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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Αν είσαι αρχάριος, καλύτερα βρες µια εγκυκλοπαίδεια». Αυτό αναφέρει ένας από 

τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα, ύστερα από µια σειρά άκαρπων 

αναζητήσεων στο ∆ιαδίκτυο. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε µε σκοπό να διερευνήσει τα 

προβλήµατα που οι µαθητές συναντούν και τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να 

εφαρµόσει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης σε µια οµάδα µαθητών της έκτης τάξης 

του δηµοτικού σχολείου µε στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης 

πληροφοριών. 

  

 Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι µαθητές σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να βρούν 

πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο (Bilal, 2002, Broch, 2000, Large, Baheshti & Rahman, 

2002, Lorenzen, 2002, Makrakis, 1996). Κάποια από τα προβλήµατα που 

συναντούν αφορούν την επιλογή κατάλληλων λέξεων-κλειδιών, τη χρήση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών ανάγνωσης και την αξιολόγηση της πληροφορίας. 

Αν και οι µαθητές δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση για το ∆ιαδίκτυο σε σχέση µε τις 

έντυπες πηγές, δεν φαίνεται να διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για µια 

αποτελεσµατική αναζήτηση. Οι µαθητές συχνά δεν έχουν ξεκάθαρη ιδέα για το 

αντικείµενο της αναζήτησής τους, άλλες φορές συναντούν πληθώρα πληροφοριών 

που αδυνατούν να εξεργαστούν και “µπλοκάρουν”. Παράλληλα, επιδεικνύουν 

µικρή ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών που συλλέγουν (Hultgren & 

Limberg, 2003, Large et al., 2002). Συχνά µπαίνουν στον πειρασµό να “κόψουν” 

και να “επικολλήσουν” τις πληροφορίες, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

 Η πλειοψηφία των ερευνητών προτείνει, λοιπόν, την δηµιουργία 

προγραµµάτων εκπαίδευσης µε στόχο την αποτελεσµατική αναζήτηση 

πληροφοριών (Bilal, 2000, Fidel, Davies, Douglass, Holder, Hopkins, Kushner, 

Miyagishima & Toney, 1999, Watson, 1998). Αρκετά προγράµµατα εκπαίδευσης 

έχουν κάνει την εµφάνιση τους την τελευταία δεκαετία µε στόχο να βοηθήσουν 

τους µαθητές να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτεί µια ολοκληρωµένη 

αναζήτηση (Levitov, 2004). Μερικά από αυτά συνοδεύονται από κριτήρια 

αξιολόγησης, καθώς οι ίδιοι οι σχεδιαστές προχώρησαν στην εφαρµογή και 

αξιολόγηση των προγραµµάτων τους. Εντούτοις, τα περισσότερα εκπαιδευτικά 

σενάρια -έντυπα ή ηλεκτρονικά- βασίζονται περισσότερο στην εµπειρία των 

συγγραφέων και λιγότερο στην έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί στον 

συγκεκριµένο τοµέα (Lazonder, 2003). Έτσι, συνοδεύονται από πλήθος 
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ανέκδοτων πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή τους, ενώ σπανίζουν τα 

συµπεράσµατα πειραµατικών εφαρµογών (Wolf, 2003).  

 

 Η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να µελετήσει τη συµπεριφορά 

αναζήτησης µαθητών της έκτης τάξης του ∆ηµοτικού και ταυτόχρονα θα 

εφαρµόσει ένα σενάριο διδασκαλίας δεξιοτήτων αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο. Για 

την πραγµατοποίηση της µελέτης θα χρησιµοποιηθεί η προσέγγιση της έρευνας 

δράσης (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006). Εκτός από τη δυνατότητα που 

προσφέρει για τροποποίηση και βελτίωση της διδακτικής πράξης, η έρευνα 

δράσης αντιµετωπίζει ερευνητές και ερευνώµενους µε τρόπο χρήσιµο για την 

έρευνα µας: οι συµµετέχοντες δεν θεωρούνται υποκείµενα, αλλά σηµαντικοί 

φορείς δράσης, η φωνή των οποίων χρειάζεται να ακουστεί µε προσοχή. Τόσο ο 

εκπαιδευτικός  όσο και οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία 

µετατρέπονται απο «ενεργά αντικείµενα» σε «ενεργά υποκείµενα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1. Συµπεριφορά αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας 

 

Η βιβλιοθηκονοµία και η επιστήµη της πληροφόρησης έχουν µελετήσει 

εκτεταµένα τη συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών και ειδικότερα την 

αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο1. Άλλα επιστηµονικά πεδία, όπως η ψυχολογία, η 

εκπαίδευση και η επιστήµη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, έχουν 

αρχίσει να προσφέρουν χρήσιµες προοπτικές σε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη 

συµπεριφορά. Η αναζήτηση πληροφοριών καθορίζεται από ένα πλήθος 

παραγόντων. Τα συναισθήµατα, τα κίνητρα, η φύση του έργου, το αναπτυξιακό 

και γνωστικό επίπεδο των χρηστών είναι κάποιοι από τους παράγοντες (Bilal & 

Kirby, 2002). Η συµµετοχή, εποµένως, πολλών ερευνητών µε διαφορετικές 

θεωρητικές και µεθοδολογικές καταβολές είναι κρίσιµη προκειµένου να 

καταφέρουµε να προσεγγίσουµε το αντικείµενο µε σχετική επιτυχία. 

 

 Οι έρευνες που αφορούν την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο από 

µαθητές δηµοτικού θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες. Αρχικά, 

εντοπίζουµε τις έρευνες στον τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας και της επιστήµης της 

πληροφόρησης. Η προοπτική που υιοθετείται στους χώρους αυτούς τονίζει την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παιδιά και το σύστηµα αναζήτησης –το ∆ιαδίκτυο. 

Κύριο µέληµα των ερευνών αυτών είναι η περιγραφή της συµπεριφοράς των 

παιδιών και η καταγραφή των στρατηγικών που υιοθετούν, καθώς και η µελέτη 

των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την συµπεριφορά τους –όπως η ηλικία, η 

προηγούµενη γνώση, το φύλο και το ∆ιαδικτυακό περιβάλλον. Οι έρευνες 

φαίνεται να συµφωνούν ως προς το γεγονός ότι οι µαθητές δεν διαθέτουν -και 

εποµένως χρειάζεται να αποκτήσουν- δεξιότητες αναζήτησης και αξιολόγησης της 

πληροφορίας, καθώς και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να χρησιµοποιούν 

αποτελεσµατικά τις πληροφορίες που συλλέγουν. Αν και τα παιδιά είναι ικανά να 

χρησιµοποιούν τις διάφορες πηγές αναζήτησης πληροφοριών, δεν κατέχουν 

                                          
1 ∆εν πρέπει να συγχέεται το ∆ιαδίκτυο µε τον Παγκόσµιο Ιστό ή απλά Ιστό 

(World Wide Web). O Ιστός αποτελεί µια υπηρεσία του ∆ιαδικτύου, ανάµεσα σε 

άλλες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, IRC, Usenet newsgroups. Καθώς o 

Ιστός αποτελεί το πιο δηµοφιλές τµήµα του ∆ιαδικτύου, υπάρχει η τάση να 

αναφερόµαστε στον Παγκόσµιο Ιστό χρησιµοποιώντας τον όρο ∆ιαδίκτυο. Στην 

έρευνα αυτή, ακολουθώντας τη γενική τάση, θα χρησιµοποιείται ο όρος ∆ιαδίκτυο 

κάθε φορά που θα αναφερόµαστε στον Παγκόσµιο Ιστό. 



 7

επαρκείς γνώσεις ώστε να τις χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικό τρόπο (Bilal, 

2002).  

 

 Από την άλλη µεριά, εντοπίζουµε τις µελέτες που προσεγγίζουν το θέµα 

από εκπαιδευτική σκοπιά. Οι έρευνες αυτές είναι λιγότερες συγκριτικά µε τις 

πρώτες. ∆εν ενδιαφέρονται τόσο να διερευνήσουν τη διαδικασία αναζήτησης 

πληροφοριών, όσο τα µαθησιακά αποτελέσµατα που προκύπτουν. Καθώς, 

µάλιστα, η δηµιουργία γνώσης βασίζεται στην επιλογή προσωπικών στόχων, την 

σύνθεση και τον στοχασµό, το ενδιαφέρον των συγκεκριµένων ερευνών 

στρέφεται έντονα προς αυτές τις διαδικασίες.  

 

 Βασικός στόχος της συλλογής πληροφοριών είναι η σύνθεση και η 

κατασκευή της γνώσης. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες µεταµορφώνονται σε 

γνώση όταν κάποιος, µέσα στα πλαίσια ενός γνωστικού αντικειµένου, 

ενσωµατώσει τις καινούριες πληροφορίες στην υπάρχουσα δοµή της γνώσης. Το 

∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο και περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει 

και στηρίζει την εποικοδοµιστική ή κονστρακτιβιστική µάθηση (Καρασαββίδης, 

2001). Η αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο δεν αποτελεί, εποµένως, 

αυτοσκοπό, αλλά είναι ένας τρόπος να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που µας 

απασχολούν και να επιλύσουµε προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Στα πλαίσια 

του σχολείου, καθώς οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε κάθε είδους πληροφορίες, 

χρειάζεται να συνθέσουν τις πληροφορίες, να τις ενσωµατώσουν στις υπάρχουσες 

γνώσεις τους και να δηµιουργήσουν καινούρια γνώση. Εποµένως, κατά την 

αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο ο εντοπισµός των κατάλληλων πληροφοριών από τους 

µαθητές χρειάζεται να στοχεύει και να οδηγεί στην δηµιουργία γνώσης (Kuiper, 

Volman & Terwel, 2005).  

 

 Από την άλλη µεριά, η αναζήτηση της πληροφορίας περιλαµβάνει το 

στάδιο της αξιολόγησης. Παράγοντες που αφορούν το πλαίσιο, το περιβάλλον και 

την δοµή του προβλήµατος ασκούν επίδραση στην αξιολογική διαδικασία 

(Fitzgerald, 1999). Όταν κάποιος αξιολογεί µια ιδέα, πληροφορία ή ανθρώπο, 

καταλήγει σε κρίσεις σχετικά µε την ποιότητα τους. Οι µαθητές, όµως, δεν 

µπορούν να σκεφτούν κριτικά για ένα θέµα αν δεν γνωρίζουν αρκετά σχετικά µε 

αυτό. Επιπλέον, χρειάζονται µια οµάδα εννοιών ή ένα λεξιλόγιο που θα τους 

επιτρέπει να κανουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις διαστάσεις του 

θέµατος. Θα πρέπει να είναι ικανοί να διακρίνουν την άποψη που εκπροσωπεί ο 

συγγραφέας του κειµένου, τις κύριες και δευτερεύουσες πηγές, τα αποδεικτικά 

στοιχεία και τυχόν ερµηνείες. Επίσης, οι µαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν 
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τρόπους σκέψης που θα περιλαµβάνουν την ανοχή στην αµφιβολία, την αναµονή 

πριν καταλήξουν σε κάποια κρίση, την αναζήτηση στοιχείων που 

αντιπαραβάλλονται στην άποψη τους (Case, 2003).  

 

1.2. Περιγραφή της πορείας αναζήτησης 

 

Κάποια από τα µοντέλα που περιγράφουν τη συµπεριφορά και πορεία της 

αναζήτησης έχουν σχεδιαστεί µε στόχο να κατανοήσουν τη διαδικασία και να 

βοηθήσουν στη δηµιουργία διδακτικών παρεµβάσεων. Το σηµαντικότερο από 

αυτά εµφανίζεται να είναι το µοντέλο της Kuhlthau. Μέσα από ερευνητική  

προσπάθεια και την κατασκευή ενός µοντέλου αναζήτησης η Kuhlthau συνέβαλε 

σηµαντικά στην κατανόηση της πορείας αναζήτησης πληροφοριών. Προσπάθησε 

αρχικά να περιγράψει την αναζήτηση πληροφοριών στον χώρο της βιβλιοθήκης, 

αλλά το µοντέλο της εφαρµόσθηκε επιτυχώς και σε άλλα περιβάλλοντα. 

Βασίσθηκε τόσο σε προσωπικές παρατηρήσεις, όσο και σε ερευνητικά δεδοµένα 

που µάζεψε µέσα από σειρά ερευνών. Σύµφωνα µε αυτά, οι νεαροί αλλά και οι 

ενήλικες ακολουθούν έξι στάδια στην πορεία αναζήτησης, τα οποία σχετίζονται µε 

την γνωστική, φυσική και συναισθηµατική κατάσταση τους (Kuhlthau, 1996).  

 

 Η πορεία αναζήτησης, αν και παρουσιάζεται σε έξι διακριτά στάδια, δεν 

ακολουθεί πάντοτε γραµµική πορεία. Περιλαµβάνει οπισθοδροµήσεις, απότοµους 

τερµατισµούς και επαναλήψεις µια κυκλικής πορείας, η οποία διαγράφεται ως 

εξής: 1) Έναρξη: οι µαθητές λαµβάνουν το θέµα την εργασίας τους, 2) Επιλογή: 

οι µαθητές επιλέγουν ένα γενικό τοµέα ενδιαφέροντος, 3) Αναζήτηση: οι µαθητές 

ερευνούν το διαθέσιµο υλικό, 4) Μορφοποίηση: οι µαθητές επικεντρώνονται σε 

συγκεκριµένο θέµα, 5) Συλλογή: οι µαθητές συλλέγουν το υλικό και 6) 

Παρουσίαση: οι µαθητές παρουσιάζουν την τελική µορφή της εργασίας τους. 

 

 H Κuhlthau δέχθηκε επιρροές από διάφορες ψυχολογικές θεωρίες, 

γεγονός που την οδήγησε να περιγράψει όχι µόνο την ορατή συµπεριφορά, αλλά 

και τις σκέψεις και τα συναισθήµατα του ατόµου που αναζητά πληροφορίες. 

Τόνισε την σηµασία που έχουν οι γνωστικές δεξιότητες για την αποτελεσµατική 

αναζήτηση, αλλά και τον ρόλο των συναισθηµάτων –στην αρχή αµηχανία και 

αβεβαιότητα, έπειτα αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση και στο τέλος ικανοποίηση και 

αίσθηµα επάρκειας ή απογοήτευση. Οι προτάσεις που έκανε για την διδασκαλία 

των δεξιοτήτων αναζήτησης ήταν εξίσου σηµαντικές. Τόνισε την ανάγκη να 

διδάξουµε και να αναπτύξουµε αυτές τις ικανότητες µέσα σε ένα πλαίσιο και όχι 

αποκοµµένες ως ξεχωριστές δεξιότητες. Επίσης, θεώρησε ότι ο αλφαβητισµός της 
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πληροφορίας σχετίζεται περισσότερο µε ένα τρόπο σκέψης, παρά µε µια σειρά 

βηµάτων που οφείλει κάποιος να ακολουθεί. 

 

 Με τη βοήθεια ενός διαφορετικού µοντέλου οι Eisenberg και Berkowitz 

προσπάθησαν να κατανοήσουν τη διαδικασία αναζήτησης (Eisenberg & Berkowitz, 

1990). Σχεδίασαν ένα µοντέλο που περιγράφει όχι µόνο την πορεία της 

αναζήτησης, αλλά και τις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει το άτοµο σε κάθε 

στάδιο για ένα θετικό αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε αυτό, κάθε φορά που οι µαθητές 

αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα ή µια απόφαση που πρέπει να βασισθεί σε 

πληροφορίες, µπορούν να χρησιµοποιούν µια συστηµατική διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων. Ονόµασαν την διαδικασία “Big Six”, καθώς πρόκειται για µια 

πορεία µε έξι στάδια, που µπορεί κανείς να ακολουθήσει γραµµικά ή µε εναλλαγές 

στη πορεία. Τα στάδια περιλαµβάνουν τα εξής µέρη:  

 

1. Ορισµός του έργου. Ο µαθητές ορίζουν το πρόβληµα και αναγνωρίζουν τις 

απαιτήσεις  που αυτό θέτει. 

2. Στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών. Μέσα από ιδεοθύελλα 

καθορίζονται όλες οι πιθανές πηγές πληροφοριών και αξιολογούνται σε 

σειρά προτεραιότητας. 

3. Πρόσβαση και εντοπισµός. Εντοπίζονται οι πηγές και οι σχετικές 

πληροφορίες. 

4. Χρήση των πληροφοριών µέσα από ανάγνωση, σηµειώσεις και καταγραφή 

των παραποµπών. 

5. Σύνθεση και οργάνωση των πληροφοριών που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές και παρουσίαση τους. 

6. Αξιολόγηση και κριτική στο αποτέλεσµα και την διαδικασία που 

προηγήθηκε. 

 

Το παραπάνω µοντέλο έχει εφαρµοσθεί σε εκπαιδευτικά πλαίσια και υπάρχουν 

γραπτές αναφορές που υποστηρίζουν την χρήση του µοντέλου. Οι ερευνητικές 

προσπάθειες µε εµπειρικό χαρακτήρα είναι πιο περιορισµένες (Wolf, 2003).  

 

 Η σηµασία των προηγούµενων µοντέλων σχετίζεται τόσο µε την 

περιγραφική ικανότητα τους, όσο και µε την δυνατότητα που προσφέρουν να 

κατανοήσουµε καλύτερα την διαδικασία αναζήτησης και να βελτιώσουµε την 

διδακτική προσέγγιση για την απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης. Οι µέχρι τώρα  

έρευνες σε µαθητές δηµοτικού έχουν µελετήσει κάποια από τα αναφερόµενα 

στάδια. Ασχολούνται κυριώς µε ό,τι αφορά την εύρεση πληροφοριών και λιγότερο 
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µε ζητήµατα όπως η επιλογή προσωπικού θέµατος, η σκέψη πάνω στην πορεία 

αναζήτησης και ο σχηµατισµός προοπτικής. Επίσης, δεν υπάρχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα της αναζήτησης, τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα, καθώς και την εφαρµογή των δεξιοτήτων σε παρόµοιες 

καταστάσεις.  

 

 Ένας πιθανός τρόπος να καλυφθεί το κένο είναι δίνοντας έµφαση και 

καλλιεργώντας τις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών και ειδικότερα τον 

αναστοχασµό. Το µοντέλο των Edwards και Bruce δίνει κεντρικό ρόλο στην 

αναστοχαστική σκέψη. Στόχος του συγκεκριµένου µοντέλου είναι η περιγραφή 

της πορείας απόκτησης δεξιοτήτων αναζήτησης (Bruce, 2005). Οι δεξιότητες 

αυτές δεν περιορίζονται σε αποσπασµατικές στρατηγικές που αφορούν την χρήση 

των νέων τεχνολογικών µέσων. Κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόηµα, καθώς το 

τεχνολογικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς. Αντίθετα, το µοντέλο 

επικεντρώνεται σε δεξιότητες που αφορούν την κατανόηση της φύσης της 

πληροφορίας και του ∆ιαδικτύου, καθώς και την εξάσκηση των µαθητών στην 

αναστοχαστική σκέψη. 

 

 Εκτός από τους Edwards και Bruce, αρκετοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί 

έχουν αναφερθεί στην σηµασία του αναστοχασµού στην ερευνητική διαδικασία  

και ειδικότερα στην αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (Milam, 2005, Rogers 

& Swan, 2004, Branch & Solowan, 2003, Fitzgerald, 1999). Ο αναστοχασµός 

φαίνεται ότι αποτελεί µεταγνωστική δεξιότητα, η οποία βοηθά στην 

παρακολούθηση και τροποποίηση της συµπεριφοράς. Η αναστοχαστική σκέψη, 

δηλαδή, ξεπερνά την απλή επεξεργασία της πληροφορίας και επεκτείνεται στην 

επίγνωση των διαδικασιών σκέψης και απόκτησης γνώσης. Έτσι, ο µαθητής που 

σκέφτεται αναστοχαστικά δεν περιστρέφεται απλώς γύρω από το αντικείµενο της 

αναζήτησής του, αλλά προσπαθεί να ελέγξει την εµπειρία του και να αντιληφθεί 

την ευρύτερη σηµασία των κινήσεων του. 

 

 Με τί τρόπο, λοιπόν, σχετίζεται η αναστοχαστική σκέψη και η 

αυτορρύθµιση µε τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών; Σε όλη την διάρκεια 

της αναζήτησης οι µαθητές χρειάζεται να κατανοήσουν τις φάσεις της 

αναζήτησης, τα συναισθήµατα τους και τις στρατηγικές που απαιτούνται για να 

πετύχουν τον στόχο τους. Χρειάζεται, εποµένως, να κρατούν σηµειώσεις σχετικά 

µε τα συναισθήµατα και την πορεία της αναζήτησης, να µιλούν για τα σηµεία που 

τους ξάφνιασαν, να αναπτύξουν µια λίστα µε στρατηγικές αντιµετώπισης της 

απογοήτευσης που πιθανόν θα βιώσουν, να έχουν επίγνωση των σταδίων και της 
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κυκλικής πορείας που θα διανύσουν. Για παράδειγµα, κατά την ολοκλήρωση της 

φάσης εξόρυξης της πληροφορίας οι µαθητές µπορούν να συζητήσουν τις 

στρατηγικές που υιοθέτησαν, πετυχηµένες και λιγότερο αποτελεσµατικές, τις 

πηγές που αποδείχθηκαν πιο χρήσιµες καθώς και τους τρόπους βελτίωσης των 

στρατηγικών σε µια επόµενη αναζήτηση. Από τα παραπάνω γίνεται ορατή η 

σηµασία του αναστοχασµού στην ερευνητική διαδικασία. Οποιοδήποτε µοντέλο 

αναζήτησης πληροφοριών και αν υιοθετήσουµε, χρειάζεται να ενσωµατώσουµε 

στα διάφορα στάδια αναζήτησης την εξάσκηση στις µεταγνωστικές δεξιοτήτες. 

Ακολουθεί ένα σχεδιάγραµµα που επιχειρεί να εντάξει την αναστοχαστική σκέψη 

στη πορεία αναζήτησης. 

 
 

 
 

 

 

1.3. Ο αλφαβητισµός της πληροφορίας 

 

Οι δεξιότητες που αφορούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας 

συµπεριλαµβάνονται στον όρο-οµπρέλλα «αλφαβητισµός της πληροφορίας»2. Οι 

ερευνητές έχουν αναζητήσει ένα επαρκή ορισµό του όρου, ώστε να είναι εφικτός 

ο σωστός σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το πλήθος, όµως, των 

ορισµών δηµιουργεί ένα χάος γύρω από την έννοια του αλφαβητισµού και οι 

                                          
2 Ο αγγλικός όρος information l iteracy έχει αποδωθεί στα ελληνικά και ως 

πληροφορητικός γραµµατισµός (Κωστάκη, 2001). 

κατανόηση 
προβλήµατος 

& 
επιλογή 
θέµατος & 
συστήµατος  

 

συλλογή 
& 

αξιολόγηση 
αποτελεσµάτων

σύνθεση,  
σκέψη 

& 
παρουσίαση 

σχεδιασµός  
πορείας  

&   
αναζήτηση 
πληροφορίας 

 
 

Ποιές στρατηγικές 
Χρησιµοποιώ; 
Πού βρίσκοµαι 
στην διαδικασία;  
Έχω διαρκή επαφή 
µε τον στόχο µου; 
 
αυτο-
παρακολούθηση 
& διόρθωση 
δράσης 

Προβλήµατα και 
επιτυχίες που βίωσα. 
Πώς άλλαξε η 
κατανόηση του θέµατος
µου; 
Ποιές πηγές ήταν 
σηµαντικές; 
Σχεδιάζω τις επόµενες 
κινήσεις µου. 
 
αξιολόγηση 
στρατηγικών &  
αποτελέσµατος 

∆ιαφορετικά 
ερωτήµατα µε 
οδηγούν σε 
διαφορετικές πηγές 
& απαντήσεις  
 
τί γνωρίζω; 
τί θέλω να µάθω; 
πώς θα το µάθω; 
 
διάλογος µε τον 
εαυτό µου 

∆ιάλειµµα: παίρνω 
απόσταση. 
Προσεγγίζω τον 
στόχο µου; 
Ποιές στρατηγικές 
είναι πετυχηµένες 
και ποιές όχι; 
Συνδέω πληροφορίες
από διαφορετικές 
πηγές. 
 
αξιολόγηση-
διόρθωση δράσης 
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διάφορες προσπάθειες έχουν συχνά αποτελέσµα την δηµιουργία µιας έννοιας-

κολοσσού, η οποία περιλαµβάνει τα πάντα και δύσκολα µπορεί να αποκτηθεί 

(Owusu-Ansah, 2003). 

 

 Ο Bawden (2001) σε µια επισκόπηση των διαθέσιµων ορισµών 

προσπάθησε να διαχωρίσει τις έννοιες του αλφαβητισµού της πληροφορίας από 

τον ψηφιακό και τεχνολογικό αλφαβητισµό, τον αλφαβητισµό του ∆ιαδικτύου και 

τον αλφαβητισµό των µέσων, καταλήγοντας στα εξής συµπεράσµατα: 

 

• Με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών εµφανίστηκε η ανάγκη για την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπως η χρήση υπολογιστών και η κατανόηση 

των νέων µέσων ενηµέρωσης. Ο όρος αλφαβητισµός της πληροφορίας 

εµφανίστηκε το 1970, αλλά από τότε το περιεχόµενο του αλλάζει ανάλογα 

µε τις κοινωνικές ανάγκες. Σήµερα (Bawden, 2001), ο αλφαβητισµός της 

πληροφορίας παίρνει ένα ευρύτερο περιεχόµενο και περιλαµβάνει όλες τις 

µορφές αλφαβητισµού. ∆εν βασίζεται στην απόκτηση αποσπασµατικών 

δεξιοτήτων αλλά στην κατανόηση της φύσης της πληροφορίας και του 

πλαισίου στο οποίο βρίσκεται η πληροφορία. 

• Η ακριβής σηµασία της έννοιας του αλφαβητισµού της πληροφορίας 

φαίνεται να απασχολεί περισσότερο τον τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας και 

της επιστήµης της πληροφόρησης και λιγότερο την εκπαίδευση και την 

εφαρµογή των δεξιοτήτων µέσα στο σχολικό πλαίσιο. 

• Τελικά δεν έχει σηµασία η ονοµασία που θα δώσουµε σε αυτές τις 

ικανότητες, αλλά η προώθηση τους ως σηµαντικές αρχές και πρακτικές. 

 

Ένας ορισµός που αναφέρεται συχνά στην βιβλιογραφία έχει δωθεί από 

την Association of American Libraries (ALA, 1989). Σύµφωνα µε αυτόν οι 

άνθρωποι που διαθέτουν τον αλφαβητισµό της πληροφορίας µπορούν να 

αναγνωρίζουν την ανάγκη τους για πληροφορίες, να ορίζουν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για να καλύψουν αυτή την ανάγκη, να βρίσκουν τις κατάλληλες 

πηγές και να αντλούν τις σχετικές πληροφορίες, αφού τις αξιολογήσουν και τις 

οργανώσουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν το θέµα που τους απασχολεί 

(Breivic, 2005). Σύµφωνα µε τον Μακράκη (2006, σ.45-46), η έννοια του 

αλφαβητισµού της πληροφορίας ορίζεται ως «απόκτηση βασικών γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αφορούν στην αναζήτηση, συλλογή, ταξινόµηση, 

ανάλυση, ερµηνεία, σύνθεση, αξιολόγηση, παρουσία, χρήση και διακίνηση της 

πληροφορίας. [Περιλαµβάνει επίσης] «την απόκτηση ικανοτήτων διερευνητικής 

διάθεσης, επίλυσης αλγοριθµικών και κοινωνικών προβληµάτων, συνεργατικής 
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συµπεριφοράς, κριτικής και συλλογιστικής σκέψης και αυτενέργειας». O 

αλφαβητισµός της πληροφορίας φαίνεται να ενεργεί σαν φίλτρο: αναγνωρίζει τις 

ψευδείς και άσχετες πληροφορίες ή/και τις προκατειληµµένες και µεροληπτικές 

απόψεις και προετοιµάζει γνωστικά το άτοµο ώστε να µην επηρεαστεί απο αυτές 

(Eshet, 2004). Πρόκειται, εποµένως, για την επίγνωση ότι οι επιλογές που 

κάνουµε καθορίζουν την ποιότητα των συµπερασµάτων µας, τις απόψεις που θα 

διαµορφώσουµε και το µοντέλο που θα κατασκευάσουµε από τις αποκτηµένες 

πληροφορίες (Eshet-Alkali & Amichai-Hamburger, 2004).  

