηαθέξνλ  1  2  3  4  5 

5. Λππεκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

6. Σξνκαγκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

7. Έηνηκνο γηα δξάζε  1  2  3  4  5 

8. Δλζνπζηαζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

9. Μαγεκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

10. Απνγνεηεπκέλνο 1  2  3  4  5 

11. Νηξνπηαζκέλνο-ε 1  2  3  4  5  

12. Μπεξδεκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

13. Δπηπρηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

14. Γπλαηφο-ή  1  2  3  4  5 

15. Αγρσκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

16. Σαξαγκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

17. Έλνρνο-ε  1  2  3  4  5 

18. Γεκάηνο δσληάληα 1  2  3  4  5 

19. Φνβηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

20. Ήξεκνο-ε  1  2  3  4  5 

21. Γπζηπρηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 



148 
 

22. Δπηζεηηθφο-ε 1  2  3  4  5 

23. Δθλεπξηζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

24. Υαξνχκελνο-ε 1  2  3  4  5 

25. Γπλακηθφο-ή 1  2  3  4  5   

26. Πεξήθαλνο-ε 1  2  3  4  5 

27. ηελαρσξεκέλνο 1  2  3  4  5 

28. Γεκάηνο-ε Υαξά 1  2  3  4  5 

29. Μφλνο-ε  1  2  3  4  5 

30. Θπκσκέλνο-ε 1  2  3  4  5  

31. Γελλαίνο-α  1  2  3  4  5 

32. Αεδηαζκέλνο-ε 1  2  3  4  5 

33. Δπραξηζηεκέλνο 1  2  3  4  5 

34. Υσξίο Γηάζεζε 1  2  3  4  5 

35. Σνικεξφο-ε 1  2  3  4  5 

36. πλλεθηαζκέλνο 1  2  3  4  5 

37. Εσληαλφο-ε 1  2  3  4  5 

38. Κνπξαζκέλνο-ε    1  2  3  4  5 

39. Ιθαλφο-ε                1  2  3  4  5 

40. Αλαθνχθηζε          1  2  3  4  5 

41. Έθπιεμε                1  2  3  4  5 

42. Βαξεηά                  1  2  3  4  5 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ (Η )  

 

Eίκαη... Αγφξη □ Κνξίηζη □ 
Κύθισζε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη.  

ε κεξηθέο εξσηήζεηο κπνξείο αλ ζέιεηο λα θπθιώζεηο πνιιέο απαληήζεηο. 

1. Έρεηο ππνινγηζηή ζην ζπίηη;    ΝΑΗ   ΟΥΗ  

 

2. Έρεηο ζην ζπίηη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν;  ΝΑΗ    ΟΥΗ  

 

3. Πφζν θαηξφ έρεηε ζχλδεζε; 1 - 6 κήλεο 

  6 - 12 κήλεο 

 1 – 2 ρξόληα                                                  

Πεξηζζόηεξν από 2 ρξόληα 

Γελ ζπκάκαη                                                              

Γελ έρνπκε ζύλδεζε αθόκα  

 

4. Απφ πνχ έρεηο κπεη ζην Γηαδίθηπν;   Από ην ζρνιείν 

  Από ην ζπίηη 

  Από ππνινγηζηή θάπνηνπ θίινπ/θίιεο

  Από ηε δνπιεηά ηνπ κπακπά/κακάο 

  Από ίληεξλεη θαθέ 

  Από ππνινγηζηή ζπγγελή  

  Από αιινύ 

  Γελ έρσ κπεη ζην Γηαδίθηπν 

 

5. Πφζν ζπρλά «κπαίλεηο» ζην Γηαδίθηπν; Κάζε κέξα 

Πεξίπνπ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα  

Πεξίπνπ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

Πεξίπνπ 1 θνξά ηνλ κήλα 

Ληγόηεξν ζπρλά 

Πνηέ 
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6. Όηαλ «ζεξθάξεηο» ζην ζπίηη, είζαη.. καδί κε ηνλ παηέξα/κεηέξα κνπ 

καδί κε ηνλ αδεξθό/αδεξθή κνπ 

καδί κε ηνλ θίιν/θίιε κνπ 

κόλνο/κόλε κνπ 

κε θάπνηνλ άιιν 

δελ ζεξθάξσ 

 

7. Ο ππνινγηζηήο πνπ «κπαίλεηο» ζην 

Γηαδίθηπν βξίζθεηαη…   ζην δσκάηην κνπ 

ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνύ/αδεξθήο 

ζην ζαιόλη 

ζην γξαθείν 

παληνύ γηαηί είλαη θνξεηόο 

θάπνπ αιινύ 

 

8. Πνηφο μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί  

ην Γηαδίθηπν θαιχηεξα;   Ο κπακπάο κνπ 

Ζ κακά κνπ 

Ο αδεξθόο/αδεξθή κνπ 

Δγώ 

Καλείο 

 