 

 ∆ιεθνώς ο αλφαβητισµός της πληροφορίας έχει αναγνωρισθεί ως βασική 

δεξιότητα για τον 21ο αιώνα. Το 2003 το πρώτο διεθνές συνέδριο για τον 

αλφαβητισµό της πληροφορίας έλαβε χώρα στην Πράγα, µε οργανωτές την 

UNESCO και άλλους οργανισµούς. Προγράµµατα για την προώθηση του 

αλφαβητισµού της πληροφορίας έχουν σχεδιαστεί από φορείς της Ευρωπαϊκής 

‘Ενωσης. Αν και οι κυβερνήσεις φαίνεται να έχουν κατανοήσει την σηµασία των 

δεξιοτήτων αυτών, εντούτοις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην ενίσχυση 

τεχνολογικών δεξιοτήτων (Boekhorst & Britz, 2004). Ο στόχος για πρόσβαση 

όλων των πολιτών στο ∆ιαδίκτυο –και άρα στην πληροφορία- δεν φαίνεται να 

αποκτά νόηµα, αν οι πολίτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

προσανατολισµού στο καινούριο περιβάλλον. 

 

 Μέσα από την ιστορική ανασκόπηση του αλφαβητισµού της πληροφορίας 

διαπιστώνει κανείς ότι ο όρος δεν σταµάτησε να αναπτύσσεται, καθώς δεν 

πρόκειται για στατική, αλλά για µια δυναµική έννοια. Φαίνεται ότι η έννοια θα 

µεταβάλλεται διαρκώς στην προσπάθεια να προλάβει τις εξελίξεις στο ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτισµικό και τεχνολογικό πλαίσιο (Boekhorst & Britz, 2004). 

 

1.4 Πλαίσιο αναζήτησης 

 

1.4.1. Επίπεδο ανάπτυξης 

 

 Στα παραδοσιακά µέσα µετάδοσης της πληροφορίας υπήρχαν άτοµα που 

έπαιρναν τις αποφάσεις για την αξιοπιστία των πληροφοριών και τα οποία 

µπορούσαν να εγγυηθούν για την ποιότητα τους (εκδότες, αναγνωρισµένοι 

ερευνητές, συγγραφείς, κλπ). Το ∆ιαδίκτυο, όµως, αναγκάζει τους ίδιους τους 

µαθητές να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, να αποφασίσουν δηλαδή οι ίδιοι κατά 

πόσο οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι αξιόπιστες ή όχι.  
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 Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα (> 30 

ετών) διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο αλφαβητισµού της πληροφορίας και έχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα να αξιολογήσουν σωστά την πληροφορία απ’ ότι άτοµα 

µικρότερης ηλικίας (14-15 ετων) (Eshet, 2004, Eshet-Alkali, Amichai-

Hamburger, 2004). 

 

 Η ικανότητα της αξιολόγησης των πληροφοριών φαίνεται, εποµένως, να 

σχετίζεται µε την ηλικία του ατόµου. Σύµφωνα µε το µοντέλο ανάπτυξης του 

Perry (αναφορά από Lorenzen, 2002), διακρίνουµε εννέα επίπεδα ανάπτυξης της 

κριτικής ικανότητας των µαθητών. Το µοντέλο αυτό, αν και κατασκευάστηκε πριν 

την έλευση του ∆ιαδικτύου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει την 

συµπεριφορά των µαθητών κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο 

(Lorenzen, 2002). Καθώς οι µαθητές περνούν από τα διαδοχικά στάδια 

ανάπτυξης, µεταβάλλεται ο τρόπος σκέψης τους σχετικά µε την φύση της 

γνώσης, τις πηγές απόκτησης πληροφοριών και την αξιοπιστία τους.  

 

 Σε ένα αρχικό στάδιο οι µαθητές τείνουν να πιστεύουν ότι όλες οι 

ερωτήσεις έχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις και περιµένουν από τον 

δάσκαλο να τους παρέχει τις σωστές απαντήσεις. Οι µαθητές, επίσης, δέχονται το 

υλικό που διαβάζουν χωρίς να το αµφισβητούν και δεν αντιµετωπίζουν τους 

εαυτούς τους ως κατασκευαστές καινούριας γνώσης. Στο επόµενο στάδιο οι 

µαθητές αναγνωρίζουν την πιθανότητα ύπαρξης πολλαπλών απαντήσεων, 

εντούτοις δεν διαθέτουν την ικανότητα να αξιολογήσουν την βαρύτητα κάθε 

απάντησης και, ως εκ τούτου, θεωρούν όλες τις απαντήσεις εξίσου πιθανές. Για 

τους µαθητές αυτού του σταδίου η γνώση είναι σχετική και ο δάσκαλος οφείλει να 

τους παρέχει καθοδήγηση ανάµεσα στις πιθανές απαντήσεις.  

 

 Στα τελευταία στάδια του µοντέλου του Perry βρίσκονται οι σπουδαστές 

και φοιτητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι οι απόψεις χρειάζονται υποστήριξη για 

να αποκτήσουν βαρύτητα και εγκυρότητα. Σε αυτό το στάδιο τα άτοµα µπορούν 

να προσεγγίσουν κάποιο πρόβληµα απο διαφορετικές πλευρές και 

συνειδητοποιούν ότι οι καλύτερες απαντήσεις εξαρτώνται από τον τρόπο 

ανάπτυξης των ερωτήσεων. Οι σπουδαστές είναι, επίσης, σε θέση να 

κατασκευάζουν δικό τους νόηµα.  

 

  Επιπλέον, η ύπαρξη προηγούµενης γνώσης διαφοροποιείται ανάµεσα στα 

στάδια ανάπτυξης. Η γενικότερη έλλειψη προηγούµενης γνώσης οδηγεί τα παιδιά 

στο να πιστεύουν αυτό που βλέπουν, διαβάζουν και ακούν απο τους δασκάλους. 
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Με την έναρξη της εφηβείας ξεκινά η σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής 

αξιολόγησης των πηγών, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή 

(Fitzgerald, 1998). 

 

 Τέλος, διαφορές σε άλλους τοµείς -εκτός του γνωστικού- επηρεάζουν την 

διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. Για παράδειγµα, οι ελλείψεις στις κινητικές 

δεξιότητες των παιδιών έχουν επιπτώσεις στην ακριβή πληκτρολόγηση και τη 

σωστή ορθογραφία των λέξεων (Broch, 2000). 

 

1.4.2. Κίνητρα 

 

Αν και η ανάγκη του χρήστη για συγκεκριµένες πληροφορίες καθορίζει την 

προσπάθεια και τον χρόνο που θα επενδύσει στην έρευνα του, η ανάγκη αυτή δεν 

έχει επαρκώς µελετηθεί. Τα κίνητρα και η ανάγκη για πληροφορίες υποθέτουµε 

ότι επηρεάζουν καταλυτικά την συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών. Σε µια 

αναζήτηση το άτοµο χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια. Θέµατα που 

επιλέγονται και καθοδηγούνται από άλλους (π.χ. τον δάσκαλο) κινδυνεύουν να 

χάσουν το ενδιαφέρον των µαθητών, αφού δεν έχουν νόηµα για αυτούς αλλά 

επικεντρώνονται γύρω από το ερώτηµα  “τι θέλει να βρούµε ο δάσκαλος;” 

(Broch, 2000). 

 

 Ένα µεθοδολογικό ζήτηµα που σχετίζεται µε την αναγκαιότητα της 

πληροφορίας αφορά τους πειραµατικούς σχεδιασµούς. Στις πειραµατικές έρευνες 

οι ερευνητές είναι συνήθως αυτοί που καθορίζουν το αντικείµενο της αναζήτησης. 

Κατά συνέπεια, η προσωπική ανάγκη των υποκειµένων για αναζήτηση 

πληροφοριών υποβαθµίζεται σηµαντικά (Martzoukou, 2004). 

  

1.4.3.Συναισθήµατα και Μεταγνωστικές Εµπειρίες 

 

Ο ρόλος των συναισθηµάτων φαίνεται να είναι σηµαντικός στην αναζήτηση 

πληροφοριών. Συναισθήµατα όπως η ανησυχία, η αβεβαιότητα και ο φόβος 

επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα των µαθητών κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών. Κάποιες µελέτες έχουν δείξει ότι τα συναισθήµατα επηρεάζουν την 

κριτική ικανότητα των ατόµων –για παράδειγµα η αρνητική διάθεση κάνει τα 

άτοµα πιο προσεκτικά και περισσότερο κριτικά. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει 

εξακριβωθεί η ακριβής φύση της σχέσης των συναισθηµάτων µε την συµπεριφορά 

αναζήτησης πληροφοριών (Fitzgerald, 1998). 
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 Κατά την αναζήτηση το άτοµο βιώνει αισθήµατα όπως η οικειότητα, η 

αρέσκεια, η δυσκολία, η ικανοποίηση. Πρόκειται για υποκειµενικές εµπειρίες που 

µας πληροφορούν για το πως τα καταφέρνουµε σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. 

Ερευνητές στον χώρο αυτό υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αγνοήσουµε τέτοιου 

είδους αισθήµατα, αλλά αντίθετα να εντοπίσουµε την προέλευση τους και να 

ελέγξουµε την ορθότητα τους (Boekaerts, 1999). Οι µεταγνωστικές εµπειρίες 

λειτουργούν ως σήµατα και µας πληροφορούν για τον στόχο και την σηµασία που 

έχει ο στόχος για µας. Η αρέσκεια, η δυσκολία, η οικειότητα και το ενδιαφέρον 

µας προετοιµάζουν για το αν θα συνεχίσουµε την επεξεργασία και τι είδους 

επεξεργασία χρειάζεται να ακολουθήσουµε. Ο στοχασµός, εποµένως, πάνω στο 

έργο που έχουµε αναλάβει οδηγεί σε µεγαλύτερο έλεγχο της εµπειρίας αυτής 

(Ευκλείδη, 1998).  

 

 Η αναστοχαστική σκέψη αποτελεί µία από τις µεταγνωστικές δεξιότητες 

που χρειάζεται να διαθέτει κάποιος προκειµένου να ελέγξει την συµπεριφορά του. 

Η ευρύτερη ψυχολογική κατασκευή στην οποία εντάσσεται είναι η έννοια της 

αυτορρύθµισης. Τα άτοµα που διαθέτουν αυτορρύθµιση παρακολουθούν τη 

συµπεριφορά τους καθώς κατευθύνεται προς κάποιον στόχο και την τροποποιούν 

ανάλογα, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος τους. Με λίγα λόγια ο µαθητής 

χρειάζεται να θέτει διαρκώς ερωτήµατα του τύπου τι γνωρίζω, τι δεν γνωρίζω και 

που θα βρω απαντήσεις. Βελτιώνοντας τις µεταγνωστικές δεξιότητες του, ο 

µαθητής αποκτά την ικανότητα να ελέγχει αυτό που γνωρίζει και τον τρόπο µε 

τον οποίο µαθαίνει καλύτερα. Κάποιες από τις µεταγνωστικές στρατηγικές που 

βελτιώνουν την ικανότητα αναζήτησης αφορούν τον διάλογο µε τον εαυτό µας 

για πιθανά κενά στη γνώση, τα µικρά διαλείµµατα και η επιστροφή στο πρόβληµα 

µε µια νέα προοπτική (Brem & Boyes, 2000).  

 

1.4.4. Γνώση του αντικειµένου αναζήτησης 

 

Η γνώση του αντικειµένου και της ορολογίας που χρησιµοποιεί κάθε επιστήµη 

φαίνεται να έχει επιπτώσεις στην αναζήτηση και την σύνθεση των πληροφοριών. 

Η κατανόηση κάθε επιστηµονικού τοµέα, του ειδικευµένου λεξιλογίου, των 

θεωριών και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί προσφέρει στους ερευνητές τα 

εργαλεία για µια αποτελεσµατική αξιολόγηση των πηγών (Grafstein, 2002). 

Ερευνητικές προσπάθειες έχουν δείξει ότι φοιτητές χρειάστηκαν να κατανοήσουν 

πρώτα το πλαίσιο του γνωστικού αντικείµενου και επιστηµονικού κλάδου τους, 

ώστε να µπορέσουν να σχηµατίσουν κατάλληλα ερωτήµατα και να αξιολογήσουν 
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τα αποτελέσµατα της έρευνας τους (Walton & Archer, 2004, McDonald, Heap & 

Mason, 2001). 

 

 Με τον ίδιο τρόπο, οι µαθητές δεν µπορούν να σκεφτούν κριτικά για 

κάποιο θέµα αν δεν γνωρίζουν αρκετά σχετικά µε αυτό. Χρειάζεται να κατέχουν 

µια οµάδα εννοιών ή ένα λεξιλόγιο που θα τους επιτρέψει να κάνουν 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις διαστάσεις του θέµατος. Η γνώση για κάποιο 

αντικείµενο έρευνας παρέχει στους µαθητές χρήσιµους όρους αναζήτησης και µια 

γνωστική βάση για τον σχηµατισµό ερωτηµάτων και κρίσεων (Hultgren & 

Limberg, 2003). Με αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές µπορούν να διακρίνουν την 

άποψη που εκπροσωπεί ο συγγραφέας του κειµένου, τις κύριες και 

δευτερεύουσες πηγές, τα αποδεικτικά στοιχεία και τυχόν ερµηνείες τους.  

  

 Τα άτοµα, εποµένως, χρησιµοποιούν την προηγούµενη γνώση που 

διαθέτουν για να καθορίσουν την σηµασία των πληροφοριών. Αναπόφευκτα, η 

αντίληψη και συνειδητοποίηση του θέµατος αλλάζει καθώς προσθέτονται νέες 

πληροφορίες στα διάφορα στάδια αναζήτησης, ιδιαίτερα αν εξελίσσεται σε µια 

εκτεταµένη χρονική περίοδο. Καθώς η έρευνα αναπτύσσεται, οι χρήστες 

αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήµατα που παραµένουν ίδια ή τροποποιούνται. Η 

Spink και οι συνεργάτες (1998) έχουν αναφερθεί σε αυτό το φαινόµενο ως 

«διαδοχική έρευνα». Επισηµαίνουν την ανάγκη για µελέτες που θα εξετάζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αναζητούν πληροφορίες στα διαδοχικά στάδια 

αναζήτησης και τις στρατηγικές που υιοθετούν κάθε φορά.   

 

1.4.5.Γνώση του συστήµατος αναζήτησης 

 

Το ∆ιαδίκτυο, ως νέο µέσο διάδοσης της πληροφορίας, έχει µοναδικά 

χαρακτηριστικά και διαφέρει από συστήµατα όπως ο κατάλογος µιας βιβλιοθήκης 

ή ένα CD-ROM. Φαίνεται να περιλαµβάνει ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και 

ανοµοιογενές πλήθος πληροφοριών σε τεράστιες αναλογίες. Η ευκολία 

πρόσβασης, ο εµπορικός χαρακτήρας και η δυνατότητα διακίνησης της 

πληροφορίας από οποιονδήποτε κάνει την κατάσταση δυσκολότερη. 

 

 Οι διαφορές ανάµεσα στο ∆ιαδίκτυο, τα συµβατικά κείµενα και άλλες 

ηλεκτρονικές πηγές αφορούν την µορφή και την ποσότητα, καθώς και την 

ποιότητα της πληροφορίας. Στο ∆ιαδίκτυο η πληροφορία περιλαµβάνει συµβολικά 

στοιχεία -εικόνα, ήχο και γραφικά- και προϋποθέτει την αλληλεπίδραση µε τον 

χρήστη. Το ∆ιαδίκτυο, δηλαδή, απαιτεί από τον χρήστη να αξιολογήσει την 



 18

πληροφορία και να αποφασίσει ο ίδιος κατά πόσο οι πληροφορίες που συλλέγει 

είναι σωστές ή όχι. Επιπλέον, καθώς πρόκειται για ένα µέσο σε διαρκή ανάπτυξη, 

το ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει σφάλµατα και ανωµαλίες που δυσκολεύουν ακόµα και 

τους ειδικούς να το εξερευνήσουν. 

 

 Σε αυτήν την διαδικασία, λοιπόν, η γνώση της δοµής και της ορολογίας 

του ∆ιαδικτύου, οι στρατηγικές εντοπισµού αξιόπιστων σελίδων και τα κριτήρια  

αξιολόγησης φαίνεται να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική αναζήτηση 

πληροφοριών (Sullivan & Scott, 2000). Η κατανόηση και η χρήση του 

συστήµατος αναζήτησης δεν µπορεί να βασίζεται στη διαίσθηση, αλλά απαιτεί 

γνώση και δεξιοτεχνία σε διαφορετικά επίπεδα – πλοήγηση, αξιολόγηση, ανάλυση 

του περιεχοµένου.  

 

 Υπάρχουν, όµως, πολλά επίπεδα εµπειρίας που πιθανόν να επηρεάζουν 

την αναζήτηση των χρηστών. Σε ένα µακρο-επίπεδο βρίσκεται η εξοικείωση του 

χρήστη µε τους υπολογιστές και τις δυνατότητες που παρέχουν. Στη συνέχεια, 

παρεµβαίνει η εµπειρία στη χρήση του ∆ιαδικτύου ως µέσο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης, καθώς και η γνώση για τους περιορισµούς και αδυναµίες του 

συστήµατος. Τέλος, σε ένα µικρο-επίπεδο βρίσκεται η εµπειρία του χρήστη στην 

ανάκτηση της πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο, και περιλαµβάνει την γνώση για τους 

κανόνες αναζήτησης, τα εργαλεία και τα υπάρχοντα συστήµατα αναζήτησης 

πληροφοριών (Martzoukou, 2004). 

 

  Έτσι, διαπιστώνουµε ότι η γνώση του συστήµατος αναζήτησης ευνοεί τους 

έµπειρους χρήστες (Lazonder, Biemans & Wopereis, 2000). Αντίθετα, η 

αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί δύσκολο επίτευγµα για τους χρήστες που δεν 

διαθέτουν εµπειρία. Ερευνητικές προσπάθειες έχουν επιβεβαιώσει αντίστοιχες 

υποθέσεις (Tsai & Tsai, 2003). Έρευνες έχουν εντοπίσει διαφορές στη 

συµπεριφορά αναζήτησης µεταξύ έµπειρων και άπειρων χρηστών, οι οποίες 

σχετίζονται µε τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και τον αριθµό των σωστών 

αποτελεσµάτων. O Navarro-Prieto και οι συνεργάτες του (1999) σύγκριναν άτοµα 

µε µεγάλη και µικρή εµπειρία στην αναζήτηση του ∆ιαδικτύου και κατέληξαν ότι 

τα έµπειρα άτοµα σχεδιάζουν εκ των προτέρων την αναζήτησή τους και 

βασίζονται στην γνώση που έχουν για το ∆ιαδίκτυο, ενώ τα άτοµα χωρίς εµπειρία 

δεν σχεδιάζουν την αναζήτηση από πριν, αλλά καθοδηγούνται από εξωτερικές 

αναπαραστάσεις, από αυτό δηλαδή που βλέπουν στην οθόνη.  
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 Ακόµα, οι Holscher & Strube (2000) µελέτησαν την επίδραση που έχει 

τόσο η γνώση του συστήµατος, όσο και η γνώση του αντικειµένου έρευνας. 

Κατέληξαν, λοιπόν, στα εξής: Τα άτοµα που διέθεταν γνώση και στα δύο πεδία 

αναζήτησαν πληροφορίες µε την µεγαλύτερη επιτυχία. Στην περίπτωση που τα 

άτοµα είχαν ελλειπή γνώση σε ένα από τους δυο τοµείς (∆ιαδίκτυο ή αντικείµενο 

αναζήτησης), χρησιµοποίησαν αντισταθµιστικές τακτικές συµπληρώνοντας τις 

ελλείψεις τους. Εντούτοις, φάνηκε ότι τα άτοµα µε χαµηλά επίπεδα γνώσης των 

δύο πεδίων διέθεταν λιγότερο ευέλικτες τακτικές, επέστρεφαν πιο συχνά σε 

προηγούµενα στάδια της έρευνας, δεν υιοθετούσαν καινούριες προσεγγίσεις και 

παρουσίαζαν σοβαρά προβλήµατα στην αναζήτησή τους. Κατέληξαν, λοιπόν, στο 

συµπέρασµα ότι η επιτυχηµένη αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο απαιτεί τόσο γνώση του 

συστήµατος, όσο και γνώση του αντικειµένου αναζήτησης.  

 

1.4.6. Σχολική Εργασία 

 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών 

σχετίζεται µε την προέλευση και την φύση της εργασίας που έχουµε αναθέσει 

στους µαθητές. Η ενασχόληση µε ένα έργο µπορεί να γίνεται για πολλούς λόγους, 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ή και τα δύο µαζί. Όπως αναφέρει η Κωσταρίδου-

Ευκλείδη (1999) οι εσωτερικοί λόγοι µπορεί να συνδέονται µε το έργο και την 

αξία που έχει, µε το ενδιαφέρον που προκαλεί η ενασχόληση µε αυτό και την 

ικανοποίηση που προσφέρει. Οι εξωτερικοί λόγοι, από την άλλη, µπορεί να 

αφορούν τον ανταγωνισµό ή την επιδίωξη εξωτερικών αµοιβών. Θα µπορούσαµε, 

λοιπόν, να κάνουµε την διάκριση ανάµεσα στις αναζητήσεις που έχουν ανατεθεί 

από κάποιον τρίτο –τον δάσκαλο- και σε αυτές που βασίζονται σε εσωτερικά 

κίνητρα, όπως η περιέργεια του µαθητή. Στην πρώτη περίπτωση συχνά 

προκύπτουν προβλήµατα κατανόησης, καθώς οι µαθητές δεν γνωρίζουν πάντοτε 

τι ακριβώς ψάχνουν. Επιπλέον, οι µαθητές αντιµετωπίζουν συχνά τις σχολικές 

ερευνητικές εργασίες ως ένα καθήκον που πρέπει να φέρουν σε πέρας όσο πιο 

γρήγορα µπορούν, προκειµένου να συνεχίσουν τις ασχολίες τους (Hultgren & 

Limberg, 2003). 

 

 Σε ξεχωριστές έρευνες οι Watson και Bergman (αναφορά από Hultgren & 

Limberg, 2003) µέσα από συνεντεύξεις µε έφηβους διαπίστωσαν ότι κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο για θέµατα προσωπικού ενδιαφέροντος οι 

έφηβοι επέδειξαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επιδεξιότητα, σε αντίθεση µε 

την αναζήτηση πληροφοριών για την ολοκλήρωση σχολικών εργασιών που 

χαρακτηριζόταν από αβεβαιότητα και αισθήµατα ανικανότητας. Επίσης, σε άλλη 
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έρευνα µελετήθηκε η φύση και η κατασκευή των ερωτηµάτων που θέτουν οι 

δάσκαλοι ως αντικείµενα αναζήτησης. Ερευνητές από την Αυστραλία, την 

Ν.Ζηλανδία και την Σουηδία κατέληξαν ότι οι δάσκαλοι δεν κατανοούν επαρκώς 

την διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών. ∆ίνουν λοιπόν στους µαθητές ασαφείς 

και εκτεκταµένες εργασίες –π.χ. “πουλιά” ή “Αίγυπτος”, χωρίς παράλληλα να 

προσφέρουν αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωση των εργασιών (Hultgren & 

Limberg, 2003). 

1.5. Προγράµµατα εκπαίδευσης 

Καθώς έχει αναγνωρισθεί ευρέως η σηµασία του αλφαβητισµού της πληροφορίας, 

συναντούµε εκπαιδευτικές προσπάθειες για την διδασκαλία αυτών των 

δεξιοτήτων. Οι ιδέες στις οποίες βασίζονται τα διδακτικά προγράµµατα 

προέρχονται τόσο από τις περιγραφικές έρευνες που αναφέραµε, όσο και από τις 

µελέτες που προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η πληροφορία 

µετατρέπεται σε γνώση (Heller, 2001, Small & Arnone, 2000, Jukes, Dosaj & 

Macdonald, 2000, Rankin, 1999). Τα προγράµµατα εκµάθησης εµπνέονται από 

δυο περαιτέρω πηγές. Πρώτον, τις έρευνες στη γνωστική ψυχολογία και την 

εκπαίδευση καθώς και τις αρχές που προκύπτουν από αυτές. Και δεύτερον, τα 

µοντέλα αναζήτησης πληροφοριών που αφορούν το ∆ιαδίκτυο ή άλλες πηγές 

πληροφοριών.  

 

 Κάποιες από τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 

αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο µπορούν να αποκτηθούν στην 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, µέσω της επαφής µε άλλα άτοµα παρόµοιας 

ηλικίας και ενδιαφερόντων. Το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα συµβάλλει, 

εποµένως, στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη 

ενός τεχνολογικά εξελιγµένου περιβάλλοντος (πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, 

ιστοσελίδες του σχολείου και ατοµικές σελίδες) είναι σηµαντική καθώς εκθέτει 

τους µαθητές σε ένα περιβάλλον πληροφορίας, όπου θα µπορούν να µάθουν 

ανεπίσηµα πως να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες 

αποτελεσµατικά (Boekhorst & Britz, 2004).  

 

 Αρκετά προγράµµατα αναζήτησης πληροφοριών έχουν κάνει την εµφάνιση 

τους σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης µε στόχο να προσφέρουν στους µαθητές τις 

ικανότητες και οδηγίες για την επίτευξη ολοκληρωµένης έρευνας (Levitov, 2004). 

Κάποια από αυτά συνοδεύονται από κριτήρια αξιολόγησης και οι ερευνητές  έχουν 

προχωρήσει στην αξιολόγηση των προγραµµάτων τους. Για παράδειγµα, οι 

Sullivan και Scott (2000) δηµιούργησαν ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη των 
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δεξιοτήτων αναζήτησης και κριτικής εκτίµησης των πληροφοριών. Αρχικά δίδαξαν 

την δοµή και την ορολογία που σχετίζεται µε το ∆ιαδίκτυο, στρατηγικές 

εντοπισµού αξιόπιστων σελίδων (π.χ. µε βάση την URL), καθώς και παραδείγµατα 

µη αξιόπιστων σελίδων. Στην συνέχεια δίδαξαν την εφαρµογή πέντε κριτηρίων 

για την αξιολόγηση σελίδων στο ∆ιαδίκτυο. Τα κριτήρια ερευνούσαν την ακρίβεια 

της πληροφορίας (αν π.χ. αναφέρονταν οι πηγές και αν ήταν αξιόπιστες οι 

πληροφορίες), τον συγγραφέα και τον οργανισµό που δηµιούργησε την 

τοποθεσία, την αντικειµενικότητα του, την ενηµέρωση των πηγών µε σύγχρονες 

πληροφορίες και την επαρκή κάλυψη του θέµατος. Ταυτόχρονα, αξιολογούσαν 

την αναλογία ανάµεσα στα γραφικά µέρη και το κείµενο. Μέσω αυτής της 

παρέµβασης, η συµπεριφορά των µαθητών φάνηκε να βελτιώνεται και η 

αναζήτηση έγινε πιο αποτελεσµατική. 

 

 Η χρήση, επίσης, WebQuests έχει χρησιµοποιηθεί για να αναπτύξει τις 

ικανότητες αναζήτησης πληροφορίων στο ∆ιαδίκτυο. Οι µαθητές έρχονται σε 

επαφή µε επιλεγµένες σελίδες και αξιόπιστες τοποθεσίες του ιστού. Έρευνες που 

χρησιµοποίησαν WebQuests στα πλαίσια µαθηµάτων έδειξαν ότι η ύπαρξη 

υποστηρικτικού πλαισίου πρoωθεί την εκµάθηση των δεξιοτήτων αναζήτησης (Hill 

& Hannafin, 2001). To υποστηρικτικό πλαίσιο µπορεί να πάρει την µορφή ενός 

χάρτη εννοιών, µεταγνωστικών στρατηγικών (υπενθύµιση του στόχου) και 

γραφικών αναπαραστάσεων. Σε άλλες περιπτώσεις το περιεχόµενο των 

WebQuests περιλαµβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά παραδείγµατα 

ιστοσελίδων, ώστε να µην δηµιουργηθεί στους µαθητές η εσφαλµένη εντύπωση 

ότι όλες οι πληροφορίες που συναντούν στο ∆ιαδίκτυο είναι αξιόπιστες και δεν 

απαιτούν κριτική αξιολόγηση.  

 

 Μικρός αριθµός ερευνών φαίνεται να προσεγγίζει ερωτήµατα που αφορούν 

τα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων (Alexandersson & Limberg, 

2003, Gordon, 1999). Για το γεγονός αυτό πιθανόν ευθύνεται ο περιορισµένος 

αριθµός ερευνών που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση σε δεξιότητες αναζήτησης. 

Επιπλέον, έχει δοθεί έµφαση σε κάποια από τα στάδια αναζήτησης, και 

συγκεκριµένα στην εύρεση πληροφοριών, παραµελώντας την επιλογή 

προσωπικού θέµατος, τον στοχασµό πάνω στην πορεία αναζήτησης και τον 

σχηµατισµό προοπτικής (Kuiper et al., 2005). Εποµένως, δεν έχει εκδηλωθεί 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τελικό αποτέλεσµα της αναζήτησης πληροφοριών, 

που δεν είναι άλλο από τη µάθηση και την εφαρµογή των δεξιοτήτων µέσα σε 

άλλα πλαίσια.  
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 Η αξιολόγηση των παρεµβάσεων ασφαλώς επηρεάζεται από τις θεωρητικές 

αντιλήψεις των ερευνητών. Αν, για παράδειγµα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η 

µάθηση σχετίζεται µε την επίδειξη δεξιοτήτων, θα αξιολογήσουν την εκτέλεση 

συγκεκριµένων πράξεων. Αν, αντίθετα, υιοθετούν µια γνωστική αντίληψη της 

µάθησης, θα µελετήσουν τις γνωστικές δοµές, πριν και µετά την µαθησιακή 

εµπειρία (Bruce, 2000). Συχνά, βέβαια, βλέπουµε να χρησιµοποιούνται πολλαπλοί 

τρόποι αξιολόγησης. Ο MacGregor (2005) ζήτησε από τους µαθητές να 

εκτελέσουν συγκεκριµένο έργο (δηµιουργία εργασίας ή παρουσίασης) και 

ταυτόχρονα να συµπληρώσουν προσωπική αναφορά για την εµπειρία που 

αποκόµισαν. Με τον ίδιο τρόπο, οι Halttunen και Jarvelin (2005) προσπάθησαν να 

διερευνήσουν τόσο την εννοιολογική αλλαγή, όσο και την ανάπτυξη ερευνητικών 

δεξιοτήτων. Ζήτησαν από τους µαθητές να καταγράψουν σε εκθέσεις την πορεία 

αναζήτησης πριν και µετά το πείραµα σχεδίου και στη συνέχεια ανέλυσαν τις 

έννοιες που συνάντησαν µε την βοήθεια εννοιολογικών χαρτών. Η Gordon 

(1999), τέλος, κατά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέµβασης 

χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγια αλλά και τις τελικές εργασίες των µαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Ερευνητικό Σχέδιο 

 

2.1.1. Ερευνητικά Ερωτήµατα 

 

Τα κεντρικά ερωτήµατα της έρευνας διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο και τί 

προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι µαθητές της έκτης τάξης του δηµοτικού; Τί σχέδιο 

δράσης µπορεί να εφαρµοσθεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και 

αξιολόγησης των πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο; 

 

Πιο συγκεκριµένα, η συλλογή δεδοµένων θα κατευθυνθεί από τα ακόλουθα επτά 

ερωτήµατα: 

 

1. Ποιά στάδια ακολουθούν οι µαθητές κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

στο ∆ιαδίκτυο; 

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις πετυχηµένες και λιγότερο 

επιτυχείς αναζητήσεις ως προς την πορεία αναζήτησης; 

3. Ποιές στρατηγικές υιοθετούν οι µαθητές για την αναζήτηση και 

αξιολόγηση των πληροφοριών; 

4. Ποιά προβλήµατα συναντούν οι µαθητές κατά την αναζήτηση και 

αξιολόγηση της πληροφορίας; 

5. Τί αποτελέσµατα έχει η αναζήτηση πληροφοριών από τους µαθητές; 

6. Πώς κατανοούν οι µαθητές το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών; 

7.  Με τί τρόπο µπορούµε να διδάξουµε δεξιότητες αναζήτησης στους 

µαθητές, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της έρευνας δράσης; 

 

2.1.2. Μέθοδος Έρευνας 

 

Οι έρευνες που αφορούν τον αλφαβητισµό της πληροφορίας προσεγγίζουν µε 

διαφορετικές µεθοδολογίες την πορεία αναζήτησης και την απόκτηση δεξιοτήτων. 

Καθοριστικό ρόλο έχει η επιστηµονική κατεύθυνση του ερευνητή, καθώς και οι 

αντιλήψεις του για τη γνώση και την ανθρώπινη συµπεριφορά (Μακράκης, 2005, 

Kuiper, Volman & Terwel, 2005). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η 

φαινοµενολογία, η κριτική θεωρία και η εθνογραφία, προσφέρουν τόσο το 
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θεωρητικό πλαίσιο, όσο και τα ερευνητικά εργαλεία για την µελέτη µιας 

συµπεριφοράς. 

 

 Η προσέγγιση που επιλέξαµε στη δική µας µελέτη είναι η έρευνα δράσης. 

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται κατάλληλη καθώς δεν περιορίζεται στην περιγραφή 

µιας κατάστασης, αλλά επεκτείνεται στη βελτίωση των διαδικασιών µάθησης µε 

απώτερο στόχο τη διδακτική και κοινωνική αλλαγή (Κωστούλα-Μακράκη & 

Μακράκης, 2006). Η έρευνα δράσης ξεκινά από ζητήµατα που οι ερευνητές –µαζί 

µε τους εκπαιδευτικούς ως οµάδα- θεωρούν σηµαντικά. Η εφαρµογή της έρευνας 

ακολουθεί έναν ευέλικτο σχεδιασµό, ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος. 

Έχοντας κυκλική και όχι γραµµική πορεία, η έρευνα δράσης περιλαµβάνει 

κύκλους δράσης (σχεδιασµός, δράση και παρατήρηση και, έπειτα, αναθεωρηµένος 

σχεδιασµός, δράση και παρατήρηση). Καθώς το σχέδιο δράσης εφαρµόζεται στη 

διδακτική πράξη, ταυτόχρονα καταγράφεται η διαδικασία και τα αποτελέσµατα 

της δράσης. Εποµένως, η έρευνα δράσης στοχεύει όχι µόνο στη περιγραφή, αλλά 

και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης (Altrichter, Posch & Somekh, 2004, 

Keynes, 1993). 

 

 Επιπλέον, η έρευνα δράσης βοηθάει στην δηµιουργία προγράµµατος 

δράσης µε την συνεργασία µαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών. Η αρχική 

ιδέα των ερευνητών τροποποιείται ή αναθεωρείται, ανάλογα µε τους παράγοντες 

που εµπλέκονται στη προβληµατική κατάσταση, τις ανάγκες που προκύπτουν και 

τις επιθυµίες των συµµετεχόντων. Η έρευνα δράσης, δηλαδή, τοποθετεί τα 

υποκείµενα της µελέτης στο κέντρο των αποφάσεων, γεγονός που επεκτείνει το 

ενδιαφέρον και την συµµετοχή τους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συµµετέχουν 

ενεργά και όχι παθητικά, επιδεικνύοντας περισσότερες ικανότητες. Με αυτόν τον 

τρόπο η έρευνα έχει νόηµα τόσο για τον ερευνητή, όσο και για τα υποκείµενα της 

έρευνας. 

  

 Τέλος, η έρευνα δράσης προκαλεί αλλαγές στις διδακτικές προσεγγίσεις 

(Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2006). Η µετωπική διδασκαλία αντικαθίσταται 

από τη συλλογική δράση και τη συνεργατική µάθηση. Ο εκπαιδευτικός-ερευνητής 

παύει να αποτελεί το µοναδικό φορέα γνώσης και γίνεται συνεργάτης και 

συντονιστής (Cohen, & Manion, 1994). 
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2.1.3.Σχέδιο ∆ράσης 

 

Για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα θα χρειαστεί να 

ξεκινήσουµε από την περιγραφή της κατάστασης που επιθυµούµε να 

µεταβάλλουµε (Keynes, 1993). Στην περίπτωση µας πρόκειται για την 

συµπεριφορά αναζήτησης των µαθητών της έκτης τάξης. Πριν σχεδιάσουµε 

οποιοδήποτε σενάριο αναζήτησης του ∆ιαδικτύου, είναι απαραίτητο να λάβουµε 

υπόψη την υπάρχουσα κατανόηση και γνώση των µαθητών αναφορικά µε το 

∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών. Η διερεύνηση θα γίνει µε την βοήθεια σχεδίων 

και ζωγραφιών. Στόχος µας δεν θα είναι η αυστηρή καταγραφή της γνώσης των 

µαθητών σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο, αλλά η διερεύνηση της υπάρχουσας γνώσης, 

µε σκοπό την εισαγωγή καινούριων εννοιών και γνώσεων (Hawe, Fisher & Lewin, 

2000). 

 

 Σε ένα επόµενο στάδιο θα καταγραφούν οι κινήσεις που πραγµατοποιούν 

οι µαθητές αναζητώντας πληροφορίες σε µια µηχανή αναζήτησης. Οι µαθητές, 

στη συνέχεια, µε τη βοήθεια ηµι-δοµηµένων οµαδικών συνεντεύξεων θα 

αναφερθούν στην εµπειρία τους, µεταφέροντας µε τον δικό τους τρόπο τα θέµατα 

που τους απασχόλησαν και τα προβλήµατα που συνάντησαν. Η οµαδική 

συνέντευξη είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως µέσο 

συλλογής δεδοµένων στην εκπαιδευτική έρευνα. Παρέχει την δυνατότητα στα 

παιδιά να πραγµατοποιήσουν συζήτηση µεταξύ τους, οµαλοποιώντας την άνιση 

σχέση ερευνητή-µαθητή κατά την διάρκεια µιας συνέντευξης. Επιπλέον, η 

συνέντευξη θα επιτρέψει στους µαθητές να δώσουν τις δικές τους ερµηνείες στη 

συµπεριφορά τους, όπως αυτή εξελίχθηκε κατά την αναζήτηση. 

 

 Ταυτόχρονα µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης, θα καταγραφεί η 

εµπειρία αλλά και τα αποτελέσµατα της δράσης. Η χρήση ηµερολογίου από τον 

ερευνητή θα βοηθήσει στην καταγραφή και επεξεργασία των συζητήσεων, των 

γεγονότων και συναισθηµάτων, καθώς και στην ανακατασκευή του κλίµατος. Η 

επεξεργασία αυτή θα βοηθήσει τόσο στην αξιολόγηση των πρακτικών 

παρεµβάσεων που χρησιµοποιήθηκαν, όσο και στη πιθανή τροποποίηση της 

δράσης. 

 

 Οι µαθητές που θα συνεργαστούν µε τον ερευνητή κρίνεται κατάλληλο να 

ανήκουν στην τελευταία τάξη του δηµοτικού, ώστε να βρίσκονται σε ένα στάδιο 

γνωστικής ανάπτυξης που θα τους επιτρέψει να συµµετέχουν στην έρευνα µε 

άνεση και χωρίς να καταπονηθούν. Επιπλέον, οι µαθητές της έκτης τάξης έχουν 



 26

αναπτύξει σε επαρκή βαθµό την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και είναι 

περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση των υπολογιστών. Η οµάδα θα 

αποτελείται από εννέα µαθητές, αριθµός που δεν θα µας επιτρέψει να προβούµε 

σε γενίκευση των συµπερασµάτων της έρευνας. Εντούτοις, µέσα από λεπτοµερή 

περιγραφή των υποκειµένων -ηλικία, εµπειρία χρήσης ∆ιαδικτύου κλπ- θα 

µπορέσουµε να αναφερθούµε σε οµάδες µε παρόµοια χαρακτηριστικά.  

 

 Στον Πίνακα 1 περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται σε 

κάθε συνάντηση, παράλληλα µε τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων που θα 

χρησιµοποιηθούν. 

 

Πίνακας 1. 

Σενάριο ∆ιδασκαλίας: ∆ραστηριότητες και Τρόπος Συλλογής ∆εδοµένων 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΩΤΗ 
 
 

Ζωγραφίζω το 
διαδικτυο 

Τί µπορώ να κάνω 
στο ∆ιαδίκτυο 

Μια πρώτη 
επαφή 

 

Σηµειώσεις πεδίου 
Ηµερολόγια 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ Παρουσίαση µε 
Powerpoint: δοµή 
και λειτουργία 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική 
αναζήτηση 

Σηµειώσεις πεδίου 
 

ΤΡΙΤΗ Επιλογή θέµατος-
συνεργάτη 

Καταγραφές σε 
ηµερολόγια 

Επιλογή 
θέµατος από 
οµάδες 

 

Ηµερολόγια 
Οµαδικές συνεντεύξεις 
Σηµειώσεις πεδίου 

Καταγραφή αναζήτησης 
(SnagIT) 

ΤΕΤΑΡΤΗ Συζήτηση για 
προβλήµατα-
επιτυχίες 
αναζήτησης 

 

Σενάριο από 
ερευνητή 

Ηµερολόγια 
Οµαδικές συνεντεύξεις 
Σηµειώσεις πεδίου 

Καταγραφή αναζήτησης 
(SnagIT) 

ΠΕΜΠΤΗ Συζήτηση για 
προβλήµατα και 
αξιολόγηση  

Αξιολόγηση 
επιλεγµένων 
σελίδων 

Σηµειώσεις πεδίου 
Καταγραφή αναζήτησης 

(SnagIT) 

ΕΚΤΗ Συζήτηση για 
θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύου 

Ζωγραφίζω το 
∆ιαδίκτυο 

Ελεύθερη 
αναζήτηση 

Ηµερολόγια 
Σηµειώσεις πεδίου 

Καταγραφή αναζήτησης 
(SnagIT) 

 

 

2.2. Μεθοδολογικά εργαλεία 

 

 Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν την µελέτη της συµπεριφοράς 

αναζήτησης –είτε µέσα σε αυθεντικά, είτε σε πειραµατικά πλαίσια- χρησιµοποιούν 

ποιοτικές µεθόδους. Για παράδειγµα, παρατηρούν και καταγράφουν τη 
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συµπεριφορά µε video, παίρνουν συνεντεύξεις και χρησιµοποιούν πρωτόκολλα 

think-aloud, όπου τα υποκείµενα σκέφτονται φωνακτά καθώς αναζητούν 

πληροφορίες. Επίσης, συναντούµε µελέτες που καταγράφουν τις κινήσεις των 

υποκειµένων στο πρόγραµµα πλοήγησης (transaction logs) και ζητούν από τα 

υποκείµενα εκ των υστέρων κρίσεις που αφορούν την σχετικότητα των 

ιστοσελίδων που ανέσυραν. Οι Yan και Fischer (2004) µελετώντας τις 

αναπτυξιακές διαδικασίες που σχετίζονται µε την χρήση του υπολογιστή, 

χρησιµοποίησαν µια µικρο-αναπτυξιακή µεθοδολογική ανάλυση που βασίζεται στις 

βραχυπρόθεσµες αλλαγές, σε αντίθεση µε την µακρο-αναπτυξιακή ανάλυση που 

ασχολείται κυρίως µε µακροπρόθεσµες αλλαγές. Η µέθοδος αυτή έχει καθιερωθεί 

για την εξέταση ψυχολογικών αλλαγών βραχείας διάρκειας µέσω της έντονης 

παρατήρησης και της προσεκτικής ανάλυσης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.  

 

 Ο βασικός στόχος των παραπάνω µεθόδων είναι η βαθύτερη κατανόηση 

περίπλοκων φαινοµένων και όχι η γενίκευση των αποτελεσµάτων. Καθώς οι 

έρευνες µελετούν εσωτερικές διεργασίες, προσπαθούν να προσεγγίζουν το 

αντικείµενο τους ολιστικά, να είναι κατάλληλες και ευρηµατικές. Συχνά ο αριθµός 

των συµµετεχόντων είναι περιορισµένος. 

 

 Αρκετοί ερευνητές προτείνουν τον συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών 

µεθόδων για την επίτευξη πιο αξιόπιστων και πλούσιων αποτελεσµάτων και την 

δυνατότητα γενίκευσης τους στο σύνολο του πληθυσµού (Martzoukou, 2004, 

Wang, Hawk & Tenopir, 2000). Η ποικιλία στις µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

εµφανίζεται ως τάση στις έρευνες για τη συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών 

στο ∆ιαδίκτυο. Εντούτοις, η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στις δύο µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις δεν αποτελεί εύκολο στόχο, καθώς συχνά η έµφαση δίνεται σε µία 

από τις προσεγγίσεις.  

 

 Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου χρειάζεται να βασίζεται στη 

καταλληλότητα κάθε προσέγγισης να διερευνήσει τα ερευνητικά ερωτήµατα. Έτσι 

διαπιστώνουµε ότι οι έρευνες µε παιδιά δηµοτικού προσπαθούν να 

διαφοροποιηθούν µεθοδολογικά από τις έρευνες στον ενήλικο πληθυσµό. Τα 

τελευταία χρόνια ερευνητές σε τοµείς όπως η ψυχολογία, η εκπαίδευση και η 

κοινωνιολογία αναπτύσσουν µεθόδους που τοποθετούν τα παιδιά, τις ανάγκες και 

τα δικαιώµατα τους στο επίκεντρο της ερευνητικής διαδικασίας. Οι ερευνητές 

αποφεύγουν να επιβάλλουν τις δικές του αντιλήψεις και κριτήρια στην εµπειρία 

των παιδιών. Προσπαθούν να χρησιµοποιούν µεθόδους που να έχουν νόηµα και 
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ενδιαφέρον για τα παιδιά, ώστε να κερδίσουν την συνεργασία και τη γνήσια 

συµµετοχή τους (Barker & Weller, 2003).  

 

 Στην συνέχεια, θα αναφερθούµε στις µεθόδους που έχουν χρησιµοποιηθεί 

για τη µελέτη της συµπεριφοράς αναζήτησης και θα σχολιάσουµε την 

χρησιµότητα και τους πιθανούς περιορισµούς κάθε εργαλείου σε σχέση µε τους 

σκοπούς της δικής µας µελέτης. 

 

2.2.1.Ερωτηµατολόγια 

 

Οι έρευνες που χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια αναζητούν πληροφορίες για τη 

πρόσβαση και χρήση του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές (ποιός, πού, πόσο συχνά). 

Επίσης, τα ερωτηµατολόγια κρίνονται κατάλληλα για τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων και στάσεων των µαθητών. Ερωτηµατολόγια βλέπουµε να 

χρησιµοποιούν ερευνητές όπως οι Ng και Gunstone (2002) για να διερευνήσουν 

τις αντιλήψεις µαθητών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του ∆ιαδικτύου ως 

εργαλείου αναζήτησης πληροφοριών.  

 

 Εντούτοις, τα ερωτηµατολόγια δεν φαίνεται να βοηθούν στην εξέταση 

θεµάτων σε βάθος. Αν και συναντούµε έρευνες που χρησιµοποιούν 

ερωτηµατολόγια για να µελετήσουν την πορεία αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. η 

έρευνα των Gunn και Hepburn, 2003), υπάρχουν αµφιβολίες για την εγκυρότητα 

αυτών των περιγραφών, καθώς οι µαθητές φαίνεται ότι συχνά υπερεκτιµούν τις 

ικανότητες τους. Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια δεν προσφέρονται για τον 

εντοπισµό πιθανών προβληµάτων που οι µαθητές συναντούν και τους πιθανούς 

τρόπους αντιµετώπισης (Bruce, 2000).  

 

 Η χρήση ερωτηµατολογίου δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της δικής µας 

µελέτης καθώς δεν πρόκειται να διερευνήσουµε αντιλήψεις και συνήθειες χρήσης. 

Αντίθετα, θα χρειαστεί να αναζητήσουµε µεθόδους που θα επιτρέπουν στα παιδιά 

να περιγράψουν την εµπειρία τους λεπτοµερώς και µε δικούς τους όρους. 

 

2.2.2. Οµαδικές και ατοµικές συνεντεύξεις 

 

Οι συνεντεύξεις επιτρέπουν στα υποκείµενα να εξηγήσουν και να ερµηνεύσουν 

τις επιλογές τους, καθώς και να αποκαλύψουν τον τρόπο σκέψης που κρύβεται 

πίσω απο την ορατή συµπεριφορά. Εποµένως, παρόλο που απαιτούν σηµαντικό 

χρόνο για την διεξαγωγή και ανάλυση τους, προσφέρουν πλούσιες και 
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λεπτοµερείς πληροφορίες. Οι ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει συνεντεύξεις σε 

διαφορετικά στάδια της ερευνητικής πορείας, σε ατοµικά ή οµαδικά πλαίσια και 

ταυτόχρονα µε άλλες µεθόδους. Οι Shenton και Dixon (2003), για παράδειγµα, 

πήραν συνεντεύξεις από 188 µαθητές µε θέµα τις αντιλήψεις τους για τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου ως µέσο αναζήτησης πληροφοριών. Προσπάθησαν να 

δηµιουργήσουν µια καλή σχέση µε τους µαθητές εξασφαλίζοντας την ανωνυµία 

των απαντήσεων και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες 

απαντήσεις. Με παρόµοιο τρόπο, η Wolf (2003) αναζήτησε τις ερµηνείες των 

µαθητών σε τριάδες. Οι µαθητές ακούγοντας τις ηχογραφηµένες συνοµιλίες τους 

επέκτειναν τα σχόλια που είχαν εκφράσει κατά την πορεία της αναζήτησης. Η 

Hirch (1999), επίσης, χρησιµοποίησε συνεντεύξεις µε µαθητές δηµοτικού για να 

διερευνήσει τα κριτήρια αξιολόγησης τους. Πήρε, µάλιστα, συνεντεύξεις σε δύο 

διαφορετικά στάδια της αναζήτησης. Η πρώτη συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε 

αφού οι µαθητές επέλεξαν το αντικείµενο της αναζήτησης και αφορούσε 

ερωτήσεις για την επιλογή του θέµατος και τη χρήση συγκεκριµένων πηγών. Η 

δεύτερη συνέντευξη αφορούσε τη τελική φάση της αναζήτησης -την επιλογή και 

αξιολόγηση των πηγών. Τέλος, η Fidel και συνεργάτες (1999) πήραν οµαδικές 

συνεντεύξεις από µαθητές λυκείου. Στην αρχή ρώτησαν τους µαθητές ερωτήσεις 

για το τι σκοπεύουν να κάνουν και τι περιµένουν να βρούν, και στο τέλος της 

διαδικασίας ερωτήµατα για το αν βρήκαν αυτό που έψαχναν και πως αισθάνονται 

για αυτό. 

  

 Στη δική µας έρευνα θα χρειαστούµε ένα µέσο συλλογής των σκέψεων και 

συναισθηµάτων των µαθητών κατά την πορεία της αναζήτησης. Είναι σηµαντικό 

οι µαθητές να αναφερθούν στην εµπειρία τους, µεταφέροντας µε το δικό τους 

τρόπο τα θέµατα που τους απασχόλησαν και τα προβλήµατα που συνάντησαν. Η 

χρήση συνεντεύξεων θα επιτρέψει στους µαθητές να δώσουν τις δικές τους 

ερµηνείες, τόσο για τις επιλογές τους κατά την αναζήτηση, όσο και για την 

σταδιακή απόκτηση των δεξιοτήτων αναζήτησης. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

καταγράψουµε τον αντίκτυπο της παρέµβασης στους µαθητές µετά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος.  

 

 Οι οµαδικές συνεντεύξεις φαίνεται να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον για τους µαθητές. Αντιγράφουν την οικεία ατµόσφαιρα της τάξης και 

δοµούν την συνέντευξη γύρω από θέµατα που απασχολούν τους µαθητές 

(Mauthner, 1997). Επιπλέον, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιήσουν συζήτηση µεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να απαντούν 
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διαρκώς στις ερωτήσεις των ερευνητών. Έτσι, οµαλοποιείται ενδεχοµένως η άνιση 

σχέση µεταξύ ερευνητή και µαθητή.  

 

2.2.3. Καταγραφή κινήσεων στο ∆ιαδίκτυο 

 

 Η καταγραφή της συµπεριφοράς αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο 

γίνεται µε ειδικό λογισµικό πρόγραµµα που αποθηκεύει σε µορφή audio-visual 

αρχείου (.avi) την δραστηριότητα του χρήστη στο σύστηµα πλοήγησης, καθώς 

και τα σχόλια του, όπως αυτά καταγράφονται από το ενσωµατωµένο στον 

υπολογιστή µικρόφωνο. Η καταγραφή της συµπεριφοράς των µαθητών 

αποδεικνύεται πολύ χρήσιµη στον εντοπισµό των στρατηγικών που 

χρησιµοποιούν. Εντούτοις, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε ακρίβεια τι είδους 

πληροφορίες επιλέγουν να διαβάσουν οι µαθητές από τις ιστοσελίδες και µε τι 

τρόπο τις αξιολογούν. Επίσης, δεν µπορούµε να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα για 

την πορεία της αναζήτησης, καθώς παραβλέπουµε τις φάσεις πριν και µετά την 

αναζήτηση πληροφοριών. Παραβλέπουµε, δηλαδή, τον σχεδιασµό, την εστίαση 

και την σύνθεση της πληροφορίας σε γνώση. Εποµένως, η µέθοδος της 

καταγραφής των κινήσεων δεν επαρκεί απο µόνη της για την κατανόηση της 

συµπεριφοράς αναζήτησης.  

 

 Σε σχετική έρευνα η Hargittai (2003) κατέγραψε τις ιστοσελίδες που 

επισκέφτηκαν οι χρήστες, τις δραστηριότητες κατά την παραµονή τους σε αυτές 

και τον χρόνο που αφιέρωσαν. Σε άλλη µελέτη, οι Large, Beheshti και Rahman 

(2002) διερεύνησαν τις πιθανές διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια 

δηµοτικού κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο µέσα σε ένα 

συνεργατικό πλαίσιο. Συνέδεσαν µια συσκευή video σε κάθε υπολογιστή και 

κατέγραψαν τις κινήσεις στο σύστηµα πλοήγησης (λέξεις-κλειδιά, συνδέσµους 

που επέλεξαν, µπροστά και πίσω κινήσεις, αποθήκευση ιστοσελίδων). Τέλος, οι 

Schacter, Chung και Dorr (1998) παρατήρησαν την συµπεριφορά αναζήτησης 

από µαθητές δηµοτικού χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα καταγραφής κινήσεων 

στο ∆ιαδίκτυο και συνέλεξαν πληροφορίες για τις επισκέψεις στις διάφορες 

ιστοσελίδες, τον χρόνο παραµονής σε αυτές και τις λέξεις-κλειδιά που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση. 

 

 Στην δική µας µελέτη, πριν σχεδιάσουµε οποιοδήποτε σενάριο 

διδασκαλίας, είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη πως χρησιµοποιούν οι µαθητές 

το µέσο αυτό. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η καταγραφή της online συµπεριφοράς 

των µαθητών µε την βοήθεια του λογισµικού προγράµµατος SnagIT (2005). Κατά 
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την ανάλυση των δεδοµένων θα αναζητηθούν πρότυπα συµπεριφοράς και 

στρατηγικές αναζήτησης, προβλήµατα αλλά και επιτυχίες των µαθητών.  

 

2.2.4. Καταγραφή προφορικών σκέψεων  

 

Η καταγραφή της προφορικής σκέψης θεωρείται ένας τρόπος συλλογής 

πληροφοριών για συµπεριφορές που δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµες. Στις 

περισσότερες έρευνες που χρησιµοποιούν πρωτόκολλα προφορικής σκέψης δεν 

αναφέρονται προβλήµατα στην εφαρµογή της συγκεκριµένη µεθόδου. Η 

ικανότητα, όµως, των µαθητών να εκφράζουν φωνακτά την σκέψη τους φαίνεται 

να επηρεάζεται απο παράγοντες όπως το µαθησιακό στυλ και η εξοικείωση του 

µαθητή µε το συγκεκριµένο έργο. Έτσι, ο MaΚinster και οι συνεργάτες του 

απέφυγαν τη χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου, καθώς έκριναν ότι η προφορική 

παραγωγή σκέψεων από τους φοιτητές κατά την αναζήτηση πληροφοριών θα 

διέκοπτε την πορεία της σκέψης και την ίδια την αναζήτηση (ΜaKinster et al., 

2002). Σε άλλη έρευνα που αφορούσε µαθητές δηµοτικού, η Branch (2000) 

διεπίστωσε ότι πολλοί µαθητές παρουσίαζαν δυσκολία στην προφορική έκφραση 

της σκέψης τους. Όπως υποστηρίζει η ερευνήτρια, το στάδιο εξοικείωσης µε το 

έργο το οποίο οι µαθητές εκτελούν φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα τους να 

αναφέρονται και να αιτιολογούν τις κινήσεις τους ταυτόχρονα µε την αναζήτηση.  