9. ην ζπίηη ζνπ έρεηε θαλφλεο  

γηα ην Γηαδίθηπν;    Ναη        Όρη 

 

 

10. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο  

πφζν ρξφλν μνδεχεηο ζην Γηαδίθηπν;      

      Έσο 10 ιεπηά 

Έσο κηζή ώξα 

Πεξίπνπ κία ώξα ή πεξηζζόηεξν 

Καζόινπ 
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11. Σί θάλεηο ζπλήζσο ζην Γηαδίθηπν; Φάρλσ πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν 

Φάρλσ πιεξνθνξίεο γηα δηθά κνπ 

ζέκαηα 

εξθάξσ γηα πιάθα 

Παίδσ παηρλίδηα 

Βιέπσ βηληεάθηα 

Αθνύσ κνπζηθή 

Γελ κπαίλσ ζην Γηαδίθηπν 

Άιιν: ............................................. 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ (Η Η )  

 

Σν όλνκά κνπ είλαη.........................                   Δίκαη ..................................ρξνλώλ 

 

Κύθισζε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη. ηηο  εξσηήζεηο κε πξάζηλν ρξώκα 

κπνξείο αλ ζέιεηο λα θπθιώζεηο πνιιέο απαληήζεηο. 

 

1. Έρεηο ππνινγηζηή ζην ζπίηη;    ΝΑΗ   ΟΥΗ  

 

2. Έρεηο ζην ζπίηη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν;   ΝΑΗ    ΟΥΗ  

 

 

3. Πφζν θαηξφ έρεηε ζχλδεζε;    1 - 6 κήλεο 

6 - 12 κήλεο 

1 – 2 ρξόληα 

Πεξηζζόηεξν από 2 ρξόληα 

Γελ έρνπκε ζύλδεζε  

  

4. Απφ πνχ «κπαίλεηο» ζην Γηαδίθηπν; Από ην ζπίηη κνπ 

      Από ππνινγηζηή θάπνηνπ θίινπ/θίιεο 

      Από ηε δνπιεηά ηνπ κπακπά/κακάο 

      Από ίληεξλεη θαθέ 

      Από ην ζπίηη ζπγγελή 

      Από αιινύ........................................ 

      Γελ κπαίλσ ζην Γηαδίθηπν 

 

5. Πφζν ζπρλά «κπαίλεηο» ζην Γηαδίθηπν; ρεδόλ θάζε κέξα  

 Πεξίπνπ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Πεξίπνπ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

 Πεξίπνπ 1-2 θνξέο ηνλ κήλα 

 Ληγόηεξν ζπρλά 

 Πνηέ 
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6. Όηαλ «ζεξθάξεηο», ζπλήζσο είζαη... καδί κε ηνλ παηέξα/κεηέξα κνπ 

καδί κε ηνλ αδεξθό/αδεξθή κνπ 

καδί κε ηνλ θίιν/θίιε κνπ 

κόλνο/κόλε κνπ 

κε θάπνηνλ άιιν.......................... 

 δελ ζεξθάξσ 

7. Ο ππνινγηζηήο πνπ «κπαίλεηο» ζην Γηαδίθηπν  

βξίζθεηαη…      

ζην δσκάηην κνπ 

ζην δσκάηην ηνπ αδεξθνύ/αδεξθήο 

ζην ζαιόλη 

παληνύ γηαηί είλαη θνξεηόο 

θάπνπ αιινύ................................... 

δελ κπαίλσ ζην Γηαδίθηπν 

 

8. Πνηφο μέξεη ζην ζπίηη λα ρξεζηκνπνηεί  

ην Γηαδίθηπν;  

Ο κπακπάο κνπ 

Ζ κακά κνπ 

Ο αδεξθόο/αδεξθή κνπ 

Δγώ 

Καλείο 

 

9. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πφζν ρξφλν  

μνδεχεηο ζην Γηαδίθηπν;   Έσο 10 ιεπηά 

Έσο κηζή ώξα 

Πεξίπνπ κία ώξα  

Πεξηζζόηεξν από κία ώξα 

Καζόινπ 

 

10. Σί θάλεηο ζπλήζσο ζην Γηαδίθηπν; Φάρλσ πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν 
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Φάρλσ πιεξνθνξίεο γηα δηθά κνπ 

ζέκαηα 

εξθάξσ γηα πιάθα 

Παίδσ παηρλίδηα 

Βιέπσ βηληεάθηα 

Αθνύσ κνπζηθή 

ηέιλσ email 

Άιιν: ............................................. 