 

 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα ερευνών στην αυτο-κατευθυνόµενη 

µάθηση (Biemiller & Meichenbaum, 1992, αναφορά από Branch, 2000), όταν οι 

µαθητές βρίσκονται στο στάδιο απόκτησης µιας δεξιότητας, παρατηρούν, 

µιµούνται και εκτελούν έργα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου. Σε αυτό το 

στάδιο είναι πιθανόν να µην µπορούν να εκτελέσουν µια πράξη και ταυτόχρονα 

να µιλήσουν για τη συµπεριφορά τους. Σε ένα επόµενο στάδιο, και όταν η 

εκτέλεση του έργου γίνεται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, οι µαθητές αποκτούν 

την γνωστική ικανότητα να προσέξουν και άλλα χαρακτηριστικά του έργου ή να 

µιλήσουν για τη συµπεριφορά τους. Εντούτοις, αν οι µαθητές φθάσουν στο 

επόµενο στάδιο, όπου µπορούν να εκτελούν το έργο µε αυτόµατες κινήσεις, είναι 

πιθανό να µην µπορούν να µιλήσουν πλέον για αυτό. 

 

 Στην δική µας µελέτη οι µαθητές πιθανόν να συλλέγουν πρώτη φορά 

πληροφορίες από το ∆ιαδίκτυο. Ακόµα και αν έχουν κάποια εµπειρία στην 

αναζήτηση πληροφοριών, η πορεία της αναζήτησης (κατανόηση θέµατος, 

σχεδιασµός, αξιολόγηση, συλλογή, σύνθεση) απαιτεί την εγρήγορση της 

προσοχής και της µνήµης. Η ικανότητα των παιδιών να σκεφτούν φωνακτά 
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πιθανόν να είναι περιορισµένη. Επιπλέον, υπάρχουν µαθητές που συχνά 

αναζητούν την υποστήριξη των άλλων (δασκάλων, συµµαθητών) πριν προβούν 

στην εκτέλεση κάποιου έργου. Σε αυτούς πιθανόν φανεί περιέργο το γεγονός ότι 

θα πρέπει να δράσουν, όχι µόνο χωρίς να τους πει κάποιος τι να κάνουν, αλλά 

περιγράφοντας οι ίδιοι στους άλλους αυτό που εκτελούν.  

 

 Εντούτοις, αν ζητηθεί από τους µαθητές να συνεργαστούν µε 

συνοµήλικους τους στα πλαίσια µιας οµαδικής δραστηριότητας, σε αυτή την 

περίπτωση µπορούµε να καταγράψουµε την εξωτερικευµένη σκέψη τους σε 

µορφή φυσικού διαλόγου, στην προσπάθεια τους να συνεργαστούν µε τα 

υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Η παραπάνω µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί στη µελέτη 

µας ηχογραφώντας τις συνοµηλίες των µαθητών µεταξύ τους αλλά και µε τον 

ερευνητή. Η ηχογράφηση θα πραγµατοποιηθεί µε συσκευή που θα κρατάει ο 

ερευνητής και, εποµένως, η ταυτόχρονη καταγραφή όλων των οµάδων θα είναι 

αδύνατη. Αν και τα δεδοµένα θα είναι ασφαλώς περιορισµένα, θα αποδειχθούν 

ιδιαίτερα χρήσιµα κατά την ανάλυση. 

 

2.2.5. Ηµερολόγια 

 

Κατά την συµπλήρωση ενός ηµερολογίου µας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουµε 

συναισθήµατα και εµπειρίες που υπό άλλες συνθήκες ίσως αισθανόµασταν 

άσχηµα να αποκαλύψουµε. Πρόκειται, δηλαδή, για µια µέθοδο που ζητά από τους 

µαθητές να παρατηρήσουν τον εαυτό τους (τις σκέψεις, πράξεις και 

συναισθήµατα) και να καταγράψουν τα ευρήµατα τους. Η µέθοδος αυτή 

θεωρείται κατάλληλη καθώς καταγράφει τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατα των µαθητών σε όλη την πορεία της αναζήτησης πληροφοριών. 

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η καταγραφή της εµπειρίας τους σε 

ηµερολόγια θα ενθαρρύνει την αναστοχαστική σκέψη. 

 

 Ασφαλώς, κάθε µαθητής αντιδρά διαφορετικά στην επαφή του µε τα 

διάφορα ερευνητικά εργαλεία. Οι Barker και Weller (2003) σε µια κοινωνιολογική 

µελέτη διεπίστωσαν ότι, κατά την συµπλήρωση ηµερολογιών, κάποια παιδιά 

εντόπισαν οµοιότητες µε τη σχολική εργασία και έτσι απέφυγαν να καταγράψουν 

λεπτοµερώς τις εµπειρίες τους. Φαίνεται ότι το πλαίσιο διεξαγωγής µιας έρευνας 

(εδώ το πλαίσιο του σχολείου και σπιτιού) επηρεάζει τη συλλογή των δεδοµένων, 

γεγονός που πρέπει να µας κάνει προσεκτικούς ως προς τη παρουσίαση των 

ηµερολογίων στους µαθητές. 
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 Αρκετές έρευνες έχουν χρησιµοποιήσει ηµερολόγια για την καταγραφή της 

εµπειρίας της αναζήτησης πληροφοριών. H Wolf (2003) ζήτησε από µαθητές να 

καταγράψουν την αναζήτησή τους σε ηµερολόγια και, στη συνέχεια, εξέτασε τη 

διορατική σκέψη των µαθητών, τα πρότυπα συµπεριφοράς και τις πιθανές 

ενδείξεις µεταγνωστικής σκέψης. Σε άλλη έρευνα, η Harada (2001) συµπεριέλαβε 

στο ηµερολόγιο ανοικτά ερωτήµατα, τα οποία ενθάρρυναν τους µαθητές να 

καταγράψουν και να προβληµατιστούν πάνω σε διαφορετικά θέµατα (π.χ. τι 

έκαναν σήµερα, πως κατόρθωσαν να πετύχουν το έργο, τι θα έκαναν διαφορετικά 

την επόµενη φορά, πως αισθάνθηκαν κατά την διάρκεια της αναζήτησης). 

Επιπλέον, οι ερευνητές που συµµετείχαν στη µελέτη ανέλαβαν υποστηρικτικό 

ρόλο σχολιάζοντας τις καταχωρήσεις των µαθητών. Επίσης, απευθύνονταν στους 

µαθητές για να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να διερευνήσουν κάποια 

ερωτήµατα, ενθαρρύνοντας ή προσφέροντας θετική ανατροφοδότηση. Αρχικά οι 

καταγραφές των µαθητών ήταν περιορισµένες, όπως βέβαια περιορισµένη ήταν 

και η κατανόηση της πορείας αναζήτησης. Στη συνέχεια, όµως, καθώς οι µαθητές 

έγιναν πιο ενήµεροι για τις διαδικασίες της σκέψης τους, έγιναν και πιο 

λεπτοµερείς και συγκεκριµένοι στις καταγραφές τους. Επιπλέον, η ανάγνωση των 

ηµερολογιών από τους ερευνητές διευκόλυνε τη διδακτική παρέµβαση, καθώς σε 

κάθε στάδιο ενηµερώνονταν για τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι µαθητές. 

Έτσι, κατάφεραν να σχεδιάσουν ανάλογες παρεµβάσεις, όπως η υποδειγµατική 

εκτέλεση στρατηγικών και η επίδειξη δεξιοτήτων αναζήτησης. 

 

 Στην δική µας µελέτη η χρήση ηµερολογίου από τον ίδιο τον ερευνητή 

αποσκοπούσε στην καταγραφή και ανακατασκευή του κλίµατος κατά την πορεία 

της έρευνας. Στο σχεδιασµό λάβαµε υπόψη την ενθάρρυνση των µαθητών στην 

καταγραφή των εµπειριών τους κατά την εξέλιξη της διδακτικής παρέµβασης. Με 

αυτό τον τρόπο, θα µπορούσε να διευκολυνθεί η διαδικασία καταγραφής της 

εµπειρίας τους και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί η ικανότητα τους για αναστοχασµό. 

Η καταγραφή των συναισθηµάτων, πράξεων και σκέψεων θα κάνει τους µαθητές 

πιο ενήµερους για θέµατα όπως η πορεία αναζήτησης και οι κατάλληλες 

στρατηγικές, η παρακολούθηση και η τροποποίηση της συµπεριφοράς για την 

επίτευξη του τελικού στόχου. Επιπλέον, µε την βοήθεια ηµερολογίων θα 

καταγραφεί η απόκτηση δεξιοτήτων και η γνωστική εξέλιξη των µαθητών σε όλη 

τη διάρκεια του προγράµµατος. 
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2.2.6. Συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων  

 

Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν την µελέτη της συµπεριφοράς µαθητών 

κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιούν ποιοτικές 

µεθόδους έρευνας, και συγκεκριµένα παρατηρούν τη συµπεριφορά µέσα σε 

αυθεντικά ή πειραµατικά πλαίσια και την καταγράφουν µε video, ηµερολόγια, 

ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Ο βασικός στόχος τέτοιων µελετών είναι η 

βαθύτερη κατανόηση περίπλοκων φαινοµένων, και όχι η γενίκευση των 

αποτελεσµάτων. Ως εκ τούτου, ο αριθµός των συµµετεχόντων δεν θεωρείται τόσο 

σηµαντικός, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη ποιότητα της παρατήρησης. 

  

 Εντούτοις, ερευνητές προτείνουν τον συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών 

µεθόδων για την επίτευξη πιο αξιόπιστων και πλούσιων αποτελεσµάτων και την 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων στο σύνολο του πληθυσµού 

(Μακράκης, 2005, Μακράκης, 1998). Συγκεκριµένα, η ποικιλία στις 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις φαίνεται να εµφανίζεται ως τάση στις έρευνες των 

στρατηγικών αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (Martzoukou, 2004). 

 

 Ο συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων φαίνεται να επιλέγεται 

από διάφορους ερευνητές, στην προσπάθεια να συλλέξουν πλούσια αλλά και 

αξιόπιστα δεδοµένα. Έτσι, αναφέρουµε ενδεικτικά την έρευνα των Bilal και Kirby 

(2002), οι οποίοι κατά την αναζήτηση σε µηχανή ειδικά σχεδιασµένη για παιδιά 

(Yahooligans!), συνέλεξαν δεδοµένα τόσο από την συµπεριφορά πλοήγησης, όσο 

και από συνεντεύξεις σχετικά µε τις αντιλήψεις και τα συναισθήµατα που οι 

µαθητές βίωσαν. Πολλές από τις µελέτες που έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα 

χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων, στοχεύοντας 

στην καταγραφή διαφορετικών εµπειριών και την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα 

στις δύο προσεγγίσεις. Ο στόχος, βέβαια, δεν επιτυγχάνεται εύκολα, καθώς συχνά 

µια από τις δύο προσεγγίσεις υποβαθµίζεται (Martzoukou, 2004). Εντούτοις, η 

ποικιλία στις µεθόδους διευκολύνει την συµµετοχή παιδιών µε διαφορετικές 

ικανότητες στον γραπτό ή προφορικό λόγο και µε διαφορετικά προσωπικά 

χαρακτηριστικά (Barker & Weller, 2003). 

 

 Καθώς οι τεχνικές που θα χρησιµοποιήσουµε είναι κυριώς ποιοτικές, η 

επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από κριτήρια που οφείλουν να είναι 

διευκρινισµένα. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες θεωρείται ο 

προσεκτικός σχεδιασµός και η καταλληλότητα του ερευνητικού σχεδίου. Ο 

Agostinho (2004) αναφέρει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την συλλογή 
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διαφορετικών µορφών δεδοµένων και διαφορετικών τρόπων ανάλυσης τους, την 

καταγραφή αναστοχαστικών ηµερολογίων κατά τη πορεία της έρευνας, την 

συστηµατική παρατήρηση και την παρατεταµένη ενασχόληση µε το αντικείµενο. 

Οι ερευνητές, όπως υποστηρίζει, χρειάζεται να κατανοούν τους περιορισµούς 

κάθε εργαλείου αναλύοντας µε λεπτοµέρεια την εφαρµογή του. Εξάλλου, αν κάτι 

διαχωρίζει την επιστηµονική έρευνα από άλλα είδη έρευνας είναι η λεπτοµερής 

παρουσίαση της ερευνητικής πορείας ώστε να µπορεί να υπάρξει έλεγχος, τόσο 

της διαδικασίας, όσο και των εκτιµήσεων και αποτελεσµάτων. 

 

2.3 . Ανάλυση δεδοµένων 

 

Οι έρευνες που χρησιµοποιούν ποιοτικά δεδοµένα είναι συνήθως πλούσιες σε 

περιγραφές γεγονότων και ανθρώπων και αναφέρουν λεπτοµερώς τις διαδικασίες 

µέσα από τις οποίες προέκυψαν τα δεδοµένα, δίνοντας, όµως, λίγες πληροφορίες 

για τον τρόπο κωδικοποίησης, οµαδοποίησης, ανάλυσης και παρουσίασης των 

δεδοµένων (Miles & Huberman, 1994). Αν και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες 

για όλα αυτά, υπάρχει έντονη ανάγκη να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αναλύονται, ερµηνεύονται και παρουσιάζονται τα δεδοµένα. Μόνο έτσι θα µπορεί 

ο αναγνώστης να παρακολουθήσει τους ισχυρισµούς του ερευνητή και να 

αποφασίσει ο ίδιος για την ποιότητα των συµπερασµάτων που προκύπτουν. Για 

τους παραπάνω λόγους, κάθε περιγραφή και πίνακας που θα παρουσιάζεται στη 

συνέχεια, θα συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία ανάλυσης 

που προηγήθηκε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Κατά την διάρκεια της παρέµβασης οι εννέα µαθητές σχηµάτισαν οµάδες και 

δούλεψαν µαζί µε ένα ή δύο συνεργάτες. Η πορεία της παρέµβασης επηρεάστηκε 

από την δηµιουργία αυτών των οµάδων: οι µαθητές επέλεξαν το θέµα τους, 

αναζήτησαν πληροφορίες και σχολίασαν την εµπειρία τους, όχι µόνοι τους αλλά 

µαζί µε κάποιον άλλο µαθητή. Εποµένως, οι συµπεριφορές, οι επιτυχίες και οι 

ανάγκες που προέκυψαν ήταν συµπεριφορές, επιτυχίες και ανάγκες µιας 

συγκεκριµένης οµάδας.  

 

 Η παρουσίαση της συµπεριφοράς αναζήτησης θα γίνει, λοιπόν, µε κριτήριο 

τη βασική µονάδα ανάλυσης, την οµάδα. Η περιγραφή των ευρηµάτων ανά 

οµάδες –και όχι χρονικά ή µε άλλο πιθανό τρόπο- θα βοηθήσει να κατανοήσουµε 

καλύτερα τη δυναµική των οµάδων και τη πορεία που ακολουθούν κατά την 

αναζήτηση. Επιπλέον, καθώς ανακατασκευάζεται το κλίµα και περιγράφονται 

λεπτοµερώς οι δραστηριότητες και οι στόχοι της παρέµβασης, µπορεί µε 

περισσότερη ακρίβεια να αξιολογηθεί τόσο η διαδικασία, όσο και τα αποτελέσµατα 

της. Η περιγραφή θα συνοδεύεται από πίνακες που συνοψίζουν τα δεδοµένα και 

βοηθούν στη σταδιακή δηµιουργία απαντήσεων.  

 

 

3.1. Οµάδα πρώτη  

 

Η οµάδα αποτελείται απο τρία κορίτσια, την Νίκη, την Ηρώ και την Πελαγία (τα 

ονόµατα είναι φανταστικά). Η Νίκη έχει χρησιµοποιήσει ξανά το ∆ιαδίκτυο, αλλά 

κυρίως έχει παρακολουθήσει την µητέρα της να το χρησιµοποιεί. Η Ηρώ έχει 

χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο µαζί µε τους γονείς της στο µαγαζί που έχουν, αν και 

όχι πολλές φορές µέχρι τώρα. Τέλος, η Πελαγία δεν έχει καµµία επαφή, ούτε έχει 

δει κάποιον άλλο να χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο. Καµµία από τις µαθήτριες δεν έχει 

χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια µηχανή αναζήτησης για να ψάξει 

πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο. 
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Πίνακας 2.  

Πρώτη Συνάντηση: ∆ραστηριότητες και στόχοι παρέµβασης  
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΖΙ) 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
(ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α ΧΩΡΙΣΤΑ) 

 
 

ΠΡΩΤΗ 
 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο 
∆ιαδίκτυο; 

 
< στόχος: καταγραφή 
γνώσης και εµπειρίας  

- Περιήγηση µε φυλλοµετρητή 
- Καθοδηγούµενη αναζήτηση σε 

µηχανή αναζήτησης 
 
< στόχος: εξοµάλυνση διαφορών 
σε γνώση-εµπειρία 

∆ΕΥΤΕΡΗ 
 

Παρουσίαση µε Powerpoint ∆οκιµαστική αναζήτηση µε θέµα ερευνητή 

ΤΡΙΤΗ 
 

Επιλογή θέµατος-συνεργάτη 
Εστίαση θέµατος σε ηµερολόγια 

Αναζήτηση µε θέµα επιλογής των µαθητών 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα 
αναζήτησης 

Αναζήτηση µε θέµα ερευνητή  

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους 
αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης σε 
φίλους 

Αξιολόγηση σελίδων επιλεγµένων από 
ερευνητή  

ΈΚΤΗ 
 

Συζήτηση για θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύο 
Σχεδιασµός ∆ιαδικτύου 

Ελεύθερη αναζήτηση 

 

 

 Στην πρώτη συνάντηση τα παιδιά ζωγράφισαν το ∆ιαδίκτυο (Πίνακας 2). 

Οι τρεις ζωγραφιές που έκαναν για να δείξουν πως φαντάζονται το ∆ιαδίκτυο 

περιείχαν ένα υπολογιστή και στην οθόνη του έγραψαν µια διεύθυνση (π.χ. 

www.biotza.gr). Στα ηµερολόγια τους ανέφεραν, επίσης, τα πράγµατα που µπορεί 

να κάνεις κάποιος στο ∆ιαδίκτυο: αναζήτηση πληροφοριών (για ψυχαγωγικούς 

κυρίως σκοπούς), ανταλλαγή αρχείων, online παιχνίδια, επικοινωνία. Μέσα από 

την µικρή εµπειρία τους µε το ∆ιαδίκτυο φαίνεται να έχουν κατανοήσει τις 

δυνατότητες που αυτό προσφέρει και είναι πολύ ενθουσιασµένες όταν τους 

δίνεται η ευκαιρία να το χρησιµοποιήσουν. 

 

Πίνακας 3. 

Οµάδα πρώτη: Χρήση ∆ιαδικτύου 

ΝΙΚΗ ΗΡΩ ΠΕΛΑΓΙΑ 

Μπορούµε να 
βρούµε παιχνίδια, 
τραγούδια που δεν 
ξέρουµε 
 
 

Μπορείς να µιλήσεις µε κάποιον, 
να δεις τα γυρίσµατα ενός 
έργου, να δεις τις φωτογραφίες 
του γάµου της ανιψιάς σου αν 
είσαι µακρυά και δεν µπορείς να 
πας, µπορείς να παίξεις 
ποδόσφαιρο µε κάποιον που είναι 
µακρυά σου 

Μπορούµε να 
µάθουµε πράγµατα 
για τραγουδιστές, να 
µιλήσουµε µε 
ηθοποιούς 
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 Στη συνέχεια οι µαθήτριες αναζήτησαν για πρώτη φορά πληροφορίες σε 

µια µηχανή αναζήτησης (Google) µε την βοήθεια του Internet Explorer. Στην 

διάρκεια της δοκιµαστικής αναζήτησης ρωτούσαν ασταµάτητα ζητώντας οδηγίες 

και παραπονέθηκαν για την καθυστέρηση της εµφάνισης των σελίδων. Άνοιξαν 

δοκιµαστικά συνδέσµους και ξαφνιάστηκαν µε την ποικιλία των θεµάτων. Παρόλο 

που το αρχικό θέµα της αναζήτησης µας ήταν ο δέκατος πλανήτης, τα κορίτσια 

κατέληξαν να βρούν πληροφορίες για φώκιες και πεταλούδες. Όταν στο τέλος της 

συνάντησης σχολιάσαµε την αναζήτηση, τα κορίτσια εκφράσανε την έκπληξή 

τους για το γεγονός αυτό.  

 

 Στην δεύτερη συνάντηση ασχοληθήκαµε αρχικά µε τη δοµή και τη 

λειτουργία του ∆ιαδικτύου (Πίνακας 4). Αναφερθήκαµε, επίσης, στις µηχανές 

αναζήτησης, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης τους. Έχοντας προετοιµάσει 

κάποιο θέµα αναζήτησης, ο ερευνητής έδειξε στους µαθητές πως να 

χρησιµοποιούν µια µηχανή αναζήτησης. Ακολούθησε µια σύντοµη αναζήτηση που 

προβάλονταν µε τη βοήθεια projector στο τοίχο. Με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά 

(δηλαδή, τις πιο σηµαντικές λέξεις σε µια ερώτηση) ξεκίνησε η δοκιµαστική 

αναζήτηση. Ακολούθησε µια προφορική περιγραφή των κινήσεων: “Έλαβα 20 

αποτελέσµατα για τις λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποίησα. Τώρα πρέπει να 

αποφασίσω ποιες σελίδες περιέχουν τη πληροφορία που θέλω να βρώ. Ποιά 

σελίδα είναι άραγε σχετική µε το ερώτηµα µου;”. 

 

 Έπειτα, οι µαθητές έκαναν δοκιµαστικές αναζητήσεις, στην αρχή µε κάποιο 

θέµα που τους δώθηκε (ρέθυµνο φορτέτζα) και στη συνέχεια µε θέµατα δικής 

τους επιλογής. Οι µαθητές πειραµατίστηκαν µε τις λέξεις-κλειδιά, χρησιµοποίησαν 

ευθείες ερωτήσεις, έβαλαν κεφαλαία και µικρά, άνοιξαν διάφορες σελίδες 

αποτελεσµάτων και αναζήτησαν πληροφορίες κυρίως για τραγουδιστές και 

ποδοσφαιριστές. Ενθουσιάστηκαν µε την εµπειρία τους, παρόλο που η αναζήτηση 

τους δεν έγινε µε συστηµατικό τρόπο. 

 

 Τα κορίτσια της πρώτης οµάδας πειραµατίστηκαν µε διάφορες λέξεις-

κλειδιά. Ύστερα από δική µου παρότρυνση, έψαξαν για το Ρέθυµνο και την 

Φορτέτζα και έπειτα έκαναν δικές του επιλογές. Εντόπισαν σελίδες τραγουδιστών, 

έψαξαν για την νεοελληνική ιστορία και διασκέδασαν τόσο πολύ µε την 

αναζήτηση τους που µε δυσκολία δέχθηκαν να σταµατήσουν. 
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Πίνακας 4. 

∆εύτερη Συνάντηση: ∆ραστηριότητες και Στόχοι παρέµβασης  

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
 

ΠΡΩΤΗ 
 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο ∆ιαδίκτυο 
 

Περιήγηση µε 
φυλλοµετρητή. 
Καθοδηγούµενη αναζήτηση 
σε µηχανή αναζήτησης 

∆ΕΥΤΕΡΗ 
 

Παρουσίαση µε Powerpoint 
και συζήτηση για δοµή και 
λειτουργία ∆ιαδικτύου 
 
< Πρώτη κατανόηση δοµής 
και λειτουργίας του 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική 
αναζήτηση 
 
<∆οκιµή διαφορετικών 
λέξεων κλειδιών, 
σύγκριση 
αποτελεσµάτων 

ΤΡΙΤΗ 
 

Επιλογή θέµατος-συνεργάτη 
Εστίαση θέµατος σε ηµερολόγια 

Αναζήτηση µε θέµα επιλογής 
των µαθητών 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα 
αναζήτησης 

Αναζήτηση µε θέµα 
ερευνητή  

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης  

Αξιολόγηση επιλεγµένων 
σελίδων 

ΈΚΤΗ 
 

Συζήτηση για θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύου 
Σχεδιασµός του ∆ιαδικτύου 

Ελεύθερη αναζήτηση 

 

 

 Κατά την διάρκεια της τρίτης συνάντησης (Πίνακας 5), η κάθε οµάδα 

επέλεξε το θέµα της και, πριν ξεκινήσει την αναζήτηση, κατέγραψε τι γνωρίζει και 

τι επιθυµεί να µάθει στα ηµερολόγια της. Με αυτόν τον τρόπο τα κορίτσια 

αποφάσισαν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα νερά της Αργυρούπολης - θέµα 

που είχε προτείνει η Νίκη. Η αναζήτηση κράτησε περίπου 45 λεπτά και 

καταγράφηκε σε αρχείο .avi µε τη βοήθεια του λογισµικού προγράµµατος SnagIt 

v7.2.5 (SnagIt -Techsmith, 2005). Ταυτόχρονα, ηχογραφήθηκαν οι συνοµιλίες 

µεταξύ ερευνητή και µαθητών.  

 

Πίνακας 5. 

Τρίτη Συνάντηση: ∆ραστηριότητες και στόχοι παρέµβασης  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
 

ΠΡΩΤΗ 
 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο ∆ιαδίκτυο 
 

Περιήγηση µε 
φυλλοµετρητή. 
Καθοδηγούµενη αναζήτηση 
σε µηχανή αναζήτησης 

 
∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Παρουσίαση µε Powerpoint, 
συζήτηση για δοµή και λειτουργία 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική αναζήτηση 
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ΤΡΙΤΗ 
 

*Επιλογή θέµατος 
*∆ηµιουργία ερωτηµάτων 
*Καταγραφή σε ηµερολόγια 
(προβλήµατα, επιτυχίες και 
συναισθήµατα κατά την 
αναζήτηση) 
 
<Περιορισµός θέµατος, 
αναστοχασµός πάνω στην 
πορεία αναζήτησης 

Αναζήτηση µε θέµα 
επιλογής των 
µαθητών 
 
 
<Εξοικείωση µε 
αναζήτηση 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα 
αναζήτησης 

Αναζήτηση µε θέµα 
ερευνητή  

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους 
αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης  

Αξιολόγηση επιλεγµένων 
σελίδων 

ΈΚΤΗ 
 

Συζήτηση για θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύου 
Σχεδιασµός του ∆ιαδικτύου 

Ελεύθερη αναζήτηση 

 

  

 Κατά την αναζήτηση αυτή η οµάδα συνάντησε προβλήµατα µε τις λέξεις-

κλειδιά. Αρχικά ζήτησαν πληροφορίες για «νερά Αργυρούπολης», «Αργυρούπολη 

νερά Εξερεύνηση» και «Αργυρούπολη πηγές». Οι περισσότερες ιστοσελίδες που 

επισκέφτηκαν αφορούσαν πληροφορίες από τουριστικούς οδηγούς και όχι 

ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τις πηγές. Προς το τέλος, η οµάδα απογοητεύτηκε 

και εγκατέλειψε τη προσπάθεια στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε άλλα θέµατα.  

 

 Η οµάδα αξιολόγησε τις ιστοσελίδες που άνοιξε ανάλογα µε το πόσο 

χρήσιµες ήταν οι σελίδες για το θέµα που τους απασχολούσε. Αποφάσιζαν άµεσα 

για τη χρησιµότητα των σελίδων που άνοιγαν κάθε φορά. Όταν µεταφέρονταν σε 

µια ιστοσελίδα άσχετη µε το θέµα τους, σε λίγα δευτερόλεπτα (λιγότερο από 30 

δευτερόλεπτα) είχαν αποφασίσει για την χρησιµότητα ή όχι της σελίδας. Οι 

µαθήτριες ξεφύλλιζαν συνήθως τη σελίδα µέχρι το τέλος του κειµένου και ύστερα 

επέστρεφαν στα αποτελέσµατα τους (Πίνακας 6). Ακόµα και όταν άνοιξαν 

ιστοσελίδες που δεν παρουσίαζαν καµµιά σχέση µε το θέµα τους αλλά κινούσαν 

το ενδιαφέρον τους (όπως για παράδειγµα, ανέκδοτα ή σελίδες µε τραγουδιστές), 

αφιέρωναν λίγο χρόνο στην εξερεύνηση των σελίδων και σύντοµα επέστρεφαν 

στα αποτελέσµατα της αναζήτησης.  
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Πίνακας 6. 

Οµάδα Πρώτη: Συχνότητες ανάγνωσης και ξεφυλλίσµατος3 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΕ  

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΗ 2-60 sec 1  22  
 

4  14  

 

  Το γρήγορο ξεφύλλισµα των σελίδων και η άµεση επιστροφή στη λίστα 

των αποτελεσµάτων είχε ως αποτέλεσµα να στερηθούν τη βοήθεια που µπορεί να 

προσφέρει µια φαινοµενικά άσχετη ιστοσελίδα. Πρόκειται για µικρές φράσεις ή 

λέξεις που µπορούν να δώσουν στην οµάδα ιδέες για τη χρήση πιο κατάλληλων 

λέξεων-κλειδιών. Για παράδειγµα, κατά την αναζήτηση πληροφοριών για τα νερά 

της Αργυρούπολης η οµάδα συνάντησε συνδέσµους από τουριστικούς οδηγούς 

για την Κρήτη ή το Ρέθυµνο. Θεωρώντας τέτοιου είδους πληροφορίες άσχετες, τις 

αγνόησαν χωρίς να αφιερώσουν καθόλου χρόνο για µια γρήγορη ανάγνωση τους. 

Έτσι, έχασαν την ευκαιρία να µάθουν τα εξής: ότι τα νερά της Αργυρούπολης 

είναι περισσότερο γνωστά ως «πηγές» της Αργυρούπολης και ότι το σηµερινό 

χωριό ονοµαζόταν στο παρελθόν «Λάππα». Μια αναζήτηση µε τη λέξη «Λάππα» 

θα έδινε ιστορικά στοιχεία για το αρχαίο χωριό και τις πηγές του αρχαίου 

ποταµού, καθώς και για τις νεότερες χρήσεις των πηγών. 

 

 Τί ακριβώς διάβασαν συνολικά οι µαθητές από τις ιστοσελίδες; Φαίνεται ότι 

ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν µια γενική άποψη κάθε ιστοσελίδας και 

χρησιµοποίησαν τη µπάρα δεξιά ώστε να κατεβαίνουν κάθε φορά µέχρι το τέλος 

της σελίδας. Το ξετύλιγµα του κειµένου προς τα κάτω γινόταν συνήθως µε 

γρήγορο ρυθµό και, έτσι, η οµάδα δεν διάβαζε παρά µόνο κάποιες απο τις λέξεις 

που περιλάµβανε κάθε σελίδα. Κάποιες φορές το ξετύλιγµα γινόταν πιο αργά, 

αλλά σε τέτοιο ρυθµό που ήταν αδύνατο τα παιδιά να κατάφεραν να διαβάσουν 

λέξη προς λέξη το κείµενο. 

 

                                          
3 Προσεκτική Ανάγνωση ή Γρήγορο Ξεφύλλισµα; Η απόφαση για την κωδικοποίηση των 
δυο συµπεριφορών δεν βασίστηκε αποκλειστικά στη διάρκεια παραµονής σε κάθε σελίδα 
(το «κατώφλι» των 30 δευτερολέπτων, όπως συνηθίζεται να αναφέρεται). Εξάλλου, κάθε 
σελίδα είχε διαφορετική έκταση και εποµένως για µια µεγάλης έκτασης σελίδα τα παιδιά 
χρειάζονταν αρκετό χρόνο ακόµα και για το ξεφύλλισµα της. Επιπλέον, υπήρχαν 
σύνδεσµοι που µετέφεραν τους µαθητές σε εκτενή έγγραφα σε µορφή pdf, µε τα οποία οι 
µαθητές δεν είχαν προηγούµενη επαφή. Έτσι, ακόµα και το γρήγορο ξεφύλλισµα ενός 
τέτοιου εγγράφου 80 σελίδων διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα. Εποµένως, η απόφαση για 
τον αν τα παιδιά διάβασαν ή ξεφύλλισαν τις σελίδες κρίθηκε από τον χρόνο παραµονής, 
την έκταση της σελίδας, την κίνηση του κέρσορα κατά µήκος της σελίδας και τα σχόλια 
των µαθητών στην διάρκεια της αναζήτησης αλλά και έπειτα σε διευκρινιστικές ερωτήσεις 
µου. 
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 Οι µαθήτριες προς το τέλος της αναζήτησης τροποποίησαν τα ερωτήµατα 

τους, παρόλο που δεν το είχαν σχεδιάσει. Καθώς απαγοητεύτηκαν από τις 

διαδοχικές δοκιµές λέξεων, άλλαξαν ξαφνικά το θέµα τους (Πίνακας 7 ).  

 

Πίνακας 7. 

Οµάδα Πρώτη: Επιλογή Λέξεων-Κλειδιών κατά την 3η συνάντηση 

 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

1Η ΟΜΑ∆Α  ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Νερά Αργυρούπολης 
νερά αργυρούπολης εξερεύνηση 
Πηγές Αργυρούπολης 
Νησιά Ασιάς 
Πρωτεύουσες 
ΙΜΑΛΑΙΑ 

 

 Αποφάσισαν να εκτυπώσουν τα ευρήµατα τους, έχοντας ρίξει µια πολύ 

γρήγορη µατιά στο περιεχόµενο της σελίδας που θεωρούσαν χρήσιµη. 

Συγκεκριµένα, τα τελευταία λεπτά της αναζήτησης, η Πελαγία εκτύπωσε τις 

πρώτες πληροφορίες που συνάντησε για τις πρωτεύουσες των χωρών του κόσµου 

(λέξη-κλειδί: Πρωτεύουσες), καθώς επίσης και µια σελίδα για τα Ιµαλάϊα. Η 

επιλογή για εκτύπωση έγινε βιαστικά, χωρίς να έχουν διαβάσει το περιεχόµενο 

της σελίδας. Η σελίδα είχε τίτλο «ο Χίτλερ στο Θιβέτ» και ανέφερε για κάποια  

µυστική αποστολή της Ναζιστικής Γερµανίας στο Θιβέτ το 1938. 

 

 Το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί (Πίνακας 8) καταγράφει µε χρονολογική 

σειρά τις κινήσεις των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο, διατηρώντας το πλαίσιο της 

αναζήτησης. Ο πίνακας αυτός προέκυψε από την ανάλυση των κωδικοποιηµένων 

κινήσεων των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο. Σε κάθε σηµαντική συµπεριφορά δώθηκε 

ένας κωδικός –δηµιουργήθηκε δηλαδή µια µεταβλητή- και κωδικοποιήθηκε όλη η 

πορεία αναζήτησης σύµφωνα µε αυτούς τους κωδικούς. Στη συνέχεια, 

δηµιουργήθηκε µια λίστα γεγονότων, από την οποία επιλέχθηκαν τα «κρίσιµα» 

γεγονότα και παρουσιάστηκαν σε γραµµική µορφή. Στο παράρτηµα 

περιλαµβάνεται η λίστα µε τους κωδικούς που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και ένα 

παράδειγµα γραµµικής επεξεργασίας κρίσιµων γεγονότων.  

 

Πίνακας 8. 

Οµάδα Πρώτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

3η συνάντηση 
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<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              <Γρήγορο ξεφύλλισµα αποτελεσµάτων & ιστοσελίδων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                                     < Κούραση & χαλάρωση της συµπεριφοράς αναζήτησης             
                                     < Άνοιγµα άσχετων συνδέσµων 
                                             <Περισσότερα άσχετα αποτελέσµατα  
                                                    < Απογοήτευση 
                                                              < Επιλογή τυχαίων αποτελεσµάτων  

                                              <Εκτύπωση 

 

 

 Οι µαθήτριες µετά τη συνάντηση απάντησαν σε ερωτήµατα που 

αφορούσαν την αναζήτηση τους (Πίνακας 9). Με αυτόν τον τρόπο 

προβληµατίστηκαν σχετικά µε τη διαδικασία αναζήτησης, τα προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν αλλά και τις επιτυχίες τους. Τα συναισθήµατα τους κατά την 

αναζήτηση τροποποιήθηκαν, µεταφέροντας κάθε φορά σήµατα για το πόσο καλά 

τα πάνε. Έτσι, µέσα από την καταγραφή των συναισθηµάτων τους σε ηµερολόγια 

εξασκήθηκαν στη παρακολούθηση και τον έλεγχο της συµπεριφορά τους. 

 

Πίνακας 9. 

Οµάδα Πρώτη: Συναισθήµατα, προβλήµατα και επιτυχίες  
 

ΟΜΑ∆Α 1Η ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ ΕΝΙΩΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΝΙΚΗ  Να ψάχνω στο 
∆ιαδίκτυο, να 
χρησιµοποιώ 
υπολογιστές 

Έκπληξη και 
ευχαρίστη, γιατί 
πρώτη φορά έµαθα 
να σερφάρω στο 
διαδίκτυο. 
Περιέργεια γιατί 
ήθελα να µάθω τι 
κρύβει µέσα αυτό 
το διαδίκτυο 

∆εν 
θυµόµουνα τι 
ήθελα να βρω 
και δεν βρήκα 
αυτό που 
ήθελα 

∆εν βρήκα 
απαντήσεις. 
Ίσως να 
µην 
έγραψα 
σωστά τη 
διεύθυνση 

ΗΡΩ Τίποτα γιαυτό 
που έψαχνα 

Περιέργεια επειδή 
δεν ήξερα τι θα 
συναντούσα 

∆εν βρίσκουµε 
τίποτα 

Λίγες 
απαντήσεις 

ΠΕΛΑΓΙΑ - Κούραση επειδή 
έκανα 40 λεπτά για 
να βρω αυτό που 
ήθελα 

Κανένα 
πρόβληµα 

Βρήκα τις 
απαντήσεις 

 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα που προηγείται, οι µαθητές καταγράφουν τα 

προβλήµατα και τις επιτυχίες που συνάντησαν κατά την αναζήτηση, καθώς και τα 

συναισθήµατα που βίωσαν στη διάρκεια της. Παρόλο που ξεκινούν µε 

ενθουσιασµό, οι προσπάθειες τους να εντοπίσουν σχετικές ιστοσελίδες δεν 

φέρνουν αποτελέσµατα και έτσι απογοητεύονται και κουράζονται.  
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Πίνακας 10. 

Απόσπασµα από τις σηµειώσεις του ερευνητή4 

Τα κορίτσια τα χαρακτήριζε µια επιπολαιότητα.  

Ισως επειδή ηταν τρεις, αυτό να επηρέασε την συµπεριφορά 

αναζήτησης. Κάποια στιγµή το είδαν σαν κάτι διασκεδαστικό και 

απλώς γελούσαν µε αυτά που έβρισκαν. Έτσι, έκαναν πολλές 

άσκοπες αναζητήσεις και άλλαξαν πολύ συχνά το θέµα της 

αναζήτησής του, παρόλο που δεν τον είχαµε συζητήσει αυτό µαζί. 

Εκτύπωσαν πληροφορίες που δεν είχαν καµµιά απολύτως σχέση 

µε την αρχική αναζήτησή τους, αλλά προέκυψαν ξαφνικά, 

ύστερα απο µια αναζήτηση που εγινε χωρίς προετοιµασία και 

χρόνο. Πραγµατικά, η επιλογή αυτών των σελίδων για εκτύπωση 

µε ξάφνιασε και δεν έβρισκα σε τι µπορούσε να τους 

χρησιµεύσει. 

Ασφαλώς τα κορίτσια άνοιξαν πολλές άσχετες σελίδες. Οι 

περισσότερες δεν θα µπορούσαν να τις βοηθήσουν σε αυτό που 

έψαχναν. Βέβαια, προς το τέλος άνοιξαν και κάποιες σελίδες που 

ήταν έµµεσα σχετικές, µπορούσαν δηλαδή να τους δώσουν 

κάποιες πληροφορίες που θα τους οδηγούσαν σε πιο χρήσιµες 

λέξεις-κλειδιά. Όµως η ώρα είχε προχωρήσει, τα κορίτσια είχαν 

κουραστεί και προφανώς περίµεναν σελίδες που να περιείχαν 

όλες τις πληροφορίες µαζεµένες και έτοιµες για εκτύπωση. Οι 

πληροφορίες που εκτύπωσαν δεν είχαν καµµιά σχέση µε την 

αρχική αναζήτησή τους. Η πρώτη αφορούσε µια σελίδα µε τις 

πρωτεύουσες του κόσµου και η δεύτερη για την παρουσία του 

Χίτλερ στα Ιµαλάια. Παρόλο που επέµεναν ότι οι σελίδες ήταν 

σχετικές, δεν βλέπω σε τι µπορούσε να τους χρησιµεύσει, ειδικά 

η δεύτερη. 

 

 

Στην τέταρτη συνάντηση δίνεται σε όλες τις οµάδες ένα σενάριο µε µια υποθετική 

κατάσταση στην οποία οι µαθητές βρίσκονται (βλ. Παράρτηµα). 

 

 
                                          
4 Το απόσπασµα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα αποσπάσµατα που θα ακολουθήσουν έχει 

στόχο να µεταφέρει το κλίµα της αναζήτησης, όπως το βίωσε ο ερευνητής κατά την 

διάρκεια των συναντήσεων αλλά και έπειτα, κατά την διαδικασία αποκωδικοποίησης των 

δεδοµένων από τα βίντεο. Πρόκειται για κάποιες πρώτες σκέψεις και αντιδράσεις στα 

γεγονότα που καταγράφηκαν. Περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο των ευρηµάτων µε στόχο να 

διευκολύνουν την κατανόηση της συµπεριφοράς αναζήτησης και τη δηµιουργία 

προσωπικών συµπερασµάτων από τον αναγνώστη.  
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Πίνακας 11. 
Συνάντηση Τέταρτη: ∆ραστηριότητες και στόχοι παρέµβασης  

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
 

ΠΡΩΤΗ 
 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο ∆ιαδίκτυο 
 

Περιήγηση µε φυλλοµετρητή. 
Καθοδηγούµενη αναζήτηση 
σε µηχανή αναζήτησης 

 
∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Παρουσίαση µε Powerpoint, 
συζήτηση για δοµή και λειτουργία 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική αναζήτηση 

ΤΡΙΤΗ 
 

*Επιλογή θέµατος 
*∆ηµιουργία ερωτηµάτων 
*Καταγραφή σε ηµερολόγια 
(προβλήµατα, επιτυχίες και 
συναισθήµατα κατά την 
αναζήτηση) 

Αναζήτηση µε θέµα επιλογής 
των µαθητών 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα 
αναζήτησης 
 
<Καταγραφή στοιχείων 
πηγής (τίτλος, διεύθυνση, 
όνοµα συγγραφέα), 
συζήτηση για αξιολόγηση 
περιεχοµένου 

Αναζήτηση µε σενάριο  
ερευνητή  
 
<Στρατηγικές 
αναζήτησης:επιλογή 
κατάλληλων λέξεων- 
κλειδιών κ συνώνυµων, 
περιορισµός θέµατος, 
τροποποίηση λέξεων- 
κλειδιών 

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους 
αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης  

Αξιολόγηση επιλεγµένων 
σελίδων 

ΈΚΤΗ 
 

Συζήτηση για θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύου 
Σχεδιασµός του ∆ιαδικτύου 

Ελεύθερη αναζήτηση 

 

 Οι µαθητές καλούνται να βρούν απαντήσεις στα ερωτήµατα, προκειµένου 

να λύσουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται να 

επιλέξουν λέξεις-κλειδιά από τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί, να τροποποιήσουν 

τις λέξεις κατά την εξέλιξη της αναζήτησης (καθώς αποκτούν καλύτερη γνώση 

της κατάστασης) και τέλος να καταγράψουν τις απαντήσεις τους, δίνοντας  

παράλληλα στοιχεία για την σελίδα και τον συγγραφέα (διεύθυνση, τίτλος και 

όνοµα συγγραφέα). Αν και ζητήθηκε απο τις οµάδες να αναζητήσουν τουλάχιστον 

δύο πηγές για τις απαντήσεις τους, τα παιδιά που βρήκαν τις απαντήσεις δεν 

θέλησαν να συνεχίσουν την αναζήτηση για περισσότερες πηγές. Στα παιδιά που 

δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις δεν τέθηκε καθόλου θέµα αναζήτησης 

πολλαπλών πηγών. Οι µαθησιακοί και ερευνητικοί στόχοι αυτής της συνάντησης  

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 12. Ταυτόχρονα αναφέρονται οι 

δραστηριότητες που πραγµατοποίηθηκαν για την επίτευξη τους.   

 

 Τα κείµενα που εντόπισαν και διάβασαν τα παιδιά ήταν πυκνογραµµένα και 

δύσκολα στην κατανόησή τους. Οι µαθητές, λοιπόν, ζήτησαν συχνά βοήθεια για 

τη κατανόηση κάποιων λέξεων που δεν γνώριζαν. Κατά την αναζήτηση 
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πληροφοριών σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα του σεναρίου η οµάδα άνοιξε ένα 

µακροσκελές κείµενο, όπου τίτλοι και υπότιτλοι διαχώριζαν κάθε παράγραφο. 

Επιπλέον, υπήρχε κενός χώρος ανάµεσα σε κάθε παράγραφο, γεγονός που 

διευκόλυνε την ανάγνωσή του. Έτσι, παρόλο που στην αρχή τα κορίτσια ήρθαν 

αντιµέτωπες µε ένα πυκνό και δυσνόητο κείµενο, δεν έφυγαν από αυτό, αλλά 

παρέµειναν µέχρι να βρούν κάποιες απαντήσεις. 

 

 Συχνά οι τίτλοι και οι περιλήψεις που εµφανίζονταν στα αποτελέσµατα 

παραπλάνησαν την οµάδα. Παρόλο που περιείχαν τις λέξεις-κλειδιά και η 

περίληψη έδειχνε να σχετίζεται µε το θέµα τους, όταν άνοιγαν την σελίδα 

ανακάλυπταν ότι ήταν εντελώς άσχετη µε αυτό. Άλλες φορές οι πληροφορίες 

βρίσκονταν σε κάποιο αδιευκρίνιστο σηµείο του κειµένου και σχετίζονταν µόνο 

έµµεσα µε τα ερωτήµατα τους. Η οµάδα όµως δεν αφιέρωνε χρόνο για την 

γρήγορη ανάγνωση της σελίδας, αλλά απλώς την ξεφύλλιζε και πολύ σύντοµα 

επέστρεφε πίσω στα αποτελέσµατα (Πίνακας 13 και 14). Σε περίπτωση, λοιπόν, 

που µια ιστοσελίδα δεν σχετιζόταν µε το θέµα τους, η οµάδα την εγκατέλειπε 

χωρίς καθυστέρηση. 

 

 Κάποιες πηγές υπήρξαν περισσότερο χρήσιµες από κάποιες άλλες: µε 

ξεκάθαρο τίτλο και πληροφορίες, άµεσα σχετιζόµενες µε το θέµα τους. Σε αυτή τη 

περίπτωση οι µαθητές αφιέρωσαν χρόνο και διάβασαν προσεκτικά. Κάποιες άλλες 

πηγές, όµως, υπήρξαν λιγότερο χρήσιµες, αλλά εντούτοις όχι εντελώς άχρηστες. 

Περιείχαν, δηλαδή, κάποιες σηµαντικές πληροφορίες, αλλά όχι αρκετές για να 

απαντήσουν από µόνες τους στα ερωτήµατα που είχαν θέσει οι µαθητές. Σε αυτή 

την περίπτωση, η οµάδα αγνόησε τις πληροφορίες, καθώς δεν µπόρεσε να τις 

εντοπίσει µέσα στην σελίδα.  

 

 Παρόλο που οι µαθήτριες ενθαρρύνθηκαν να χρησιµοποιήσουν 

πληροφορίες από δύο διαφορετικές ιστοσελίδες, αρκέστηκαν σε µια σχετική πηγή. 

Αν λάβουµε υπόψη ότι δυσκολεύτηκαν να βρούν απαντήσεις ακόµα και από µία 

σχετική πηγή, καταλαβαίνουµε ότι η χρήση πολλαπλών πηγών δεν ήταν εφικτή 

µέσα από αυτή τη δραστηριότητα.  
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Πίνακας 13. 

Οµάδα πρώτη: Περιλήψεις και τίτλοι ιστοσελίδων  

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 

ΑΛΛΑ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΛΕΞΕΙΣ-
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 1 6 9 

 

 

 

 

 

  Πίνακας 12.  

Συνάντηση 4η : Μαθησιακοί και ερευνητικοί στόχοι 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ              ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 

Στρατηγικές 

αναζήτησης: επιλογή 

κατάλληλων λέξεων- 

κλειδιών κ συνώνυµων, 

περιορισµός θέµατος, 

τροποποίηση λέξεων- 

κλειδιών 

Να κυκλώσουν τις 

σηµαντικές λέξεις, να 

τις χρησιµοποιήσουν 

ως λέξεις-κλειδιά, να 

βρουν συνώνυµα 

Πειραµατίζονται µε 

λέξεις-κλειδιά  

∆υσκολεύονται να 

περιορίσουν/διευρύνουν 

το θέµα τους. ∆εν 

διαθέτουν βασικές 

έννοιες  & γενική 

γνώση του 

αντικειµένου. 

Στρατηγικές 

ανάγνωσης γρήγορη 

ανάγνωση 

 

 

∆ιαβάζουν 

γρήγορα, 

αποφασίζουν άµεσα 

για σχετικότητα  

∆εν διαβάζουν 

προσεκτικά, ξεφεύγουν 

µικρές αλλά σηµαντικές 

πληροφορίες. 

Στρατηγικές 

αξιολόγησης για το 

περιεχόµενο και τον 

συγγραφέα 

Καταγραφή στοιχείων 

πηγής (τίτλος, 

διεύθυνση, όνοµα 

συγγραφέα), συζήτηση 

για αξιολόγηση  

Αξιολογούν τη 

σχετικότητα της 

ιστοσελίδας 

∆εν ενδιαφέρονται για 

το ποιος γράφει και τι 

γράφει. 

Στρατηγικές ανάλυσης 

& σύνθεσης της 

πληροφορίας: 

χρήση πολλαπλών 

πηγών, επιλογή σχετικών 

πληροφοριών 

Χρήση πληροφοριών 

από δύο διαφορετικές 

πηγές 

 ∆εν επιµένουν στη 

συλλογή πολλών 

πηγών.  

Αρκούνται σε µια 

σχετική σελίδα. 
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Πίνακας 14. 

Οµάδα πρώτη: χρόνος παραµονής σε ιστοσελίδες (δευτ/τα) 

                ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΑΜΕΣΑ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΕΜΜΕΣΑ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
 

50 
 

19 
 

 

 Επίσης, στην αρχή οι µαθήτριες δεν ήξεραν που και µε ποιο τρόπο να 

αναζητήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες για τη διεύθυνση της σελίδας, το 

όνοµα του συγγραφέα και τον τίτλο. Με λίγη βοήθεια, όµως, και µέχρι το τέλος 

της συνάντησης µπόρεσαν να καταγράψουν τα στοιχεία κάθε πηγής αναλυτικά.  

 

 Για να αντλήσει κανείς σχετικές πληροφορίες µέσα από το πλήθος των 

πληροφοριών που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο και 

προσπάθεια. Οι συνεχείς αποτυχηµένες προσπάθειες αποθάρρυναν τις µαθήτριες, 

οι οποίες -όπως αναφέρουν στα ηµερολόγια τους- κουράστηκαν από την άκαρπη 

αναζήτηση.  

 

Πίνακας 15. 

Οµάδα Πρώτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 
 

4η συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              <Γρήγορο ξεφύλλισµα αποτελεσµάτων   
                          < Τυχαία επιλογή 
                                     < Ξεφύλλισµα ιστοσελίδων –όχι προσεκτική ανάγνωση               
                                     < Εκτύπωση πληροφοριών άσχετων µε το θέµα τους 
                                             < Λίγες απαντήσεις                                              

 

 Οι µαθητές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, κουράστηκαν και έχασαν το 

ενδιαφέρον τους. Ταυτόχρονα άλλαξαν το στυλ αναζήτησης τους. Έτσι, ενώ 

ξεκίνησαν µε προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσµάτων και άνοιγµα µόνο των 

σχετικών τίτλων και περιλήψεων, στη πορεία άνοιξαν πολλές άσχετες σελίδες  

χωρίς να διαβάσουν καθόλου τις περιλήψεις και χωρίς η επιλογή των 

αποτελεσµάτων να έχει κάποια σειρά (από την πρώτη σελίδα αποτελεσµάτων 

ξαφνικά βρέθηκαν στην ενδέκατη). 

 

 Η πορεία αναζήτησης, όπως αποτυπώθηκε µέσα από τις αναζητήσεις των 

µαθητών, µπορεί να περιγραφεί µε τη βοήθεια σεναρίων. Πρόκειται για κύκλους 

αναζήτησης στους οποίους το σενάριο διαφοροποιείται ανάλογα µε την οµάδα. 
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Σύµφωνα µε τις περιγραφές των δύο προηγούµενων αναζητήσεων, τα σενάρια 

δεν διαφοροποιήθηκαν σε σηµαντικά σηµεία και, έτσι, µπορούµε να καταλήξουµε 

σε ένα ενιαίο σενάριο που διαµορφώνεται ως εξής (Πίνακας 16): 

 

 Η οµάδα παρόλο που ήταν κινητοποιηµένη και τα θέµατα αναζήτησης την 

ενδιέφεραν, δεν κατάφερε να διατηρήσει την συστηµατική προσπάθεια σε όλη τη 

διάρκεια των αναζητήσεων. Αντίθετα, κάποια στιγµή χαλάρωσε την συµπεριφορά 

αναζήτησης ξεφυλλίζοντας αποτελέσµατα χωρίς να δίνει προσοχή σε τίτλους και 

περιλήψεις. Έτσι, άρχισε να επιλέγει σελίδες που αποδεικνύονταν όλο και 

περισσότερο άσχετες µε το θέµα της, πράγµα που επιβάρυνε την κούραση και την 

δυσαρέσκεια. Στη πορεία οι µαθητές άλλαξαν το στυλ αναζήτησής τους. Έτσι, ενώ 

είχαν ξεκινήσει µε προσεκτική ανάγνωση των αποτελεσµάτων και άνοιγµα µόνο 

των σχετικών τίτλων, στη πορεία άνοιξαν πολλές άσχετες σελίδες, χωρίς να 

διαβάζουν καθόλου τις περιλήψεις και χωρίς να έχει κάποια σειρά η επιλογή τους. 

Άνοιγαν και έκλειναν σελίδες χωρίς πολύ σκέψη, κοιτούσαν εικόνες και κείµενα 

χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόµενο, πειραµατίζονταν και 

διασκέδαζαν µε την διαδικασία χωρίς, όµως, να έχουν επαφή µε το στόχο τους. 

Οι επιλογές που έκαναν βασίστηκαν περισσότερο στη τύχη, παρά στη σκέψη. 

Προς το τέλος, έστρεψαν την προσοχή τους σε άλλα θέµατα που προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον τους. 

 

Πίνακας 16. 

Σενάριο Πρώτης Οµάδας  

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              <Γρήγορο ξεφύλλισµα αποτελεσµάτων & ιστοσελίδων  
                       <Τυχαία επιλογή 
                            <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                                  < Κούραση & χαλάρωση της συµπεριφοράς αναζήτησης       
                              < Άνοιγµα άσχετων συνδέσµων 
                                   <Περισσότερα άσχετα αποτελέσµατα  
                                     < Απογοήτευση 
                                          < Επιλογή τυχαίων αποτελεσµάτων  

                                           <Λίγες πληροφορίες ή εντελώς άσχετες  

 

 

 Στην αρχή της πέµπτης συνάντησης µιλήσαµε για τον τρόπο αξιολόγησης 

των πληροφοριών που συναντούµε στο ∆ιαδίκτυο. Οι µαθητές δεν είχαν 

χρησιµοποιήσει καµµιά στρατηγική αξιολόγησης των πληροφοριών που συνέλεξαν 

κατά την διάρκεια των προηγούµενων αναζητήσεων. Αντίθετα, στην τελευταία 

αναζήτηση αρνήθηκαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διαφορετικές 

ιστοσελίδες. Εποµένως, ξαφνιάστηκα ιδιαίτερα όταν µου απάντησαν ότι ο 

καλύτερος τρόπος για να βρούµε αν οι πληροφορίες που διαβάζουµε είναι 
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σωστές, είναι να τις διασταυρώσουµε. Να ψάξουµε, δηλαδή, «κι αλλού, να δούµε 

τι λέει, π.χ. µια εγκυκλοπαίδεια». Ανέφεραν, επίσης, ότι µπορούµε «να βρούµε κι 

άλλα µέρη που να µιλάνε για αυτό το θέµα και θα δούµε αν λένε τα ίδια». Ένα 

καλό µέρος να πάµε, όπως συµπλήρωσαν, είναι το Ίντερνετ, όπου «θα ψάξουµε 

κι άλλες σελίδες να δούµε αν λένε τα ίδια, να δούµε ποιος τα γράφει». 

 

Πίνακας 17. 