Γελ κπαίλσ ζην Γηαδίθηπν 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΟ ΣΟΥΟ 

 

 

Παξαθάησ ππάξρνπλ κηα ζεηξά από πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν. Μελ μνδέςεηο πνιύ ρξόλν ζε θακία από ηηο πξνηάζεηο κηαο θαη νη πξώηεο 

ζθέςεηο είλαη ζπλήζσο νη θαιύηεξεο. Δπίζεο κελ αθήζεηο θακία πξόηαζε ρσξίο 

απάληεζε.   

 

1. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα κάζεηο πνιχ θαιά ην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

    

1 2 3 4 

Καζφινπ ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

2. Αλεζπρείο φηη κπνξεί λα κελ απνδψζεηο φζν θαιά κπνξείο ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ αλεζπρψ θαζφινπ    Αλεζπρψ ιίγν Αλεζπρψ αξθεηά  Αλεζπρψ πνιχ 

3. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα απηή ηε ζηηγκή ην λα παίξλεηο άξηζηα ζην κάζεκα γηα 

ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

4. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα καζαίλεηο λα ζπκπιεξψλεηο ζσζηά δχζθνιεο 

αζθήζεηο ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

5. Φνβάζαη φηη κπνξεί λα κελ παο φζν θαιά ζα ήζειεο ζην κάζεκα γηα  ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ θνβάκαη θαζφινπ  Φνβάκαη ιίγν Φνβάκαη αξθεηά  Φνβάκαη πνιχ 

6. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα είζαη θαιχηεξνο ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

1 2 3 4 

Καζφινπ ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 
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7. Πφζν ζα ήζειεο λα απνθχγεηο ηνπο θαθνχο βαζκνχο ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ ζέισ θαζφινπ  Θέισ ιίγν Θέισ αξθεηά  Θέισ πνιχ 

8. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα θαηαιαβαίλεηο πψο λα ζπκπιεξψλεηο ηηο 

αζθήζεηο ζην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

9. Αλεζπρείο φηη κπνξεί λα κελ απνδψζεηο φζν κπνξείο θαιχηεξα ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ αλεζπρψ θαζφινπ  Αλεζπρψ ιίγν Αλεζπρψ αξθεηά  Αλεζπρψ πνιχ 

10. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα πάξεηο ηνλ θαιχηεξν βαζκφ ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν απφ φινπο ηνπ ζπκκαζεηέο ζνπ; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 

11. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ζέλα λα απνθχγεηο λα είζαη έλαο απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο καζεηέο 

ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 

12. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα θαηαιαβαίλεηο ην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

13. Πφζν αλεζπρείο γηα ην φηη κπνξεί λα πάξεηο θαθφ βαζκφ ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ αλεζπρψ θαζφινπ  Αλεζπρψ ιίγν Αλεζπρψ αξθεηά  Αλεζπρψ πνιχ 
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14. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα θάλεηο ηηο αζθήζεηο ζην Γηαδίθηπν ρσξίο λα 

θάλεηο ιάζε; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 

15. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα μερσξίδεηο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γηα ηηο 

επηδφζεηο ζνπ ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 

16. Πφζν θνβάζαη φηη κπνξεί λα πάξεηο θαθφ βαζκφ ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ θνβάκαη θαζφινπ  Φνβάκαη ιίγν Φνβάκαη αξθεηά  Φνβάκαη πνιχ 

17. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα καζαίλεηο πξάγκαηα ζην κάζεκα γηα ην 

Γηαδίθηπν πνπ δελ ηα γλψξηδεο πξηλ; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ ζεκαληηθφ 

18. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα δείρλεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ πφζν έμππλνο 

είζαη ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν;  

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 

19. Πφζν θνβάζαη φηη αλ πάξεηο θαθφ βαζκφ ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν ε δαζθάια ζα 

ζθεθηεί φηη δελ είζαη έμππλνο-ε; 

1 2 3 4 

Γελ θνβάκαη θαζφινπ  Φνβάκαη ιίγν Φνβάκαη αξθεηά  Φνβάκαη πνιχ 

20. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα ην λα είζαη ν κνλαδηθφο(ή) πνπ απαληά ηηο εξσηήζεηο 

ηεο δαζθάιαο ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Καζφινπ  ζεκαληηθφ Λίγν ζεκαληηθφ Αξθεηά  ζεκαληηθφ Πνιχ  ζεκαληηθφ 
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21. Θα ήζειεο λα κελ ππάξρνπλ βαζκνί ζην κάζεκα γηα ην Γηαδίθηπν; 

1 2 3 4 

Γελ ζέισ θαζφινπ  Θέισ ιίγν Θέισ αξθεηά  Θέισ πνιχ 
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ΔΗΚΟΝΗΓΗΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 