Πέµπτη Συνάντηση: ∆ραστηριότητες και στόχοι παρέµβασης  
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΩΤΗ 
 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο ∆ιαδίκτυο 
 

Περιήγηση µε φυλλοµετρητή. 
Καθοδηγούµενη αναζήτηση σε 
µηχανή αναζήτησης 

∆ΕΥΤΕΡΗ 
 

Παρουσίαση µε Powerpoint, 
συζήτηση για δοµή και λειτουργία 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική αναζήτηση 

ΤΡΙΤΗ 
 

*Επιλογή θέµατος 
*∆ηµιουργία ερωτηµάτων 
*Καταγραφή σε ηµερολόγια 
(προβλήµατα, επιτυχίες και 
συναισθήµατα κατά την αναζήτηση) 

Αναζήτηση µε θέµα επιλογής των 
µαθητών 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα και επιτυχίες 
αναζήτησης 

Αναζήτηση µε σενάριο  ερευνητή  

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους 
αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης σε 
φίλους 
 
<αναστοχασµός, 
αξιολόγηση παρέµβασης 

Αξιολόγηση σελίδων 
επιλεγµένων από 
ερευνητή  
 
<στρατηγικές 
αξιολόγησης για 
περιεχόµενο-συγγραφέα 

ΈΚΤΗ 

 
Συζήτηση για θετικά-αρνητικά 
∆ιαδικτύου 
Σχεδιασµός του ∆ιαδικτύου 

Ελεύθερη αναζήτηση 

 

 

 Στη συνέχεια, έδωσα στους µαθητές κάποια κριτήρια και ακολούθησε 

συζήτηση για τη σηµασία τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Καθώς οι µαθητές δεν 

είχαν να προσθέσουν κανένα άλλο κριτήριο στη λίστα, εφαρµόσαµε τα κριτήρια 

αξιολόγησης σε επιλεγµένες ιστοσελίδες (Πίνακας 18). Όλες οι σελίδες 

σχετίζονταν µε το θέµα του σεναρίου για το Έβερεστ και κάποιες από αυτές οι 

µαθητές είχαν ήδη επισκεφτεί σε προηγούµενες αναζητήσεις τους. Σε αυτή την 

αναζήτηση έψαξαν για το όνοµα του συγγραφέα, τον τίτλο και την διεύθυνση της 

ιστοσελίδας. Σε πολλές περιπτώσεις οι σελίδες δεν έδιναν επαρκείς πληροφορίες 

και οι µαθητές δυσκολεύτηκαν να βρούν ποιος και ποτε δηµιούργησε κάποιες 

ιστοσελίδες. Όταν άρχισαν να εντοπίζουν µε τη βοήθεια µου τα µέρη στα οποία 

βρίσκονταν συνήθως οι πληροφορίες αυτές, η ικανότητα τους βελτιώθηκε 

σηµαντικά.  
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Πίνακας 18. 

Πέµπτη Συνάντηση: Κριτήρια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων 

Μπορώ να βρώ 
το όνοµα του 
συγγραφέα; 

1 δεν µπορώ 
να το βρώ 

2 το βρήκα 
δύσκολα 

3 το βρήκα 
εύκολα 

Είναι ο 
συγγραφέας 
ειδικός; 
 

1 δεν βρήκα 
πληροφορίες 
για τον 
συγγραφέα 

2 βρήκα λίγες 
πληροφορίες 
 

3 βρήκα αρκετές 
πληροφορίες 
 

Υπάρχουν 
ορθρογραφικά 
λάθη; 

1 πολλά λάθη 
 

2 ένα ή δυο 
λάθη 
 

3 καθόλου λάθη 
 

Έχει διαφηµίσεις 
που µου 
αποσπούν την 
προσοχή; 

1 πολλές 
διαφηµίσεις 
 

2 ένα ή δυο 
διαφηµίσεις 
 

3 καθόλου 
διαφηµίσεις 
 

Μπορώ να βρώ 
πότε 
δηµιουργήθηκε η 
σελίδα; 

1 δεν µπορώ 
να το βρώ 

2 το βρήκα 
δύσκολα 

3 το βρήκα 
εύκολα 

Πού 
δηµοσιεύεται η 
σελίδα; 

1 στην 
τοποθεσία 
κάποιας 
εταιρείας, 
καταστήµατος 
κλπ 

2 στην 
προσωπική 
τοποθεσία 
κάποιου  
 

3 σε τοποθεσία 
πανεπιστηµίου, 
οργανισµού, 
µουσείου 
κλπ 
 

 
 

 Στο τέλος της συνάντησης ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν σε 

κάποιον υποθετικό φίλο τους τη πορεία αναζήτησης, όπως την είχαν βιώσει µέχρι 

εκείνη τη στιγµή. Τα παιδιά προσπάθησαν να συνοψίσουν τις στρατηγικές 

αναζήτησης που χρειάζεται να υιοθετήσει ο φίλος τους, προκειµένου να έχει µια 

αποτελεσµατική αναζήτηση. Οι απαντήσεις των µαθητών θα χρησιµοποιηθούν για 

την αξιολόγηση της παρέµβασης σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

 Στην τελευταία –έκτη- συνάντηση οι µαθητές µίλησαν για την εµπειρία 

τους. Ανέφεραν τα αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά της χρήσης του 

∆ιαδικτύου, όπως τα βίωσαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πληροφοριών. 

Μίλησαν για τον τρόπο που αναζητούν πληροφορίες γενικότερα και αναφέρθηκαν 

σε άλλες διαθέσιµες πηγές πληροφοριών που γνωρίζουν και έχουν πρόσβαση 

(λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, περιοδικά, άτοµα του περιβάλλοντος). Επίσης, 

σχεδίασαν ξανά το ∆ιαδίκτυο όπως το φαντάζονται. Αυτή τη φορά τα σχέδια τους 

διέφεραν από αυτά της πρώτης συνάντησης. Οι µαθητές σχεδίασαν «πολλούς 

υπολογιστές που ενώνονται µεταξύ τους» ή φακέλους που περιέχουν ιστοσελίδες 

και ενώνονται. Το υλικό από τη συζήτηση και τις ζωγραφιές των παιδιών 

αναλύθηκε και περιλαµβάνεται στα συµπεράσµατα που ακολουθούν.  

  

 Τέλος, οι µαθητές πραγµατοποίησαν µια τελευταία σύντοµη αναζήτηση µε 

θέµα δικής τους επιλογής. Το υλικό αναζήτησης από την τελευταία συνάντηση 
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δεν θα συµπεριληφθεί στην ανάλυση και τα συµπεράσµατα, καθώς οι µαθητές δεν 

δούλεψαν σε οµάδες λόγω της απουσίας των συνεργατών τους.  

 

Πίνακας 19. 

Έκτη Συνάντηση: ∆ραστηριότητες και στόχοι παρέµβασης  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
ΠΡΩΤΗ 

 

- Ζωγραφίζω το ∆ιαδίκτυο 
- Τί µπορώ να κάνω στο ∆ιαδίκτυο 
 

Περιήγηση µε φυλλοµετρητή. 
Καθοδηγούµενη αναζήτηση σε 
µηχανή αναζήτησης 

 
∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Παρουσίαση µε Powerpoint, 
συζήτηση για δοµή και λειτουργία 
∆ιαδικτύου 

∆οκιµαστική αναζήτηση 

 
ΤΡΙΤΗ 

*Επιλογή θέµατος 
*∆ηµιουργία ερωτηµάτων 
*Καταγραφή σε ηµερολόγια 

Αναζήτηση µε θέµα επιλογής 
των µαθητών 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Συζήτηση για προβλήµατα και 
επιτυχίες αναζήτησης 

Αναζήτηση µε σενάριο  
ερευνητή  

ΠΕΜΠΤΗ 
 

Συζήτηση για τρόπους 
αξιολόγησης 
Συµβουλές αναζήτησης σε φίλους 

Αξιολόγηση επιλεγµένων 
σελίδων 
 

ΈΚΤΗ 
 

- Συζήτηση για θετικά-
αρνητικά ∆ιαδικτύου 

- Σχεδιασµός του 
∆ιαδικτύου 

 
< Αξιολογηση παρέµβασης 
 

Ελεύθερη αναζήτηση 
 
< Σύγκριση ελεύθερης 
αναζήτησης µε 
προηγούµενες 
αναζητήσεις 

 

 

3.2. Οµάδα δεύτερη  

 

Η οµάδα αποτελείται από δύο αγόρια, τον Μηνά και τον ∆ήµο. Ο Μηνάς έχει 

χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο λίγες φορές µε τους φίλους του και έχει επισκεφτεί 

διάφορες σελίδες –ανάµεσα τους και ιστοσελίδες µουσείων- σε κάποιο internet 

cafe. Ο ∆ήµος έχει στο σπίτι του υπολογιστή µε δίκτυο και το έχει χρησιµοποιήσει 

µερικές φορές µόνος του. Οι ζωγραφιές που κάνουν τα αγόρια για να δείξουν πως 

φαντάζονται ότι είναι το ∆ιαδίκτυο διαφέρουν µεταξύ τους: ο Μηνάς ζωγραφίζει 

έναν υπολογιστή µε µια διεύθυνση στην οθόνη του, ενώ ο ∆ήµος σχεδιάζει ένα 

δίκτυο απο κουκίδες, οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε γραµµές. Αναφέρουν, 

επίσης, τα πράγµατα που µπορείς κάποιος να κάνει στο ∆ιαδίκτυο: αναζήτηση 

πληροφοριών, παιχνίδια, ανταλλαγή αρχείων και ζωντανή παρακολούθηση 

γεγονότων. 
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Πίνακας 20. 

Οµάδα ∆εύτερη: Χρήση ∆ιαδικτύου 
 

∆ΗΜΟΣ ΜΗΝΑΣ 

Μπορείς να κάνεις σχεδόν 
τα πάντα 

Μουσεία, παιχνίδια, να µιλώ µε 
κάποιον αλλού, διάφορες 
πληροφορίες για πολλά 
επαγγέλµατα, πόλεις που δεν 
έχουµε ξαναδεί, να βλέπουµε 
βίντεο αγώνα ποδοσφαίρου και 
πάρα πολλά άλλα 

  

 Η εµπειρία και η γνώση που διαθέτει ο ∆ήµος φαίνεται να είναι 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά. Στη δοκιµαστική αναζήτηση είναι 

εξοικειωµένος µε τη δοµή παρουσίασης των αποτελεσµάτων από την µηχανή 

αναζήτησης και κάνει επιλογές χωρίς να ζητάει βοήθεια. Ο Μηνάς δεν έχει 

ιδιαίτερη εµπειρία και έτσι οι επιλογές του είναι πιο συγκρατηµένες. 

 

 Στην δεύτερη συνάντηση τα παιδιά ενθουσιάζονται µε την δυνατότητα 

αναζήτησης και πειραµατίζονται µε τις λέξεις-κλειδιά. Σε µία περίπτωση 

διατυπώνουν ευθεία ερώτηση («ποιός έφτιαξε τη φορτέτζα»). Στη συζήτηση που 

έχουµε στο τέλος της συνάντησης, υποστηρίζουν ότι διαβάζουν τις περιλήψεις και 

τον τίτλο προτού ανοίξουν µια ιστοσελίδα.  

 

 Οι µαθητές, πριν την έναρξη της επόµενης αναζήτησης, σηµείωσαν στο 

ηµερολόγιο τα ερωτήµατα που θα κατεύθυναν την αναζήτησή τους, τη γνώση 

που διέθεταν και τις λέξεις-κλειδιά που σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν (Πίνακας 

21).  

 

Πίνακας 21. 

Οµάδα ∆εύτερη: Οι µαθητές αναφέρονται στο θέµα της αναζήτησης   

 
 

ΤΙ ΞΕΡΩ  ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ  

∆ΗΜΟΣ 
(ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΜΗΝΑ) 

Οι καταραχτες του 
Νιαγάρα είναι οι 
µεγαλύτεροι του 

κόσµου 

Το ύψος, το νερό 
που πέφτει κάθε 

µέρα 

γιατί το θέλω 
για το σχολείο 

Βουνά, ύψος, 
καταράχτες, 

νερό 

ΜΗΝΑΣ     

 

 Η οµάδα ξεκίνησε την αναζήτηση µε θέµα τους καταρράκτες του Νιαγάρα, 

γράφοντας µε λάθος τρόπο τις λέξεις-κλειδιά. Μετά από διαδοχικές δοκιµές 

λέξεων και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσµατα, άλλαξαν εντελώς το θέµα τους. Οι 

λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποίησαν στη συνέχεια υπήρξαν γενικές και κατά την 

εξέλιξη της αναζήτησης γίνονταν πιο συγκεκριµένες. Έτσι, η οµάδα ξεκίνησε την 

αναζήτηση µε τις λέξεις «Έβερεστ», «Έβερεστ το 1954», «κονταίνει το Έβερεστ». 
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Η εξέλιξη αυτή έγινε σταδιακά ύστερα από διάφορους πειραµατισµούς και έπειτα 

από την ανάγνωση των αποτελεσµάτων ή σχετικών ιστοσελίδων.  

 

 Οι µαθητές ξεφύλλισαν τα αποτελέσµατα για να εντοπίσουν χρήσιµες 

ιστοσελίδες. Υιοθέτησαν στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης και µε αυτό τον τρόπο 

αποφάσιζαν κάθε φορά για το περιεχόµενο των κειµένων που συναντούσαν. 

Έπειτα από την ανάγνωση των επικεφαλλίδων και µετά από µια γρήγορη και 

συνολική µατιά στη σελίδα και τα µέρη που περιείχε (υπότιτλοι, εικόνες, γραφικά 

στοιχεία), επέστρεφαν στα αποτελέσµατα. Οι κινήσεις τους ήταν άµεσες και ο 

χρόνος που αφιέρωναν σε κάθε σελίδα έφθανε µόνο για µια γρήγορη µατιά στο 

κείµενο. 

 

 Στην αρχική αναζήτηση για τους καταρράκτες οι µαθητές δεν έδωσαν 

ιδιαίτερη προσοχή στους τίτλους και τις περιλήψεις των αποτελεσµάτων. 

Ξεκινούσαν απο τα πρώτα αποτελέσµατα και κατεβαίνοντας αργά τη σελίδα 

άνοιγαν κάθε φορά το επόµενο αποτέλεσµα. Στη συνέχεια, καθώς η τακτική αυτή 

δεν τους βοήθησε, άλλαξαν εντελώς το θέµα τους και τον τρόπο αναζήτησης. 

Έτσι, αυτή τη φορά διάβασαν προσεκτικά τις περιλήψεις και τους τίτλους και 

άνοιγαν κάθε φορά όποια σελίδα προκαλούσε το ενδιαφέρον τους. Η οµάδα 

ζήτησε την εκτύπωση φωτογραφιών µαζί µε ένα άρθρο που αφορούσε το 

Έβερεστ. 

 

Πίνακας 22. 

Οµάδα ∆εύτερη: Συχνότητα ανάγνωσης και ξεφυλλίσµατος 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΕ  

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 1-45 sec 4 24 5 13 

 

  

 Τα παιδιά άνοιξαν σελίδες που ο τίτλος και η περίληψη πληροφορούσαν µε 

ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν σχετίζονταν µε το θέµα τους («επετειολόγιο 20 Ιουλίου», 

«γαµήλια τελετή» κλπ). Ακόµα και αν αφιέρωναν χρόνο στην ανάγνωση 

«άσχετων» σελίδων, φαίνεται ότι είχαν ήδη αξιολογήσει τη σχετικότητα της 

σελίδας και συνειδητά επέλεγαν την ανάγνωση της. Για παράδειγµα, κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών για τα Ιµαλάϊα, οι µαθητές συνάντησαν και 

επισκέπτηκαν σύνδεσµο που αφορούσε αστεροειδή-απειλή για τη γη. Με 

ενθουσιασµό µου ανακοίνωσαν το εύρηµα τους, προσθέτοντας ότι «δεν έχει 

βέβαια καµµία σχέση µε τα Ιµαλάϊα».    
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  Η διάθεση αυτών των µαθητών να αναζητήσουν πληροφορίες σε όλα τα 

πιθανά σηµεία είχε θετικά αποτελέσµατα. Όχι µόνο βρήκαν τις πληροφορίες που 

έψαχναν, αλλά ενιώσαν «έκπληξη γιατί βρήκαν πολλά άσχετα πράγµατα». ∆εν 

φαίνεται, όµως, να θεώρησαν πρόβληµα το γεγονός ότι συνάντησαν πλήθος 

άχρηστων πληροφοριών, ούτε εκδήλωσαν δυσαρέσκεια γι’ αυτό (Πίνακας 23).  

 
 

Πίνακας 23. 

Οµάδα ∆εύτερη: Συναισθήµατα, προβλήµατα και επιτυχίες  

 ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ ΕΝΙΩΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣ - Έκπληξη γιατί 
βρήκα πολλά 
άσχετα πράγµατα 

Άνοιξα φακελους 
χωρις να τους 
διαβάσω 

Ναι, αλλά δεν 
βρήκα όλες τις 
απαντήσεις 

ΜΗΝΑΣ Πολλές 
πληροφορίες, 
άγνωστα 
πράγµατα και τα 
πάντα γιαυτό που 
ήθελα 

Χαρούµενος γιατί 
έψαχνα µε ένα 
φίλο µου 
 

∆εν γράφαµε σωστά 
τις λέξεις (κλειδιά) 
 

Ναι, αλλά µας 
βγήκαν πολλές 
σελίδες για να 
βρούµε 
απαντήσεις 

 

 

Πίνακας 24. 

Οµάδα ∆εύτερη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

3η συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λανθασµένων λέξεων κλειδιών  
              < Ξεφύλλισµα αποτελεσµάτων & ιστοσελίδων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                                     < Απογοήτευση                   
  < Αλλαγή θέµατος 
     < Επιλογή καινούριων λέξεων-κλειδιών 
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων & ιστοσελίδων  
                         <Επαφή µε λιγότερο σχετικές αλλά ενδιαφέρουσες σελίδες 
                                    < Άνοιγµα συνδέσµων, εξερεύνηση                    

< Εκτύπωση πληροφοριών 

 

 

 Στην τέταρτη συνάντηση, κατά την αναζήτηση απαντήσεων για το 

Έβερεστ, η οµάδα επέλεξε πετυχηµένες λέξεις-κλειδιά και διάβασε προσεκτικά τα 

αποτελέσµατα που άνοιξε. Ακόµα και όταν το κείµενο ήταν δύσκολο στην 

κατανόηση του, από την στιγµή που οι µαθητές είχαν ισχυρά σηµάδια (τίτλος, 

υπότιτλοι, περίληψη αποτελέσµατος) ότι κάποιες απαντήσεις βρίσκονταν στο 

συγκεκριµένο κείµενο, έψαξαν να τις βρούν µε επιµονή.  
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Πίνακας 25. 

Οµάδα ∆εύτερη: Περιλήψεις και τίτλοι σελίδων  
 

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 

ΑΛΛΑ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΛΕΞΕΙΣ-
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 2 6 1 

 

 Οι µαθητές επέλεξαν σελίδες διαβάζοντας προσεκτικά τον τίτλο και τις 

περιλήψεις και έδωσαν χρόνο στην ανάγνωση των σελίδων που σχετίζονταν µε το 

θέµα τους, έστω και µε έµµεσο τρόπο. Οι σελίδες αυτές ήταν τις περισσότερες 

φορές δυσανάγνωστες και οι πληροφορίες που περιείχαν ήταν δύσκολο να 

εντοπιστούν. Εντούτοις, οι περιλήψεις ή ο τίτλος µετέδιδαν στους µαθητές 

σήµατα σχετικά µε τη σηµασία τους. 

 

 Οι µαθητές διάβαζαν γρήγορα τον τίτλο του κειµένου και τους υπότιτλους 

και αποφάσισαν άµεσα για τη σχετικότητα της σελίδας. Σύµφωνα µε την 

περιγραφή των ίδιων των µαθητών, διάβαζαν λίγο από το κείµενο, κοίταζαν τον 

τίτλο και τις φωτογραφίες και ύστερα αποφάσιζαν αν τους ενδιαφέρει µια 

ιστοσελίδα ή όχι. Βέβαια, οι µαθητές συνάντησαν δυσκολίες µε τα µακροσκελή 

κείµενα που δεν ήταν χωρισµένα σε παραγράφους µε υπότιτλους. Ακόµα και αν 

γνώριζαν ότι η απάντηση που ψάχνουν βρίσκεται σε συγκεκριµένο κείµενο, 

δυσκολεύτηκαν να το διαβάσουν, χωρίς όµως να το εγκαταλείψουν. Αφιέρωσαν 

χρόνο για την ανάγνωση του και µε αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εντοπίσουν 

τις σχετικές πληροφορίες και να απαντήσουν στα ερωτήµατα τους. 

 

Πίνακας 26. 

Οµάδα δεύτερη: διάρκεια παραµονής σε ιστοσελίδες (δευτ/τα) 

                ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΑΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΕΜΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 36 
 

195 
 

 
 
 

Πίνακας 27. 

Οµάδα ∆εύτερη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

4η συνάντηση 
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<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων  (άσχετων κ σχετικών) 
                          < Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών 
                                     < Προσεκτική ανάγνωση σελίδων                           
                                 < Αναζήτηση απαντήσεων & σε δύσκολα κείµενα 

       < Αρκετές απαντήσεις                                     

 

   

 Το σενάριο αναζήτησης, λοιπόν, διαµορφώνεται ως εξής: η οµάδα διέθετε 

τόσο τα κίνητρα που τους επέτρεψαν να ασχοληθούν εκτεταµένα µε το θέµα, όσο 

και τις απαραίτητες δεξιότητες αναζήτησης. Έτσι, αν και συνάντησαν δυσκολίες 

κατά την πορεία της αναζήτησής τους, διατήρησαν τον ενθουσιασµό και το 

ενδιαφέρον τους, λόγω της έντονης εµπλοκή τους µε το θέµα. Παρόλη την 

κόπωση που εµφανίστηκε, οι µαθητές τροποποίησαν την αναζήτηση τους 

σύµφωνα µε τις νέες συνθήκες που εµφανίστηκαν και άλλαξαν τις λέξεις-κλειδιά. 

Για τις αλλαγές αυτές ακολούθησαν τα στοιχεία τα οποία έλαβαν από τις 

περιλήψεις και τις ιστοσελίδες που σχετίζονταν έµµεσα µε το θέµα τους. Επίσης, 

στην πορεία αποφάσισαν να τροποποιήσουν το θέµα τους. Παρόλο που στόχος 

τους ήταν να βρούν πληροφορίες για το Έβερεστ, κάποια στιγµή έστρεψαν το 

ενδιαφέρον τους στην κατάκτηση του Έβερεστ από την ελληνική αποστολή. 

Θεωρώντας το θέµα εξίσου ενδιαφέρον µε την προηγούµενη επιλογή τους, 

συνέχισαν προς αυτήν την κατεύθυνση µε µεγάλη περιέργεια. 

 

 Κατά την διάρκεια της τέταρτης συνάντησης  βρήκαν πληροφορίες µε κάθε 

είδους τρόπο: τόσο από τις σχετικές σελίδες, όσο και απο το κείµενο περιλήψεων 

που οδηγούσε σε άσχετες και δυσανάγνωστες σελίδες. Οι µαθητές διάβασαν 

προσεκτικά τα αποτελέσµατα και έδειξαν ανοχή και επιµονή στα δύσκολα κείµενα. 

Ακόµα και όταν οι σελίδες δεν είχαν άµεση σχέση µε το θέµα τους, αναζήτησαν 

νοήµα σε αυτές ή τις εξερεύνησαν ακολουθώντας συνδέσµους. Με αυτόν τον 

τρόπο µπόρεσαν να τροποποιήσουν την αναζήτηση τους, να βρούν δηλαδή πιο 

αποτελεσµατικές λέξεις-κλειδιά και περισσότερες πληροφορίες για τα ερωτήµατα 

τους. 

Πίνακας 28. 

Σενάριο ∆εύτερης Οµάδας 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων  και ιστοσελίδων  
                      (άσχετων κ σχετικών) 

    <Επαφή µε λιγότερο σχετικές αλλά ενδιαφέρουσες σελίδες 
                               < Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών 
                                     < Προσεκτική ανάγνωση σελίδων, άνοιγµα συνδέσµων    
                                  και εξερεύνηση                                 
                                     < Αναζήτηση απαντήσεων σε δύσκολα κείµενα 

                 < Αρκετές πληροφορίες                              
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3.3. Οµάδα τρίτη  

 

Η οµάδα αποτελείται από δύο αγόρια, τον Άλεξ και τον Μάρκο. Ο Άλεξ έχει 

χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο σε κάποιο εστιατόριο και έχει επισκεφτεί σελίδες µε 

ανέκδοτα. Ο Μάρκος δεν έχει καµµία προηγούµενη επαφή µε το ∆ιαδίκτυο. Στη 

ζωγραφιά του σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο φτιάχνει έναν υπολογιστή. Αναφέρει, 

επίσης, ότι µε το ∆ιαδίκτυο µπορώ: 

 

Πίνακας 29. 

Οµάδα Τρίτη: Χρήση ∆ιαδικτύου 

 ΆΛΕΞ ΜΑΡΚΟΣ 

(δεν ήταν στην πρώτη 
συνάντηση) 

Να µπω στο µουσείο, να 
µιλήσω µε κάποιον, να 
µάθουµε κάτι για ηθοποιούς 

 

Κατά την δοκιµαστική αναζήτηση ο Μάρκος δεν γνώριζε πως να χειριστεί την 

γραµµή εργαλείων και ζητούσε διαρκώς βοήθεια. Έδειξε, όµως, ιδιαίτερο 

ενθουσιασµό για την διαδικασία πλοήγησης και έκπληξη για τα αποτελέσµατα της 

σύντοµης αναζήτησης. 

 

 Στην δεύτερη συνάντηση τα αγόρια αναζήτησαν πληροφορίες για τη 

Φορτέτζα και το Ρέθυµνο δοκιµάζοντας λέξεις-κλειδιά, αλλά περιορίστηκαν στην 

ανάγνωση των αποτελεσµάτων, χωρίς να ανοίξουν κάποια από αυτά. Καθώς δεν 

ενδιαφέρθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες για το συγκεκριµένο θέµα, 

έστρεψαν την αναζήτηση τους σε θέµατα αθλητικά (ολυµπιακός και ροναλντίνιο).  

 

 Στην τρίτη συνάντηση, η οµάδα αποφάσισε να αναζητήσει πληροφορίες 

για τα βουνά της Ασίας. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποίησαν υπήρξαν στην 

αρχή γενικές και κατά την εξέλιξη της αναζήτησης γίνονταν πιο συγκεκριµένες. 

Για παράδειγµα, ξεκίνησαν την αναζήτηση µε τις λέξεις «Ασία Βουνά», ύστερα 

συνέχισαν µε τις λέξεις «Ασία Βουνά Ιµαλάια», «Ασία Βουνά Ιµαλαια Υψοµετρο» 

και «Υψόµετρο Ιµαλαια», «Υψόµετρο Ιµαλαια Έβερεστ».  

 

Πίνακας 30. 

Οµάδα Τρίτη: Θέµα Αναζήτησης   

 ΤΙ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΜΑΘΩ 
ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 
ΑΛΕΞ Η Ασία είναι η 

µεγαλύτερη ήπειρος 
της γης. Έχει τα 
Ιµαλάια, η 
µεγαλύτερη οροσειρά 

Πόσα βουνά έχει 
και πόσες 
οροσειρές 

Γιατί από την 
Ασία ξεκίνησε 
ο αρχαιότερος 
πολιτισµός 

υψόµετρα 
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του κόσµου 

ΜΑΡΚΟΣ - - - - 

  

 Οι µαθητές τροποποίησαν τις λέξεις-κλειδιά κάθε φορά που τα 

αποτελέσµατα της αναζήτησής τους δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Κάποιες φορές 

δεν µπόρεσαν να βρούν σχετικούς τίτλους και περιλήψεις στα πρώτα δέκα 

αποτελέσµατα και έτσι άλλαξαν τις λέξεις-κλειδιά, χωρίς πρώτα να εξερευνήσουν 

κάποιες ιστοσελίδες. Όσο πιο συγκεκριµένοι υπήρξαν στην αναζήτησή τους, τόσο 

περισσότερα χρήσιµα αποτελέσµατα εµφανίστηκαν στις πρώτες σελίδες. Το 

γεγονός αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό απο τους µαθητές, οι οποίοι προσπάθησαν 

να γίνουν πιο συγκεκριµένοι στις επόµενες αναζητήσεις. 

 

Πίνακας 31. 

Οµάδα Τρίτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

3η Συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Προσεκτική επιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική αλλά και γρήγορη ανάγνωση αποτελεσµάτων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                                   < Κούραση αλλά συνέχιση                      
                                 < Τροποποίηση λέξεων κλειδιών 
                                        < Εντοπισµός έµµεσα σχετιζόµενων πληροφοριών 
                                                               < Τροποποίηση θέµατος 
                                                                        <Αποδοχή & Εκτύπωση έµµεσα σχετικών   
                                                         πληροφοριών                                        

 

 Οι µαθητές έδωσαν προσοχή στους τίτλους και τις περιλήψεις των 

αποτελεσµάτων κάθε αναζήτησης. Πριν προχωρήσουν στο άνοιγµα κάποιας 

ιστοσελίδας, έριχναν µια γρήγορη µατιά σε όλη τη σελίδα µε τα αποτελέσµατα και 

ύστερα άνοιγαν σελίδες που ο τίτλος ή/και το περιεχόµενό τους υπόσχονταν 

σηµαντικές πληροφορίες. Άλλες φορές πάλι επέλεγαν ιστοσελίδες χωρίς να 

αφιερώνουν χρόνο στην ανάγνωση περιλήψεων. Στη συνέχεια εστίαζαν την 

προσοχή τους στους τίτλους και τις φωτογραφίες των σελίδων και δεν  

αφιέρωναν χρόνο για προσεκτική ανάγνωση. Μέσα από το γρήγορο ξεφύλλισµα 

αποφάσιζαν για τη σχετικότητα της σελίδας και επέστρεφαν στα προηγούµενα 

αποτελέσµατα (Πίνακας 32). 

 

Πίνακας 32. 

Οµάδα Τρίτη: Συχνότητες ανάγνωσης  και ξεφυλλίσµατος 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΕ 

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 8-62 sec 2 10 8 10 
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Πίνακας 33. 

Οµάδα Τρίτη: Περιλήψεις και τίτλοι σελίδων  

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΑ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 2 10 3 

 

 Τις περισσότερες φορές, λοιπόν, οι µαθητές δεν έδειξαν να αντιµετωπίζουν 

διλήµµατα σχετικά µε το αν τους ενδιαφέρει µια σελίδα ή οχι. Μπορούσαν σε 

ελάχιστο χρόνο να κρίνουν κατά πόσο µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα ήταν σχετική 

ή όχι µε το θέµα της αναζήτησης τους. Υιοθέτησαν, λοιπόν, στρατηγικές 

γρήγορης ανάγνωσης, δίνοντας προσοχή στο τίτλο, τους υπότιτλους, τις 

φωτογραφίες και τα άλλα γραφικά στοιχεία της σελίδας, αναζητώντας λέξεις-

κλειδιά στο κείµενο της σελίδας. Με αυτό τον τρόπο µπόρεσαν κάθε φορά να 

προβλέψουν το περιεχόµενο των κειµένων που συναντούσαν (Πίνακας 33). 

 

Πίνακας 34. 

Απόσπασµα από τις σηµειώσεις του ερευνητή 

Τα παιδιά δεν βρήκαν αυτό που έψαχναν, αν και παραπλήσια 

θέµατα τους κίνησαν την προσοχή. 

Πειραµατίστηκαν µε τις λέξεις κλειδιά, τις έκαναν πιο γενικές ή 

πιο ειδικές, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που προέκυπταν. 

Εντούτοις, δεν βρήκαν κάποια ιστοσελίδα που να περιέχει τις 

πληροφορίες που αναζητούσαν. Ξεφύλλισαν τα αποτελέσµατα 

κάθε φορά, διαβάζοντας περιλήψεις και τίτλους και άνοιγαν τις 

σελίδες αν θεωρούσαν ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Οι σελίδες που 

άνοιγαν, αν και περιείχαν πληροφορίες για το θέµα τους, δεν 

ήταν σε θέση να τις διαβάσουν, γιατί το κείµενο ήταν πυκνό. Έτσι 

επέστρεφαν και συνέχιζαν την αναζήτηση. 

 

 

Πίνακας 35. 

Οµάδα Τρίτη: Συναισθήµατα, προβλήµατα και επιτυχίες  

 ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΑΘΑ ΕΝΙΩΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΆΛΕΞ Πληροφορίες για 
την ελληνική 
αποστολή στο 
Έβερεστ 
 

Έκπληξη γιατί 
δεν περίµενα 
να έχει φτάσει 
η ελληνική 
αποστολή 
στην κορυφή 
του Έβερεστ 

Στην αρχή δεν 
έψαχνα καλά επειδή 
δεν είχα δώσει 
αρκετές 
πληροφορίες στον 
υπολογιστή  

∆εν βρήκα αυτό 
ακριβώς που 
έψαχνα, αλλά είµαι 
ευχαριστηµένος µε 
αυτό που έχω 

ΜΑΡΚΟΣ - - ∆εν βρήκαµε 
απαντήσεις 

- 
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Πίνακας 36. 

Οµάδα Τρίτη: διάρκεια παραµονής σε ιστοσελίδες (δευτ/τα) 

         ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 ΑΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΕΜΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 9 33 
 

 

 

 Κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης (Πίνακας 37) οι µαθητές 

ξεφύλλιζαν τις σελίδες που άνοιγαν µέχρι το τέλος, ρίχνοντας µια γρήγορη µατιά 

στις εικόνες και τους τίτλους, στην αρχή και το τέλος. Αυτή η συµπεριφορά τούς 

έδινε µια γενική εικόνα της σελίδας και έτσι ήταν σε θέση να αποφασίσουν άµεσα 

αν τους ενδιαφέρει ή όχι. Βέβαια, το περιεχόµενο κάποιων σελίδων από αυτές 

που άνοιξαν ήταν άσχετο µε την αναζήτηση τους. Εντούτοις, οι περιλήψεις που 

παρουσιάζονταν στα αποτελέσµατα περιείχαν σηµαντικές πληροφορίες για το 

θέµα τους. Παρόλο που όταν άνοιξαν τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες οι µαθητές 

δεν θεώρησαν το κείµενο σχετικό και γρήγορα το εγκατέλειψαν, επέστρεψαν 

αρκετές φορές στην ίδια σελίδα, θεωρώντας ότι η περίληψη έδινε σηµαντικές 

πληροφορίες που λογικά θα υπήρχαν και στη σελίδα. Εντούτοις, όσες φορές κι αν 

επέστρεψαν στη σελίδα, δεν κατάφεραν να τις εντοπίσουν. Το κείµενο ήταν 

µακροσκελές, χωρίς ξεκάθαρους τίτλους και δυσκόλευε την ανάγνωση µέσα από 

την οθόνη. Οι µαθητές έκαναν, λοιπόν, το εξής: χρησιµοποίησαν τις πληροφορίες 

από τις περιλήψεις και προσπάθησαν να βγάλουν νόηµα από αυτές. Παρόλο που 

οι πληροφορίες ήταν ελλειπείς, κατέληξαν –µετά και από συζήτηση- σε ένα 

συµπέρασµα που να έχει νόηµα για αυτούς. 

 

Πίνακας 37. 
Οµάδα Τρίτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

 

4η συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων-κλειδιών  
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων   
                          < Γρήγορες αποφάσεις για σχετικότητα σελίδων 
                                     < Περισσότερη προσοχή σε σχετικές ή έµµεσα σχετικές     

 < Πληροφορίες από περιλήψεις και πλαίσιο               
        < Όλες οι απαντήσεις                                     

 

 

 Σύµφωνα µε το σενάριο αναζήτησης της οµάδας (Πίνακας 38), οι µαθητές 

δεν διέθεταν απλώς τις βασικές στρατηγικές αναζήτησης, αλλά και συµπεριφορές 

που διευκόλυναν την αναζήτηση τους στο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου. Έτσι, 
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αντιµετώπισαν τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του συστήµατος αναζήτησης και 

βρήκαν αρκετές πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές διάβασαν προσεκτικά τις 

περιλήψεις και τους τίτλους. Ανάλογα µε την περίπτωση έδωσαν ή δεν έδωσαν 

προσοχή στο περιεχόµενο κάποιων σελίδων, άλλοτε διαβάζοντας προσεκτικά και 

άλλοτε ξεφυλλίζοντας το περιεχόµενο τους. Η ευέλικτη αυτή συµπεριφορά τους 

επέτρεψε να βρούν πληροφορίες από ιστοσελίδες που δεν σχετίζονταν άµεσα µε 

το θέµα τους. Έδωσαν προσοχή στις σχετικές ιστοσελίδες και άντλησαν 

πληροφορίες από όλες τις πιθανές πηγές: όχι µόνο από τις σελίδες που άνοιγαν 

αλλά και από τις περιλήψεις που δεν άνοιγαν. Έτσι, το πλαίσιο της αναζήτησης 

λειτούργησε ως βοηθητικός παράγοντας στη προσπάθεια τους.  

 

 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι µαθητές ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους 

µε επιτυχία, καθώς διέθεταν σωστές στρατηγικές αναζήτησης, ενδιαφέρον για το 

θέµα και τον κατάλληλο τρόπο σκέψης. Οι µαθητές επέδειξαν επιµονή για την 

ολοκλήρωση των συγκεκριµένων έργων, σκέφτηκαν πριν δράσουν, έλεγξαν τον 

αυθορµητισµό τους και προσαρµόστηκαν στις καινούριες συνθήκες αναζήτησης. 

Υπήρξαν, δηλαδή, ανοικτοί σε διαφορετικές µορφές πληροφοριών και έβρισκαν 

δικές τους λύσεις στα προβλήµατα που προέκυπταν.  

 

Πίνακας 38. 

Σενάριο Τρίτης Οµάδας 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Προσεκτική επιλογή λέξεων-κλειδιών  
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα - κούραση 

  < Γρήγορες αποφάσεις για σχετικότητα σελίδων                                 
                                 < Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών 
                                             < Εντοπισµός έµµεσα σχετιζόµενων σελίδων 
                                                        <  Ενδιαφέρον για έµµεσα σχετικές πληροφορίες     
                                                     < Σηµαντικές πληροφορίες από  
                                                            περιλήψεις- πλαίσιο-έµµεσες πηγές        

 

  

3.4. Οµάδα τέταρτη  

 

Η οµάδα αποτελείται από δύο κορίτσια, την Άννα και την Σοφία. Η Άννα δεν έχει 

ξαναχρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο, ενώ η Σοφία το έχει ήδη κάνει µερικές φορές 

µαζί µε τους γονείς της. Στην προσπάθεια τους να αποτυπώσουν το ∆ιαδίκτυο στο 

ηµερολόγιο τους τα δυο κορίτσια σχεδιάζουν από εναν υπολογιστή. Η Σοφία, 

επιπλέον, γράφει στην οθόνη του υπολογιστή την διεύθυνση «www.sofia.gr». 

Αναφέρουν ότι στο ∆ιαδίκτυο µπορούν: 
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Πίνακας 39. 

Οµάδα τέταρτη: Χρήση ∆ιαδικτύου 

ΆΝΝΑ ΣΟΦΙΑ 

Μπορώ να βρω 
πληροφορίες για 
διάφορους τραγουδιστές 

Μπορώ να γράψω, να 
µιλήσω, να βρω 
πληροφορίες 

 

 Τα κορίτσια δεν ήξεραν πως να χειριστούν τα αποτελέσµατα της πρώτης 

δοκιµαστικής αναζήτησης. Κοιτούσαν τα αποτελέσµατα που έδωσε η µηχανή 

αναζήτησης χωρίς να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν µε αυτά. Ξαφνιάστηκαν 

ιδιαίτερα όταν άνοιξαν κάποιους συνδέσµους, παρόλο που οι σελίδες 

καθυστερούσαν να εµφανιστούν. 

 

 Στην επόµενη συνάντηση, τα κορίτσια αναζήτησαν µε περισσότερη άνεση 

πληροφορίες. ∆εν άνοιξαν σελίδες που αφορούσαν την Φορτέτζα και το Ρέθυµνο, 

καθώς το θέµα της δοκιµαστικής αναζήτησης δεν τους κίνησε το ενδιαφέρον. 

Αντίθετα, αναζήτησαν µε ενθουσιασµό πληροφορίες για τραγουδιστές,  

κατορθώντας µάλιστα να ακούσουν τα αγαπηµένα τους τραγούδια. 

 

 Στην τρίτη συνάντηση η οµάδα αποφάσισε να ασχοληθεί µε ένα θέµα που 

είχε αναθέσει η δασκάλα της Σοφίας στο σχολείο. Η Άννα δεν έδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το θέµα αλλά δέχθηκε να συµµετέχει στην αναζήτηση. Οι 

µαθήτριες ξεκίνησαν µε ευθεία ερώτηση (ποιοι ειναι οι αρχαιολογικοι τοποι της 

Μακεδονιας). Καθώς η αναζήτηση δεν απέφερε κανένα αποτέλεσµα, 

αναγκάστηκαν να µετατρέψουν την ερώτηση σε σηµαντικές λέξεις-κλειδιά. Ακόµα 

και τότε, όµως, τα αποτελέσµατα δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. ∆εν κατάφεραν, 

δηλαδή, να εντοπίσουν ιστοσελίδες σχετικές µε την αναζήτησή τους. Η γνώση 

που διέθεταν για το θέµα ήταν ελάχιστη και δυσκολεύτηκαν να σκεφτούν 

σχετικές ή συνώνυµες λέξεις (Πίνακα 40). Τελικά χρησιµοποίησαν κάποιες λέξεις-

κλειδιά που τους πρότεινα, τις οποίες τροποποίησαν στη συνέχεια. 

 

Πίνακας 40. 

Οµάδα Τέταρτη: Θέµα Αναζήτησης   

 ΤΙ ΞΕΡΩ  ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ  ΜΕ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ  
ΑΝΝΑ  ∆εν ξέρω τίποτα από 

αυτό το θέµα 
Ποιοί είναι οι 

αρχαιολογικοί τόποι 
της Μακεδονίας 

Γιατι είναι η 
εργασία της 

Σοφίας που την 
έβαλε η κυρία 

  

ΣΟΦΙΑ ∆εν ξέρω πολλά 
πράγµατα για το θέµα 

Τους 
αρχαιολογικούς 
τόπους της 
Μακεδονίας 

Είναι µια 
εργασία που 
µου έβαλε η 

κυρία 

Ποιοί-πότε 
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  Στη συνέχεια, εκτύπωσαν τις πληροφορίες που εντόπισαν, ανακοίνωσαν 

ότι είχαν ολοκληρώσει την αναζήτησή τους και αφιέρωσαν λίγο χρόνο στην 

εξερεύνηση δικών τους θεµάτων. 

 

Πίνακας 41. 

Οµάδα τέταρτη: Συχνότητες ανάγνωσης και ξεφυλλίσµατος 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΣΕ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 1-60 sec 5 14 11 2 

 

 

Πίνακας 42. 

Οµάδα Τέταρτη: συναισθήµατα, προβλήµατα και επιτυχίες  

 ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΜΑΘΑ 

ΕΝΙΩΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΑΝΝΑ  Για τους 
τάφους της 
Μακεδονία 

Βαρετά επειδή 
δεν µε 
ενδιέφερε αυτό 
το θέµα 

Συνέχεια 
βγάζαµε 
πολλά 
αποτελέσµατα 

Βρήκα 
απαντήσεις 

ΣΟΦΙΑ Να ψάχνω 
πληροφορίες 
στο internet 
χωρίς να 
χάνοµαι 

Όµορφα επειδή 
ένιωσα ότι 
µπορώ να βρω 
εκείνη τη 
συγκεκριµένη 
πληροφορία 
µόνη µου 

Μου έβγαζε 
κάτι περίεργα 
πράγµατα 
(εννοεί 
σελίδες µε 
links) 

Βρήκα 
ικανοποιητικές 
απαντήσεις 

 

Πίνακας 43. 

Απόσπασµα από τις σηµειώσεις του ερευνητή 

Η Σοφία και η Άννα βαριούνται υπερβολικά και κάνουν ό,τι 

µπορούν, αλλά ύστερα απο συνεχή ενθάρρυνση και παρότρυνση 

δική µου. Κάνουν αργές κινήσεις στην αναζήτησή τους και δεν 

βιάζονται καθόλου για να τελειώσουν. Βρίσκουν βέβαια τις 

πληροφορίες που ψάχνουν, αλλα µετά απο δικές µου 

παρεµβάσεις. Γενικά ξέρουν αµέσως πότε έχουν βρει αυτό που 

ψάχνουν, το εκτυπώνουν και άρα δεν βρίσκουν τον λόγο για να 

συνεχίσουν την αναζήτηση τους. Η διασταύρωση των 

πληροφοριών µέσα απο άλλες πηγές δεν έχει κανένα νοηµα για 

τα κορίτσια.  

∆εν κινούνται απο εσωτερικά κίνητρα, αλλα αναζητούν 

πληροφορίες για ερωτήµατα που έχει θέσει κάποιος άλλος και όχι 

οι ίδιες. Τα κορίτσια βρήκαν απαντήσεις και ένιωσαν όµορφα γι’ 

αυτό. Η Σοφία κατά την διάρκεια της αναζήτησης ένιωσε όµορφα 

που βρήκε τη συγκεκριµένη πληροφορία που έψαχνε. Η Άννα 

βέβαια βαριόταν, γιατί το θέµα δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά 
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της Σοφίας ή µάλλον της δασκάλας που έχει η Σοφία στο σχολείο. 

Κάποιες σελίδες που άνοιξαν, παρόλο που περιείχαν συνδέσµους 

που θα µπορούσαν να τους είχαν βοηθήσει,  δεν τις έδωσαν 

προσοχή. Αντίθετα, όταν βρέθηκαν µπροστά σε σελίδες µε τίτλο 

και περιεχόµενο να ταυτίζεται απόλυτα µε την αναζήτησή τους, 

τότε ήξεραν αµέσως ότι πρέπει να εκτυπώσουν τις σελίδες και ότι 

είχαν βρει αυτό που έψαχναν. 

 

 Κατά την τέταρτη συνάντηση, η οµάδα ξεκίνησε την αναζήτησή της µε 

λέξεις-κλειδιά που άντλησε από το σενάριο για το Έβερεστ. Από τα αποτελέσµατα 

της αναζήτησης οι µαθητές επέλεξαν µια ιστοσελίδα µε εκτενές και δυσνόητο 

κείµενο. Αφού άνοιξαν την ιστοσελίδα, διάβασαν γρήγορα τον τίτλο του κειµένου 

και τους υπότιτλους και αποφάσισαν άµεσα για τη σχετικότητα κάθε σελίδας. 

Όπως ανέφεραν αργότερα, κάθε φορά διάβαζαν λίγο από κάθε κείµενο, 

κοιτούσαν τον τίτλο και τις φωτογραφίες και ύστερα αποφάσιζαν αν τους 

ενδιαφέρει µια ιστοσελίδα ή όχι. Την ίδια στρατηγική εφάρµοσαν και σε 

µακροσκελή κείµενα, τα οποία δεν ήταν χωρισµένα σε παραγράφους µε 

υπότιτλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεφύλλιζαν γρήγορα τη σελίδα, χωρίς να 

την διαβάζουν προσεκτικά. 

 

Πίνακας 44. 

Οµάδα Τέταρτη: διάρκεια παραµονής σε ιστοσελίδες (δευτ/τα) 

                ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΑΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΕΜΜΕΣΑ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 8 
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Πίνακας 45. 

Οµάδα τέταρτη: Περιλήψεις και τίτλοι σελίδων 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΑ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΛΕΞΕΙΣ 
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 1 7 7 

 

 Συχνά οι λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται στην περίληψη δεν βρίσκονται 

µαζί ως φράση στο κείµενο της ιστοσελίδας, αλλά απλά τυχαίνει να περιέχονται 

σε διαφορετικά τµήµα της σελίδας. Αυτό σηµαίνει ότι η σελίδα δεν έχει καµµιά 

σχέση µε το θέµα της αναζήτησης. Οι µαθητές, όµως, ανοίγουν τέτοιες σελίδες 

(Πίνακας 45) υποθέτοντας οτι περιέχουν σχετικές πληροφορίες. Στην πορεία, 
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βέβαια, ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για εντελώς άσχετες µε το θέµα τους σελίδες 

και τις εγκαταλείπουν. 

 

Πίνακας 46. 

Οµάδα Τέταρτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

3η Συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον επιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον ανάγνωση αποτελεσµάτων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                                   < Κούραση, απογοήτευση αλλά επιµονή                      
                                 < Τροποποίηση λέξεων κλειδιών 
                                        < Εντοπισµός σχετικών πληροφοριών 
                                                               < Γρήγορη καταγραφή 
                                                                       < Ικανοποίηση, κορεσµός αναζήτησης       

 

 Το σενάριο αναζήτησης για τη τέταρτη οµάδα διαµορφώνεται ως εξής 

(Πίνακας 46): Οι µαθήτριες, παρόλο που ξεκίνησαν µε προσεκτική ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων, δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναζήτηση τους. Η 

Άννα είχε δεχθεί να αναζητήσουν ένα θέµα που απασχολούσε στο σχολείο την 

Σοφία. Στην πραγµατικότητα, το θέµα απασχολούσε την δασκάλα της Σοφίας, η 

οποία είχε ζητήσει από τα παιδιά να βρούν πληροφορίες για αυτό. Άρα, και οι δύο 

µαθήτριες διέθεταν εξωτερικά κίνητρα και δεν κατάφεραν να εµπλακούν στην 

αναζήτηση. Έτσι, οι άσχετες πληροφορίες που η οµάδα συνάντησε προκάλεσαν 

κούραση και απογοήτευση. Ύστερα από κάποιες προσπάθειες και µε διαρκή 

ενθάρρυνση εκ µέρους µου, εντόπισαν τις απαραίτητες  πληροφορίες, τις 

κατέγραψαν πολύ γρήγορα και θεώρησαν ότι είχαν ολοκληρώσει την αναζήτηση 

τους. ‘Ετσι, δεν επιθυµούσαν σε καµµιά περίπτωση να συνεχίσουν και, επιπλέον, 

δεν έβλεπαν τον λόγο να το κάνουν. Είχαν βρει πληροφορίες, ακόµα κι αν 

επρόκειτο για µια ή δυο ιστοσελίδες τυπωµένες. Για τις µαθήτριες οι πληροφορίες 

αυτές ήταν αρκετές, αφού η ανάγκη τους είχε ικανοποιηθεί.  

 

 Η οµάδα ακολούθησε το ίδιο πρότυπο αναζήτησης και στην επόµενη 

συνάντηση. Παρόλο που επέλεξε προσεκτικά τις σελίδες που άνοιξε, η επαφή µε 

άσχετες σελίδες γρήγορα τους κούρασε και έτσι µείωσαν την προσπάθεια τους. 

Γενικά η οµάδα αυτή υστερούσε σε κίνητρα. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν µε 

καλές προθέσεις και συστηµατικές στρατηγικές, οι άσχετες πληροφορίες που 

συνάντησαν κούρασαν και απογοήτευσαν τις µαθήτριες, οι οποίες στη συνέχεια 

χαλάρωσαν την προσπάθεια τους. Η έλλειψη προσοχής και η τυχαία επιλογή 

αποτελεσµάτων προκάλεσε περισσότερα άσχετα αποτελέσµατα, γεγονός που 

προκάλεσε την επιθυµία διακοπής της αναζήτησης. Οι δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν κατά την αναζήτηση αποθάρρυναν την οµάδα. Καθώς δεν 



 67

διέθεταν εσωτερικά κίνητρα, τα κορίτσια εγκατέλειψαν την αναζήτηση έχοντας 

βρεί λίγες µόνο απαντήσεις στα ερωτήµατα τους. 

 

Πίνακας 47. 

Οµάδα Τέταρτη: Γραµµική παρουσίαση κρίσιµων γεγονότων 

4η συνάντηση 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Eπιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων   
                          < Ξεφύλλισµα σελίδων, όχι ανάγνωση 
                                     < Άνοιγµα πολλών άσχετων σελίδων                

 < Κούραση, απογοήτευση,  
           εγκατάλειψη προσπάθειας        

             < Λίγες απαντήσεις                            

 

 Τέλος, η οµάδα αυτή µέσα από την εµπειρία της αναζήτησης σχηµάτισε µια 

αντίληψη για τις πιθανές µορφές που λαµβάνουν οι πληροφορίες σε µια 

ιστοσελίδα. Έτσι, δεν µπόρεσε να προσαρµοστεί σε άλλες µορφές που έπαιρναν 

οι πληροφορίες κάποιες φορές. Στη περίπτωση, λοιπόν, που η µορφή της 

πληροφορίας δεν βρισκόταν σε αντιστοιχία µε την αντίληψή τους, οι µαθήτριες 

αγνοούσαν τις πληροφορίες και επέστρεφαν σε πιο οικεία περιβάλλοντα. Έτσι, η 

Σοφία και η Άννα όταν συνάντησαν ιστοσελίδες που περιείχαν µόνο συνδέσµους, 

τους θεώρησαν ως «πολύ παράξενα πράγµατα» και επέστρεψαν γρήγορα στα 

προηγούµενα αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 48.  

Σενάριο Τέταρτης Οµάδας 

<Έναρξη αναζήτησης  
      < Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον επιλογή λέξεων κλειδιών  
              < Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον ανάγνωση αποτελεσµάτων  
                          <Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
                              <Ξεφύλλισµα σελίδων, όχι ανάγνωση 
                                   < Κούραση και απογοήτευση                       

< Περιορισµένες πληροφορίες      
      <Κορεσµός αναζήτησης                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας µαζί µε την 

αξιολόγηση της διδακτικής παρέµβασης. Πιο συγκεκριµένα, θα δωθούν 

απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

 

1. Ποιά στάδια ακολουθούν οι µαθητές κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

στο ∆ιαδίκτυο; 

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις πετυχηµένες και λιγότερο 

επιτυχείς αναζητήσεις ως προς την πορεία αναζήτησης; 

3. Ποιές στρατηγικές υιοθετούν οι µαθητές για την αναζήτηση και 

αξιολόγηση των πληροφοριών; 

4. Ποιά προβλήµατα συναντούν οι µαθητές κατά την αναζήτηση και 

αξιολόγηση της πληροφορίας; 

5. Τί αποτελέσµατα έχει η αναζήτηση πληροφοριών από τους µαθητές; 

6. Πώς κατανοούν οι µαθητές το ∆ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών; 

7. Με τί τρόπο µπορούµε να διδάξουµε δεξιότητες αναζήτησης στους 

µαθητές, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της έρευνας δράσης; 

 

 

4.1. Στάδια αναζήτησης πληροφοριών  

 

Η πορεία αναζήτησης πληροφοριών µελετήθηκε µε τη βοήθεια σεναρίων, τα οποία 

διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε την περίπτωση. Συγκεκριµένα, διαµορφώθηκαν 

τέσσερα διαφορετικά σενάρια, όσες δηλαδή υπήρξαν και οι οµάδες (Πίνακας 49). 

Τα σενάρια αυτά περιγράφουν τις στρατηγικές αναζήτησης και ανάγνωσης που 

χρησιµοποίησαν οι µαθητές κατά την εξέλιξη της αναζήτησης, καθώς και τα 

συναισθήµατα που βίωσαν στα διάφορα στάδια. Επίσης, αναφέρονται στα κίνητρα 

των µαθητών και τον  βαθµό επιτυχίας της προσπάθειάς τους.  

 

 Αν παρατηρήσουµε τα τέσσερα σενάρια, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει σχέση 

αλληλεπίδρασης µεταξύ συναισθηµάτων, στρατηγικών αναζήτησης και 

αποτελεσµάτων. Πιο αναλυτικά διαπιστώνουµε τα εξής: σύµφωνα µε τον πίνακα 

50 οι οµάδες που κατάφεραν να βρούν είτε τις πληροφορίες που αναζητούσαν, 

είτε πληροφορίες έµµεσα σχετικές µε το θέµα τους (οµάδες 2, 3 και 4) ένιωσαν 

ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Αντίθετα, η οµάδα που δεν κατάφερε να βρεί 

σχετικές πληροφορίες ή βρήκε πολύ λίγες έκλεισε την αναζήτηση της µε 

δυσαρέσκεια και απογοήτευση (οµάδα 1). 
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Πίνακας 49. 