Α) Λίζηα ζπλαηζζεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα 

Δπραξηζηεκέλνο-ε  

 Πεξήθαλνο-ε  

Φνβηζκέλνο-ε  

Μπεξδεκέλνο-ε   

 Γπλαηφο-ή  

Νηξνπηαζκέλνο-ε  

Απνγνεηεπκέλνο-ε  

Αλαθνχθηζε

Γπζηπρηζκέλνο-ε

Δλζνπζηαζκέλνο-ε  
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Δλδηαθέξνλ  

Δθλεπξηζκέλνο-ε

Αγρσκέλνο-ε  

Γεκάηνο-ε ελέξγεηα     

 
 

Β) Σα εηθνλίδηα όπσο εκθαλίζηεθαλ ζηηο νζόλεο ησλ ππνινγηζηώλ: 
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ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

1. Δπηινγή ιέμεσλ-θιεηδηώλ   

Αλαθέξεηαη ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάζε αλαδήηεζε. 

Οη ππνθαηεγνξίεο αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

 

1.1. Αξηζκφο ιέμεσλ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπο (π.ρ. «αλαθχθισζε» ζεσξείηαη κία ιέμε-θιεηδί). 

 

1.2. Δξψηεζε ή πξφηαζε 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί εξψηεζε ή πξφηαζε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο (π.ρ. «πνπ 

γίλεηαη ε αλαθχθισζε απηνθηλήησλ», «αλαθπθιψλνπκε ηα παιηά απηνθίλεηα»). 

 

1.3 Απιέο θαη πεξηγξαθηθέο ιέμεηο 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί νπζηαζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ κε ζαθή ηξφπν ην ζέκα ηεο 

αλαδήηεζεο (π.ρ. ζην εξψηεκα «πψο αλαθπθιψλνληαη ηα απηνθίλεηα;» ν καζεηήο 

ρξεζηκνπνηεί «δηαδηθαζία αλαθχθισζεο απηνθηλήησλ»).  

 

2. Σξνπνπνίεζε ιέμεσλ-θιεηδηώλ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο αιιάδνπλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαηά ηελ 

αλαδήηεζε. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

 

2.1. Πεξηνξηζκφο 

Ο καζεηήο πξνζζέηεη ή αληηθαζηζηά ιέμεηο κε φξνπο πην ζπγθεθξηκέλνπο (π.ρ. 

«αλαθχθισζε απηνθηλήησλ» κεηαηξέπεηαη ζε «δηαδηθαζία αλαθχθισζεο 

απηνθηλήησλ»). 

 

2.2. Γηεχξπλζε 

Ο  καζεηήο δηαγξάθεη ή αληηθαζηζηά ιέμεηο κε φξνπο πην γεληθνχο (π.ρ. «αλαθχθισζε 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ» κεηαηξέπεηαη ζε «αλαθχθισζε»). 

 

2.3. Σπλψλπκν 
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Ο καζεηήο πξνζζέηεη ή αληηθαζηζηά ιέμεηο κε ζπλψλπκα (π.ρ. «νθέιε αλαθχθισζεο» 

κεηαηξέπεηαη ζε «πιενλεθηήκαηα αλαθχθισζεο»). 

 

2.4. Γηφξζσζε 

Ο καζεηήο δηνξζψλεη νξζνγξαθηθφ ιάζνο (π.ρ. «αλαθχθινζε» κεηαηξέπεηαη ζε 

«αλαθχθισζε»). 

 

2.5. Μήπσο ελλνείηε- ιάζνο 

Ο καζεηήο επηιέγεη «κήπσο ελλνείηε..». Ζ κεραλή αλαδήηεζεο έρεη  πξνηείλεη  ιέμεηο 

κε ιάζνο νξζνγξαθία. (π.ρ. γηα «κάληξεο ακαμησλ – η δηαδηαθαζηα» πξνηείλεη «κήπσο 

ελλνείηε καληξεο ακαμησλ η δηαδηθαζηα»). 

 

2.6. Μήπσο ελλνείηε – ζσζηφ 

Ο καζεηήο επηιέγεη «κήπσο ελλνείηε..». Ζ πξφηαζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο πεξηέρεη  

ιέμεηο-θιεηδηά κε ζσζηή νξζνγξαθία. (π.ρ. γηα «αλαθπθινζε» πξνηείλεη «κήπσο 

ελλνείηε αλαθχθισζε»). 

 

2.7. Άιιε δηφξζσζε 

Ο καζεηήο δηνξζψλεη άιιν ιάζνο (π.ρ. «anakyklosi» κεηαηξέπεηαη ζε 

«αλαθχθισζε»). 

 

3. Αλάγλσζε 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο μεθπιιίδνπλ θαη δηαβάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο. 

Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνθαηεγνξίεο: 

 

3.1. Γηάξθεηα 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ζε θάζε ηζηνζειίδα. 

Τπνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο επίζθεςεο, αθφκα θαη αλ ν καζεηήο αλνίμεη ηελ 

ίδηα ηζηνζειίδα πνιιέο θνξέο. Ζ κέηξεζε μεθηλάεη απφ ηελ ζηηγκή  πνπ εκθαλίδεηαη ε 

ζειίδα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο επηζηξέςεη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο. 

 

3.2. Ξεθχιιηζκα 

Ο καζεηήο δηαηξέρεη θαη δηαβάδεη επί ηξνράδελ φιε ηελ ηζηνζειίδα. 

 

3.3. Απνπζία μεθπιιίζκαηνο 
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Ο καζεηήο δελ δηαηξέρεη θαη δελ δηαβάδεη γξήγνξα ηελ ηζηνζειίδα. Αληίζεηα, θεχγεη 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα ειέγμεη θαζφινπ ην θείκελν ή ειέγρεη κέξνο κφλν ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

3.4. Αλάγλσζε 

Ο καζεηήο δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη 

νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο. 

 

3.5. Απνπζία αλάγλσζεο 

Ο καζεηήο δελ δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηα ζρεηηθά ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα. 

 

3.6. Αλάγλσζε άζρεηνπ πιηθνχ 

Ο καζεηήο δηαβάδεη πξνζεθηηθά πιηθφ πνπ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

αλαδήηεζεο. 

 

3.7. Σχλδεζκνο 

Ο καζεηήο αλνίγεη ζχλδεζκν πνπ ηνλ νδεγεί ζε άιιε ηζηνζειίδα.  

 

3.8. Αλαδήηεζε ιέμεο 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ δπλαηφηεηα ηνπ θπιινκεηξεηή λα βξίζθεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο κέζα ζην θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο (Απφ ην κελνχ εξγαζίαο: 

Δπεμεξγαζία – Δχξεζε). 

 

4. Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

Αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα απαληήζνπλ γξαπηψο ζην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη απφ ηελ εξεπλήηξηα: «Μπνξείο λα 

εκπηζηεπηείο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθεο;». Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ππνθαηεγνξίεο: 

 

4.1. Σπγγξαθέαο 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ αλαθνξά ζηνλ ζπγγξαθέα 

(π.ρ. «Σα έρεη γξάςεη δάζθαινο απφ έλα ζρνιείν»). 

 

4.2. Άιιεο πεγέο 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ κε 

άιιεο πεγέο (π.ρ. «Έρσ δηαβάζεη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα βηβιίν»). 
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4.3. Δκπεηξία 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ κε 

πξνεγνχκελε δηθή ηνπ εκπεηξία (π.ρ. «Έρσ πάεη ζε κάληξα απηνθηλήησλ θαη έρσ 

δεη»). 

 

4.4. Άιιεο ηζηνζειίδεο 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ κε 

άιιεο ηζηνζειίδεο (π.ρ. «Βξήθα ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε άιιε ηζηνζειίδα»). 

 

4.5. Χξεζηκφηεηα 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

(π.ρ. «Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ ηηο πιεξνθνξίεο αθνχ απαληνχλ ην εξψηεκά κνπ», 

«Γίλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο»). 

 

4.6. Αλάξηεζε 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ χπαξμε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν (π.ρ. «Αθνχ ηηο βξήθα ζην ίληεξλεη», «Αλ έιεγαλ ςέκαηα, ε αιήζεηα ζα 

καζεπφηαλ. Γελ ηνπο ζπκθέξεη λα καο ιέλε ςέκαηα»). 

 

4.7. Καλέλα θξηηήξην 

Ο καζεηήο δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη απαληάεη κνλνιεθηηθά 

(π.ρ. «Ναη, κπνξψ», «Όρη, δελ κπνξψ»). 

 

4.8. Άιιν θξηηήξην  

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί θάπνην άιιν θξηηήξην αμηνιφγεζεο (π.ρ. «Έρεη εηθφλεο», 

«Μπήθαλ θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ ζηελ ίδηα ζειίδα»). 

 

5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Αλαθέξεηαη ζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

 

5.1.Άλνηγκα απνηειεζκάησλ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αλνηγκέλσλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ πξψηε ιέμε-

θιεηδί. 

 

5.2. Άλνηγκα απνηειεζκάησλ (2) 



165 
 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αλνηγκέλσλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ δεχηεξε ιέμε-

θιεηδί. 

 

5.3. Άλνηγκα απνηειεζκάησλ (λ) 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αλνηγκέλσλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ (λ)  ιέμε-θιεηδί. 

 

5.4. Γηαθήκηζε 

Ο καζεηήο αλνίγεη δηαθεκηδφκελε ηζηνζειίδα πνπ δελ αλήθεη ζηε ιίζηα ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο κε ηα απνηειέζκαηα. 

 

5.5. Δπφκελα απνηειέζκαηα 

Ο καζεηήο επηιέγεη ηα επφκελα δέθα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. 

 

5.6. Άιιε ζπιινγή 

Ο καζεηήο δελ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε ηζηνζειίδεο αιιά ζε δηαθνξεηηθή ζπιινγή 

(π.ρ. εηθφλεο, βίληεν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΟΖ 
 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 1
Ο

 

Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά 

 

1 

Αλεπαξθέο 

 

Υξήζε αθαηάιιεισλ ΛΚ (δελ 

αθνξνχλ ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο). 

Υξήζε εθηελψλ πξνηάζεσλ 

θαη εξσηήζεσλ. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο είλαη 

αθαηάιιειεο ή αλχπαξθηεο. 

 

 

 

2 

Κάησ ηνπ κεηξίνπ 

 

ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηεί απιέο θαη 

ζεκαληηθέο ιέμεηο.  

Οη ΛΚ δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ είλαη 

πεηπρεκέλεο ή παξφιν πνπ 

ρξεηάδνληαη γίλνληαη ζε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

3 

Μέηξηα/ ηθαλνπνηεηηθά 

 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο 

ιέμεηο.  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  

ηξνπνπνηεί κε θαηάιιειν 

ηξφπν: 

πξνζζέηεη ή αθαηξεί ιέμεηο, 

ρξεζηκνπνηεί ζπλψλπκα. 

4 

Πνιύ θαιά 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο  

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεί  

θαηάιιειεο ιέμεηο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο  

ηξνπνπνηεί κε θαηάιιειν 

ηξφπν. 

5 

Άξηζηα 

 

Υξεζηκνπνηεί ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο απιέο θαη 

ζεκαληηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο. 

Σξνπνπνηεί πάληα κε 

θαηάιιειν ηξφπν. 

Κάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη 

πξνζζέηεη ή αθαηξεί ιέμεηο, 

ρξεζηκνπνηεί ζπλψλπκα,   

φξνπο πην γεληθνχο/εηδηθνχο. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 2
Ο

 

Ο καζεηήο επηιέγεη πιεξνθνξίεο θαηάιιειεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα 

 
1 

 

Γελ επηιέγεη πιεξνθνξίεο ή  

νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεη δελ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

αλαδήηεζεο. Ή θαηαγξάθεη 

πιηθφ πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αλαδήηεζε. 

2 

 

Διάρηζηεο πιεξνθνξίεο είλαη 

θαηάιιειεο/ απαληνχλ ην 

εξψηεκα. Σν πεξηζζφηεξν πιηθφ 

πνπ πεξηιακβάλεη είλαη άζρεην κε 

ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο. 

3 

 

Κάπνηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα 

ηεο αλαδήηεζεο. Πεξηιακβάλεη 

αξθεηφ άζρεην πιηθφ. 

4 

 

Οη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

αλαδήηεζεο. 

Πεξηιακβάλεη ιίγεο 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα. 

5 

 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεη ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

αλαδήηεζεο. Γελ 

πεξηιακβάλεη θαζφινπ 

άζρεην πιηθφ. 
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ 3
Ο

 

Ο καζεηήο πξνζαξκόδεη ηνλ ξπζκό αλάγλσζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

 

1 

 

Γελ δηαηξέρεη ην θείκελν, δελ 

δηαβάδεη πξνζεθηηθά. 

Γηαηεξεί ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάγλσζεο ζε φιε ηελ 

αλαδήηεζε π.ρ.αξγφ/γξήγνξν. 

Γελ αλαδεηά ζπλδέζκνπο. 

Γηαβάδεη πξνζεθηηθά πιηθφ 

πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εξσηήζεηο. 

2 

 

Λίγεο θνξέο δηαθνξνπνηεί ηνλ 

ξπζκφ αλάγλσζεο 

3 

 

Κάπνηεο θνξέο δηαθνξνπνηεί 

ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο 

 

4 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δηαθνξνπνηεί ηνλ ξπζκφ 

αλάγλσζεο. 

5 

 

Γηαηξέρεη ην θείκελν γηα λα 

θξίλεη ηελ ζρεηηθφηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη λα βξεη 

ζρεηηθφ πιηθφ.  

Γηαβάδεη πην πξνζεθηηθά 

φηαλ ρξεηαζηεί.  

Αλαδεηά ζρεηηθνχο 

ζπλδέζκνπο.  

Γελ αθηεξψλεη ρξφλν 

δηαβάδνληαο άζρεην ή 

δπζαλάγλσζην πιηθφ. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 4
Ο

 

Ο καζεηήο αλαθέξεη ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

1 

 

Γελ θαηαγξάθεη ζε θακία 

πεξίπησζε θάπνηα πεγή 

πιεξνθνξηψλ. Ή ε ηζηνζειίδα 

πνπ θαηαγξάθεη δελ είλαη 

απηή απφ ηελ νπνία άληιεζε 

ηηο πιεξνθνξίεο. 

2 

 

Καηαγξάθεη κία ή δχν πεγέο θαη 

κε ιάζνο ηξφπν. 

3 

 

Καηαγξάθεη  δχν πεγέο αιιά 

φρη πάληα κε ζσζηφ ηξφπν: κία 

ζσζηή, κία ιάζνο. 

4 

 

Καηαγξάθεη κία ή δχν 

πεγέο κε κηθξά ζθάικαηα 

ζηίμεο. 

5 

 

Καηαγξάθεη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη κε ζσζηφ 

ηξφπν ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

ηζηνζειίδσλ απφ ηηο νπνίεο 

άληιεζε πιεξνθνξίεο. 
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ 5
Ο

 

Ο καζεηήο απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο κε θαηάιιειν ηξόπν 

 

1 

 

Γελ απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο.  

Οη πιεξνθνξίεο είλαη  άζρεηεο 

κε ην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο.  

Ή νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεη είλαη πξντφλ 

πξνεγνχκελεο γλψζεο. 

 

2 

 

Ζ απάληεζε θαιχπηεη ην ζέκα 

αλεπαξθψο. Ζ έθθξαζε δελ 

κεηαθέξεη ην λφεκα. Ή 

ρξεζηκνπνηεί απηνχζηα θνκκάηηα 

πνπ δελ βγάδνπλ λφεκα. Ή 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο κε ιάζνο 

ηξφπν. 

 

3 

 

Ζ απάληεζε θαιχπηεη ην ζέκα 

κεξηθψο. 

 

 

4 

 

Ζ απάληεζε θαιχπηεη ην 

ζέκα επαξθψο, ρσξίο λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. 

 

5 

 

Ζ απάληεζε είλαη 

νινθιεξσκέλε θαη κε 

ζπλνρή. Ζ έθθξαζε είλαη 

ζσζηή θαη κεηαθέξεη ην 

λφεκα. Ο καζεηήο 

ρξεζηκνπνηεί δηθή ηνπ 

έθθξαζε ή ρξεζηκνπνηεί 

απηνχζηα θνκκάηηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 6
Ο

 

Ο καζεηήο αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο 

 

1 

 

Γελ αλαθέξεη θαλέλα θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο. 

Π.ρ. εγψ άιιεο εκπηζηεχνκαη 

 

Υξεζηκνπνηεί θξηηήξηα πνπ 

δελ είλαη έγθπξα. 

Π.ρ. ην δηαδίθηπν ιέεη πάληα 

ηελ αιήζεηα 

 

  

2 

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη 

ηεθκεξησκέλα. 

Π.ρ. είλαη έγθπξε-έκπηζηε-

ζεκαληηθή ηζηνζειίδα 

 

Ή ρξεζηκνπνηεί θαληαζηηθά 

θξηηήξηα (ζσζηά κελ, πνπ δελ έρεη 

εθαξκφζεη άιιεο). 

Π.ρ. Τα βξήθα θαη ζε άιιε 

ηζηνζειίδα. 

3 

 

Υξεζηκνπνηεί έλα κεκνλσκέλν 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

Ή αλαθέξεη δχν ή 

πεξηζζφηεξα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, εθ ησλ νπνίσλ 

έλα κφλν είλαη έγθπξν θαη 

ηεθκεξησκέλν. 

4 

 

Αλαθέξεη δχν έγθπξα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

 Σν έλα απφ απηά ή θαη ηα 

δχν δελ είλαη μεθάζαξα 

δηαηππσκέλν 

 

Π.ρ. απηήλ ηελ ζειίδα ηελ 

μέξσ θαη ηελ 

εκπηζηεχνκαη 

 

5 

 

Αλαθέξεη δχν ή πεξηζζφηεξα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

Π.ρ. ζπγγξαθέαο, είδνο 

ηζηνζειίδαο, ζχγθξηζε 

πιεξνθνξηψλ κε άιιεο 

πεγέο, ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελε 

γλψζε/εκπεηξία, 

ζχγθξηζε κε άιιεο 

ηζηνζειίδεο. 



ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

Σρήκα 1. Ηζηφγξακκα γηα ηα θαηάινηπα ηεο επίδνζεο απφ ην κεδεληθφ κνληέιν. 

 

 

Σρήκα 2. Γηάγξακκα θαηαινίπσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα ηελ 

επίδνζε. 
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Σρήκα 3. Γηάγξακκα απφθξηζεο ηεο κεηαβιεηήο μεθχιιηζκα πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα ηελ 

πεηξακαηηθή θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 

 

Σρήκα 4. Γηάγξακκα απφθξηζεο ηεο κεηαβιεηήο ιέμεηο-θιεηδηά πάλσ ζηνλ ρξφλν γηα 

ηελ πεηξακαηηθή θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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Σρήκα 5. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο μεθχιιηζκα ηζηνζειίδσλ. 

 

 

 

Σρήκα 6. Ηζηφγξακκα γηα ηα θαηάινηπα ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο γηα ην αξρηθφ 

κνληέιν. 
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Σρήκα 7. Ηζηφγξακκα γηα ηα θαηάινηπα ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο γηα ην αξρηθφ 

κνληέιν. 

 

 

 

 

Σρήκα 8. Γηάγξακκα θαηαινίπσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα. 

 



173 
 

 

 

Σρήκα 9. Γηάγξακκα θαηαινίπσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα ην 

αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. 

 

 

Πίλαθαο 1 

Σηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απφθιηζε ησλ κνληέισλ 3 θαη 4 γηα ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα. 

ηαηηζηηθνί δείθηεο Μνληέιν 3 Μνληέιν 4 

Απφθιηζε (-2LL) 4361.9 4347.3 

Παξάκεηξνη 9 11 

Σεκ.: Chi-square statistic=14.6, df=1 
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ΚΧΓΗΚΑ SAS 

Τειηθφ κνληέιν γηα ηελ επίδνζε  

ods html style=journal; 

ods graphics on; 

proc mixed data=work.d method=ml covtest; 

class studid condition; 

model score=session condition session*condition info_search   

 /solution cl; 

random int/subject=studid type=un solution v vcorr; 

repeated / group=condition; 

 run; 

 

Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο, γξακκηθφηεηαο θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο γηα ηελ επίδνζε 

ods html style=journal; 

ods graphics on; 

proc mixed data=work.d covtest; 

class studid condition; 

model score=/solution cl outp=predicted; 

random int/ type=un subject=studid; 

 run; 

proc univariate data=predicted; 

var resid; 

histogram / normal; 

run; 

 proc sort data=predicted; 

run; 

goptions reset=all; 

proc gplot data=predicted; 

plot resid*(pred) / vref=0; 

symbol v=star c=blue; 

run; 
 

Μνληέιν γηα ην μεθχιιηζκα ηζηνζειίδσλ 

 

ods html style=journal; 

ods graphics on; 

ods select PearsonPanel(unpack); 

proc glimmix data=work.d method=quad(qpoints=5) plots=pearsonpanel; 

class studid; 

model scan/reading_beh=session session_sq grade 

/ dist=binomial link=logit SOLUTION CL; 

random int/type=un subject=studid; 

run; 

ods graphics off; 

ods html close; 
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Μνληέιν γηα ηελ επηινγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ 

 

ods html style=journal; 

ods graphics on; 

ods select PearsonPanel(unpack); 

proc glimmix data=work.d method=quad(qpoints=5) plots=pearsonpanel; 

class studid; 

model descriptive/keyword_total= session condition session*condition vocab_cent 

/ dist=binomial link=logit SOLUTION CL; 

random int /type=un subject=studid; 

run; 

ods graphics off; 

ods html close; 

 

Μνληέιν γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

 

ods html; 

ods graphics on; 

ods select PearsonPanel(unpack); 

proc glimmix data=work.d method=quad(qpoints=5) plots=PearsonPanel; 

class studid; 

model criteria=internet_conn /dist=binomial SOLUTION CL; 

random intercept/subject=studid type=un; 

run; 

  ods graphics off; 

ods html close; 

 

Μνληέιν γηα ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

 

proc mixed data=work.d method=ml empirical covtest; 

class studid condition; 

model positive=time condition mast_app_cent 

/SOLUTION CL outp=predicted solution; 

random intercept/type=un subject=studid ; 

repeated/group=condition; 

  run; 

Μνληέιν γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

proc mixed data=work.d method=ml empirical covtest; 

class studid condition; 

model negative=session time time_quad condition mast_avo_cent 

/SOLUTION CL; 

random intercept session/subject=studid type=un; 

repeated/group=condition; 

 run; 
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Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο, γξακκηθφηεηαο θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο γηα ην ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα 

proc mixed data=work.d method=ml empirical covtest; 

class studid condition; 

model positive=time condition mast_app_cent 

/SOLUTION CL residual OUTPM=Conditional outp=predicted influence(iter=5 

effect=studid est); 

random intercept/type=un subject=studid solution ; 

ods output solutionr=randomeffects; 

repeated/group=condition; 

  run; 

     proc univariate data=predicted; 

var resid; 

histogram / normal; 

run; 

    proc sort data=predicted; 

run; 

goptions reset=all; 

proc sgscatter data=predicted; 

plot resid*(pred time condition mast_app_cent); 

run; 

quit; 
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