Σενάρια τεσσάρων οµάδων 

ΟΜΑ∆Α  ΠΡΩΤΗ  ΟΜΑ∆Α  ∆ΕΥΤΕΡΗ  

<Έναρξη αναζήτησης 
< Eπιλογή λέξεων κλειδιών 

<Γρήγορο ξεφύλλισµα αποτελεσµάτων & 
ιστοσελίδων 

<Τυχαία επιλογή 
<Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 

< Κούραση & χαλάρωση της συµπεριφοράς 
αναζήτησης 

< Άνοιγµα άσχετων συνδέσµων 
<Περισσότερα άσχετα αποτελέσµατα 

< Απογοήτευση 
< Επιλογή τυχαίων αποτελεσµάτων 

<Λίγες πληροφορίες ή εντελώς 
άσχετες, ∆υσαρέσκεια 

<Έναρξη αναζήτησης 
< Eπιλογή λέξεων κλειδιών 

< Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων 
& ιστοσελίδων (άσχετων κ σχετικών) 

<Επαφή µε λιγότερο σχετικές αλλά 
ενδιαφέρουσες σελίδες,  περιέργεια 

< Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών 
< Προσεκτική ανάγνωση σελίδων, 
άνοιγµα συνδέσµων & εξερεύνηση, 

έκπληξη 
< Αναζήτηση απαντήσεων σε 

δύσκολα κείµενα 
< Αρκετές πληροφορίες , 

ικανοποίηση 

ΟΜΑ∆Α  ΤΡΙΤΗ  ΟΜΑ∆Α  ΤΕΤΑΡΤΗ  

<Έναρξη αναζήτησης 
< Προσεκτική επιλογή λέξεων-κλειδιών 

< Προσεκτική ανάγνωση αποτελεσµάτων 
<Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα – κούραση 

< Γρήγορες αποφάσεις για σχετικότητα σελίδων 
< Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών 

< Εντοπισµός έµµεσα σχετιζόµενων 
σελίδων, έκπληξη 

<  Ενδιαφέρον για έµµεσα σχετικές 
πληροφορίες, περιέργεια 

< Σηµαντικές πληροφορίες από 
περιλήψεις- έµµεσες πηγές, 

ικανοποίηση 

 
<Έναρξη αναζήτησης 

< Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον επιλογή 
λέξεων κλειδιών 

< Προσεκτική αλλά χωρίς ενδιαφέρον ανάγνωση, 
Αποτελεσµάτων, ανία 

<Επαφή µε άσχετα αποτελέσµατα 
<Ξεφύλλισµα σελίδων, όχι ανάγνωση 

< Κούραση και απογοήτευση 
< Περιορισµένες πληροφορίες 

<Κορεσµός αναζήτησης 
 

 

 
 

  Αντίστοιχα, κατά την διάρκεια της αναζήτησης, οι µαθητές που είχαν 

επαφή µε τον στόχο τους και συναντούσαν σχετικές πληροφορίες ένιωσαν 

έκπληξη, ενδιαφέρον και περιέργεια να τις διαβάσουν (οµάδες 2 και 3). Αντίθετα, 

οι οµάδες που κατά την αναζήτηση δεν τα κατάφεραν τόσο καλά (είτε για κάποιες 

περιόδους, είτε συνεχώς) και συναντούσαν άσχετες µε το θέµα τους πληροφορίες 

εκδήλωσαν δυσαρέσκεια, κούραση και ανία. Στον πίνακα 51 βρίσκονται µερικά 

παραδείγµατα συναισθηµάτων που τα παιδιά περιέγραψαν στα ηµερολόγια και τις 

συζητήσεις που είχαµε. 

 

Πίνακας 50. 

Σχέση συναισθηµάτων και αποτελεσµάτων αναζήτησης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΑΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ-ΜΕΤΡΙΑ  ΜΙΚΡΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ  (1) (2) (3) (4)  (1) 

ΘΕΤΙΚΑ (2) (3)  (2) (3) (4)  
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Πίνακας 51. 

Συναισθήµατα κατά την αναζήτηση   

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

ΘΕΤΙΚΑ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

περιέργεια ευχαρίστηση έκπληξη ικανοποίηση ανία κούραση δυσαρέσκεια 

«ένιωσα 
περιέργεια 
γιατί δεν 
ήξερα τι θα 
συναντούσα» 
(1) 
 
«Περιέργεια 
γιατί ήθελα 
να µάθω τι 
κρύβει µέσα 
αυτό το 
διαδίκτυο» 
(1) 

«ένιωσα 
ευχαρίστηση 
γιατί πρώτη 
φορά έµαθα 
να σερφάρω 
στο 
διαδίκτυο» 
(1) 
 
«Ένιωσα 
χαρούµενος 
γιατί έψαχνα 
µε ένα φίλο 
µου» (2) 
 
«Ένιωσα 
όµορφα 
επειδή 
µπόρεσα να 
βρω εκείνη τη 
συγκεκριµένη 
πληροφορία 
µόνη µου» 
(4) 

«Γιατί 
βρήκα 
πολλά 
άσχετα 
θέµατα» 
(2) 
 
«Γιατί 
δεν 
περίµενα 
να έχει 
φθάσει η 
ελληνική 
αποστολη 
στη 
κορυφή 
του 
Έβερεστ» 
(3) 

«∆εν βρήκα 
αυτό ακριβώς 
που έψαχνα, 
αλλά είµαι 
ευχαριστηµένος 
µε αυτό που 
έχω» (3) 
 
«Βρήκα αυτό 
που έψαχνα και 
αξίζω µετάλλιο 
γι’ αυτό» (4) 
 
«Τα κατάφερα 
επειδή 
προσπάθησα» 
(4) 

«Ένιωσα 
βαρετά 
γιατί δεν 
µε 
ενδιέφερε 
αυτό το 
θέµα» (4) 

«’Ενιωσα 
κούραση επειδή 
έκανα 40 λεπτά 
για να βρω 
αυτό που 
ήθελα» (1) 
 
«∆υσκολεύτηκα 
να βρω τις 
απαντήσεις» 
(1) 
 

«Ένιωσα 
άσχηµα γιατί 
δεν βρήκα τις 
απαντήσεις» 
(1) 
 
«Λίγο 
νευρίασα 
επειδή δεν 
βρήκα όλες 
τις 
απαντήσεις 
που έψαχνα» 
(4) 
 
«Ένιωσα ότι 
δεν θα τα 
κατάφερνα» 
(1) 

 

 

Η σχέση αλληλεπίδρασης αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί και 

περιγράφεται ως εξής: 

 

 

 Τα συναισθήµατα επηρέασαν την συµπεριφορά αναζήτησης, καθώς η 

απογοήτευση και η κούραση οδήγησε κάποιες οµάδες στην αλλαγή του θέµατος ή 

στην αλλαγή του στυλ αναζήτησης. Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

ενώ κάποιοι µαθητές ξεκίνησαν την αναζήτηση µε προσεκτική ανάγνωση των 

αποτελεσµάτων και άνοιγµα µόνο των σχετικών τίτλων και περιλήψεων, στην 

πορεία κουράστηκαν, απογοητεύτηκαν και άρχισαν να ανοίγουν πολλές άσχετες 

σελίδες χωρίς προηγουµένως να έχουν διαβάσει τις περιλήψεις και χωρίς να 

επιλέγουν τα αποτελέσµατα µε κάποια σειρά. Απο την άλλη µεριά, θετικά 

στρατηγικές 
αναζήτησης 

αποτελέσµατα

     
συναισθήµατα 
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συναισθήµατα όπως το ενδιαφέρον, η έκπληξη και η περιέργεια οδήγησαν τους 

µαθητές στην εξερεύνηση των σελίδων που άνοιγαν και τον εντοπισµό 

πληροφοριών που σχετίζονταν άµεσα ή έµµεσα µε το θέµα τους. Έτσι, οι οµάδες 

που βρήκαν αυτό που έψαχναν ένιωσαν ικανοποίηση και ευχαρίστηση, γεγονός 

που ενίσχυσε ακόµα περισσότερο τη συµπεριφορά τους. Αντίθετα, οι οµάδες οι 

οποίες εντόπισαν λίγες ή καθόλου πληροφορίες βίωσαν έντονη δυσαρέσκεια, 

κούραση και ανία, γεγονός που υποβάθµισε την ποιότητα των διαθέσιµων 

στρατηγικών τους. Τα συµπεράσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε το 

µοντέλο της Kuhlthau, η οποία υποστηρίζει ότι κατά την πορεία µιας αναζήτησης 

τα συναισθήµατα εξελίσσονται ανάλογα µε το στάδιο και την επιτυχία της 

αναζήτησης (1996).  

  

 Αν θέλουµε, λοιπόν, να ενισχύσουµε τη συµπεριφορά αναζήτησης, θα 

χρειαστεί να αποφύγουµε τη δηµιουργία αρνητικών συναισθηµάτων. Καθώς 

γνωρίζουµε την πιθανή εξέλιξη των συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια της 

αναζήτησης, είναι απαραίτητο να προετοιµάσουµε τους µαθητές για την εµφάνιση 

θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων και να ενισχύσουµε την ικανότητα τους 

να τα αναγνωρίζουν και να αναλαµβάνουν δράση. Χρειάζεται, κυρίως, να 

προτείνουµε στους µαθητές κάποιους τρόπους αντιµετώπισης των αρνητικών 

συναισθηµάτων. Για παράδειγµα, σε περίπτωση που οι µαθητές αντιληφθούν ότι 

αρχίζουν να κουράζονται, να χάνουν το ενδιαφέρον τους ή να απογοητεύονται, 

θα µπορούν να διακόψουν προσωρινά την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο και να 

στραφούν σε άλλες πηγές για κάποιο χρονικό διάστηµα. Η προσωρινή διακοπή 

ίσως αποδειχθεί χρήσιµη, αφού οι µαθητές πιθανόν επιστρέψουν καλύτερα 

προετοιµασµένοι, έχοντας αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση του προβλήµατος. 

Εξάλλου, η αναζήτηση δεν είναι µια υπόθεση στιγµιαία, αλλά εξελίσσεται στο 

χρόνο, παράλληλα µε την εµπειρία τους, τη γνώση που διαθέτουν, τις ικανότητες 

και τα συναισθήµατα τους. Άλλες φορές ίσως κριθεί απαραίτητο οι µαθητές να 

τροποποιήσουν το θέµα της αναζήτησης τους, ανάλογα µε τις νέες πληροφορίες 

που συναντούν και να στρέψουν την προσοχή τους σε κάποια πλευρά του 

θέµατος που τους ελκύει ή κινητοποιεί περισσότερο. 

 

 Από το σχεδιάγραµµα διαπιστώνουµε, επίσης, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στις στρατηγικές που υιοθετούν οι µαθητές και τις πληροφορίες που 

καταφέρνουν να συλλέξουν. Ποιές στρατηγικές από αυτές θεωρούνται 

πετυχηµένες; Και γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να τις ενισχύσουµε; 
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 Οι  µαθητές οι οποίοι τροποποίησαν τις λέξεις-κλειδιά ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα και την καινούρια γνώση που αποκτούσαν, κατάφεραν να βρούν 

πιο σχετικές πληροφορίες. Επίσης, όσοι εξερεύνησαν σελίδες έµµεσα σχετικές (ο 

τίτλος και το περιεχόµενο δεν σχετιζόταν άµεσα µε το θέµα αναζήτησης, αλλά στο 

κείµενο συναντούσε κανείς σχετικό περιεχόµενο) κατάφεραν να εµπλουτίσουν τις 

λέξεις-κλειδιά µε νέες έννοιες. Το γεγονός αυτό τους βοήθησε να τροποποιήσουν 

την αναζήτηση τους, εστιάζοντας σε θέµατα µεγαλύτερου ενδιαφέροντος και 

ασκώντας θετική επίδραση στη συµπεριφορά τους. Επιπλέον, κατάφεραν να 

βρουν µικρά κοµµάτια πληροφοριών, τα οποία τους οδήγησαν στην εύρεση πιο 

σηµαντικών πληροφοριών. Οι στρατηγικές που υιοθέτησαν οι µαθητές 

συζητούνται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

4.2. Στρατηγικές αναζήτησης και αξιολόγησης των πληροφοριών 

 

Στρατηγικές ανάγνωσης 

 

Οι µαθητές ξεφύλλιζαν κάθε φορά τις σελίδες που άνοιγαν, ρίχνοντας µια 

γρήγορη µατιά στην αρχή και το τέλος, τις εικόνες, τους τίτλους και υπότιτλους. 

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν µια γενική εικόνα της σελίδας και ήταν σε θέση 

να αποφασίσουν άµεσα αν τους ενδιαφέρει ή όχι. Όταν µια σελίδα κρινόταν 

άσχετη µε το θέµα τους, οι µαθητές επέστρεφαν χωρίς καθυστέρηση στα 

αποτελέσµατα ή εξερευνούσαν άλλους συνδέσµους µέσα σε αυτήν. 

 

 Τις περισσότερες φορές οι µαθητές ξεφύλλισαν το κείµενο των 

ιστοσελίδων και µόνο περιστασιακά το διάβασαν προσεκτικά (Πίνακας 52). Τα 

µακροσκελή και δύσκολα κείµενα δεν επέτρεψαν στα παιδιά να τα εξερευνήσουν. 

Στις περιπτώσεις που το κείµενο είχε ενιαία µορφή, χωρίς ξεκάθαρη δοµή και 

χωρίς ελεύθερα διαστήµατα, οι µαθητές, παρόλο που γνώριζαν ότι οι απαντήσεις 

βρίσκονται κάπου εκεί, δεν επιχείρησαν να τις αναζητήσουν ή επιχείρησαν χωρίς 

αποτελέσµατα. Αντίθετα, όταν υπήρχαν ξεκάθαροι τίτλοι και υπότιτλοι, κενά 

διαστήµατα και σύµβολα προσανατολισµού στη σελίδα, οι µαθητές µπορούσαν να 

δώσουν προσοχή στο περιεχόµενο. Βέβαια, υπήρχαν και οι εξαιρέσεις. Κάποιοι 

µαθητές έκαναν προσπάθεια ώστε να αντλήσουν πληροφορίες από τα «δύσκολα» 

κείµενα. Αυτοί οι µαθητές διέθεταν αυξηµένα εσωτερικά κίνητρα. Για να 

καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτούσε ένα τέτοιο έργο, επέδειξαν έντονη 

περιέργεια και ενδιαφέρον για το θέµα.  
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 Σε ανάλογα αποτελέσµατα έχουν καταλήξει έρευνες µε µαθητές και 

ενήλικες. Μαθητές της πέµπτης τάξης µπορούσαν να αποφασίσουν για τη 

σχετικότητα µιας σελίδας κοιτάζοντας απλώς τις πρώτες γραµµές (Hirch, 1999, 

Fidel et al., 1999).  

 

Πίνακας 52. 

 Συµπεριφορά ανάγνωσης ιστοσελίδων 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4Η 

ΟΜΑ∆Α ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ 
ΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΠΡΩΤΗ 1 22 3 26 
∆ΕΥΤΕΡΗ 4 24 7 1 
ΤΡΙΤΗ 5 14 5 16 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 10 2 17 

 

Επίσης, από έρευνες σε ενήλικες έχει αναφερθεί ότι όταν οι χρήστες αναζητούν 

πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο, δεν διαβάζουν γραµµή γραµµή, όπως συµβαίνει µε 

την ανάγνωση έντυπων κειµένων. Αντίθετα, διατρέχουν την σελίδα αναζητώντας 

αυτό που κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Οι ενήλικες αναγνώστες 

συµβαίνει να ξεφυλλίζουν τις σελίδες στο ∆ιαδίκτυο µε τον ίδιο τρόπο που 

παρατηρούν µια περιοχή από ψηλά. Κινούν το βλέµµα τους σε όλες τις 

κατευθύνσεις αναζητώντας αυτό που χρειάζονται. Το µεγαλύτερο µέρος, λοιπόν, 

της αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο αναλώνεται στην αναζήτηση και όχι στην 

εµβάθυνση και συστηµατική µελέτη (Κεκές, 2004). Αντίστοιχες στρατηγικές 

διαπιστώνουµε και από τους µαθητές του δηµοτικού, καθώς τα παιδιά έχουν 

παρόµοιες ανάγκες: οι πληροφορίες που αναζητούν να εντοπίζονται και να 

διαβάζονται εύκολα, οι διαδροµές να είναι ξεκάθαρες και σε οργανωµένο χώρο.  

 

Λέξεις-κλειδιά 

 

Η επιλογή των λέξεων-κλειδιών καθορίστηκε απο τη γνώση που διέθεταν οι 

µαθητές για το θέµα της αναζήτησης. Οι οµάδες µε πολύ µικρή προηγούµενη 

γνώση χρησιµοποιήσαν γενικούς όρους στην αναζήτησή τους και δεν γνώριζαν µε 

τι τρόπο να τους περιορίσουν (Πίνακες 53 και 54). Ούτε η επαφή µε τις 

πληροφορίες βοήθησε, όµως, καθώς δεν ήταν σε θέση να αποφασίσουν σωστά 

για την σχετικότητα ή όχι των πληροφοριών. Έτσι, παρόλο που συνάντησαν 

χρήσιµες έννοιες και πληροφορίες, δεν τις εξερεύνησαν και επέστρεψαν σε 

προηγούµενα στάδια αναζήτησης. 
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 Έτσι, οι µαθητές δεν πρόσθεσαν καινούριες έννοιες στο ρεπερτόριο τους  

οι οποίες θα τους οδηγούσαν σε πιο χρήσιµα αποτελέσµατα. Καθώς, όµως, η 

γνώση που διέθεταν για το θέµα ήταν περιορισµένη, χρειαζόταν να µαζέψουν 

ιδέες και λέξεις από τις σελίδες που επισκέπτονταν ώστε να προσαρµόσουν 

ανάλογα τις λέξεις-κλειδιά.  

 

Πίνακας 53. 

Συνάντηση 3η : Τροποποίηση λέξεων-κλειδιών  
 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΛΑΘΟΣ 
 ΟΡΘΟΓΡ. 

ΕΥΘΕΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

∆ΕΥΤΕΡΗ 3  1 1 - ΜΕΓΑΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 1 - - 1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΤΡΙΤΗ 4 2 - - - ΜΕΤΡΙΑ 

ΠΡΩΤΗ - 1 2   ΜΙΚΡΗ 

 

 

Πίνακας 54. 

Περιορισµός και γνώση αντικειµένου αναζήτησης 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

ΝΑΙ   2 3 

ΟΧΙ 2, 4, 1   

 

 Αντίστοιχες συµπεριφορές έχουν καταγράψει οι Lyons, Hoffman, Krajcik 

και Soloway (1997). Παρατήρησαν ότι οι µαθητές αντιµετώπιζαν δυσκολίες στη 

επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών, τόσο σχετικά µε την σωστή 

ορθογραφία των λέξεων, όσο και την επιλογή κατάλληλων εννοιών. Με τον ίδιο 

τρόπο, οι Large και Beheshti (2000) διαπίστωσαν ότι οι µαθητές στην έρευνα 

τους συναντούσαν προβλήµατα στον εντοπισµό κατάλληλων λέξεων-κλειδιών. 

 

 Κάποιοι µαθητές, όµως, στην έρευνα µας τροποποίησαν τις λέξεις-κλειδιά 

ανάλογα µε τις πληροφορίες που συναντούσαν και έτσι είχαν πιο πετυχηµένες 

αναζητήσεις. Βέβαια, η συµπεριφορά τους απέναντι στις σελίδες που άνοιγαν 

υπήρξε διαφορετική. Για να µπορέσουν να αποκτήσουν ιδέες και ερεθίσµατα ώστε 

να εξελιχθεί η γνώση που διέθεταν, η ανάγνωση των αποτελεσµάτων και των 

σελίδων γινόταν ενεργά και όχι παθητικά ή µηχανικά. Για παράδειγµα, κάποιοι 

µαθητές τροποποίησαν τις λέξεις-κλειδιά αφού διάβασαν τα πρώτα αποτελέσµατα 

που επέστρεψε η αναζήτηση. Χωρίς δηλαδή να ανοίξουν ιστοσελίδες, µόνο από 

τους τίτλους και τις περιλήψεις, αντιλήφθηκαν τη περιορισµένη χρησιµότητα των 

λέξεων-κλειδιών που είχαν χρησιµοποιήσει και τις προσάρµοσαν προσθέτοντας 
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πιο ειδικές ή γενικές λέξεις. Οι µαθητές αυτοί πραγµατοποίησαν τις πιο 

πετυχηµένες αναζητήσεις (Πίνακας 55). 

 

Πίνακας 55. 

Συνάντηση 3η  : Λέξεις-κλειδιά 

 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
1 ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
νερά 
αργυρούπολης 

νερά 
αργυρούπολης 
εξερεύνηση 

Πηγές 
Αργυρούπολης 

νησιά  
Ασιάς 

Πρωτεύουσες αργυρούπολη 
ρέθυµνο 

 αργυρούπολη 
πηγές 

ΠΗΓΕΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΗΣ 

ΙΜΑΛΑΙΑ     

2 οι καταράxτες 
του Νιαγάρα 

καταρράχτες 
Νιαγάρα 

καταρραχτες 
Νιαγάρας 
υψοµετρο 

Εβερεστ εβερεστ το 
1954 

κονταίνει το 
Έβερεστ 

 

3 Ασια Βουνα Ασια Βουνα 
“Ιµαλαια 

Ασια Βουνα 
Ιµαλαια 
υψοµετρο 

Βουνα 
υψόµετρο 
 

υψόµετρο 
“Ιµαλαια 

Υψοµετρο 
Ιµαλαια 
Εβερεστ  
 

Υψοµετρο 
Ιµαλαια 
Εβερεστ 
οροσειρες 

4 ποιοι ειναι οι 
αρχαιολογικοι 
τοποι της 
Μακεδονίας 

αρχαιολογικοί 
τόποι 
Μακεδονία 

Μακεδονια Μακεδονία 
Βεργίνα 

πελλα   

 

Πίνακας 56. 

Συνάντηση 3η : Λέξεις-κλειδιά 

ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ Γενικές  < ειδικές  < πιο ειδικές  < γενικές  <ειδικές  <πιο ειδικές  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΓΑΛΗ Ευθεία ερώτηση <γενικές < ειδικές < πιο ειδικές 

ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΡΙΑ 1) Λάθος ορθογραφία <γενικές <ειδικές  
2) γενικές <ειδικές <πιο ειδικές 

ΠΡΩΤΗ ΜΙΚΡΗ Γενικές < γενικές <γενικές < πιο γενικές  

 

 

Περιλήψεις και σχετικότητα ιστοσελίδων 

 

Οι περισσότερες σελίδες που άνοιξαν οι µαθητές δεν σχετίζονταν µε το θέµα τους. 

Αυτό δεν συνέβη επειδή οι µαθητές επέλεξαν τις λάθος σελίδες. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 57, οι µαθητές ελάχιστες φορές διάλεξαν σελίδες µε άσχετο τίτλο ή 

περίληψη. Αντίθετα, φαίνεται ότι επέλεξαν σελίδες µε τίτλο και περίληψη που είχε 

νόηµα για αυτούς. Επίσης, µέσα από τις συζητήσεις που είχαµε οι µαθητές 

επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι έδωσαν σηµασία στον τίτλο και την περίληψη πριν 

αποφασίσουν να επιλέξουν κάποια σελίδα. Εντούτοις, αρκετοί τίτλοι και 

περιλήψεις υπόσχονταν πληροφορίες που δεν περιείχαν στο κείµενο τους. Έτσι 

ενώ ο τίτλος και/ή η περίληψη φαινόταν να περιέχει κάποια σηµαντική 

πληροφορία, όταν οι µαθητές άνοιγαν τη σελίδα, συναντούσαν άσχετο 

περιεχόµενο. Μερικές φορές η ζητούµενη πληροφορία βρισκόταν σε κάποιο 

µακρινό και απροσδιόριστο σηµείο της σελίδας. Το κείµενο, όµως, ήταν τόσο 

πυκνογραµµένο και δυσανάγνωστο, ώστε οι µαθητές αδυνατούσαν να εντοπίσουν 

το συγκεκριµένο κοµµάτι πληροφορίας. Επιπλέον, τα κείµενα αυτά περιείχαν 
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πολλές άγνωστες λέξεις και το θέµα τους ήταν συχνά άσχετο µε την αναζήτηση 

των µαθητών. Οι µαθητές σε αυτές τις περιπτώσεις αγνόησαν εντελώς το κείµενο. 

 

 ∆ιαπιστώνουµε, εποµένως, ότι οι περιλήψεις των αποτελεσµάτων δεν 

αποδείχθηκαν πάντοτε χρήσιµες για την επιλογή κατάλληλων ιστοσελίδων. Οι 

µαθητές άνοιγαν σελίδες υποθέτοντας ότι είναι σχετικές, βασιζόµενοι στους 

τίτλους και τις περιλήψεις τους. Στη πορεία, βέβαια, προέκυπτε ότι οι περιλήψεις  

παραπλανούσαν και οι σελίδες δεν είχαν καµµία σχέση µε το θέµα τους. Άλλες 

φορές σηµαντικές πληροφορίες ξέφυγαν της προσοχής των παιδιών, καθώς ο 

τίτλος τους ήταν µια αντιφατική λέξη (π.χ. «Untitled») ή µια σύντοµη και χωρίς 

νόηµα περίληψη. Εποµένως, η στρατηγική που πρότεινα στα παιδιά να διαβάζουν 

πρώτα τις περιλήψεις και ύστερα να επιλέγουν ιστοσελίδες δεν έφερε σε όλες τις 

περιπτώσεις τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 57. 

Συνάντηση 4η: Περιλήψεις και τίτλοι ιστοσελίδων που επέλεξαν 

 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΟΜΑ∆Α ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ 
ΑΛΛΑ 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΛΕΞΕΙΣ-
ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

ΠΡΩΤΗ 4 1 6 9 

∆ΕΥΤΕΡΗ 1 2 6 1 

ΤΡΙΤΗ 2 2 10 3 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 1 7 7 

 

 Εντούτοις, υπήρξαν µαθητές που προσαρµόστηκαν στο πρόβληµα 

αναντιστοιχίας µεταξύ περίληψης και περιεχοµένου σελίδας. Οι µαθητές αυτοί 

έλαβαν σηµαντικές πληροφορίες από τις περιλήψεις και τους τίτλους και σε 

κάποιες περιπτώσεις  τροποποίησαν την αναζήτησή τους µε αντίστοιχο τρόπο. 

Άλλες φορές οι µαθητές βρήκαν απαντήσεις στα ερωτήµατα τους 

χρησιµοποιώντας µόνο τις περιλήψεις. Ο µόνος τρόπος, εξάλλου, για να 

αποκτήσουν µια γεύση για αυτό που έψαχναν ήταν να προσέξουν τις 

πληροφορίες που συναντούσαν, οποιαδήποτε µορφή και αν αυτές έπαιρναν.  

 

Αξιολόγηση Πληροφοριών 

 

Στην διάρκεια της δεύτερης συνάντησης επισκεφτήκαµε ένα weblog µε τίτλο 

«καλώς ήρθατε», στο οποίο καλωσόριζα τους µαθητές και τους ανέφερα πόσο 

εύκολο είναι να δηµοσιεύσει κάποιος πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο. Στις 

αναζητήσεις που ακολούθησαν οι µαθητές δεν διερωτήθηκαν για τα στοιχεία του 
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συγγραφέα ή την ορθότητα των πληροφοριών που συνέλεγαν. Γενικά, όταν 

έβρισκαν αυτό που έψαχναν, το εκτύπωναν και δεν έβλεπαν τον λόγο να 

συνεχίσουν την αναζήτηση τους. Στην τέταρτη συνάντηση, αν και ζητήθηκε από 

τις οµάδες να αναζητήσουν τουλάχιστον δύο πηγές για τις απαντήσεις τους, τα 

παιδιά που κατάφεραν να βρούν λύσεις στο σενάριο του Έβερεστ δεν θέλησαν να 

συνεχίσουν την αναζήτησή τους σε περισσότερες πηγές.   

 

 Στην αρχή της πέµπτης συνάντησης µιλήσαµε για τον τρόπο αξιολόγησης 

των πληροφοριών που συναντούµε στο ∆ιαδίκτυο. Στη συζήτηση που είχαµε οι 

µαθητές ανέφεραν ότι ο καλύτερος τρόπος να βρούµε αν οι πληροφορίες που 

διαβάζουµε είναι σωστές είναι να τις διασταυρώσουµε. Να ψάξουµε, δηλαδή, «κι 

αλλού, να δούµε τι λέει, π.χ. µια εγκυκλοπαίδεια». Μου είπαν, επίσης, ότι 

µπορούµε «να βρούµε κι άλλα µέρη που να µιλάνε για αυτό το θέµα και θα δούµε 

αν λένε τα ίδια». Ένα καλό µέρος να ξεκινήσουµε είναι «το Ίντερνετ, θα ψάξουµε 

κι άλλες σελίδες να δούµε αν λένε τα ίδια, να δούµε ποιος τα γράφει».  

 

 Στη συνέχεια, έδωσα στους µαθητές κάποια κριτήρια και συζητήσαµε τη 

σηµασία τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι µαθητές εφάρµοσαν αυτά τα 

κριτήρια σε ιστοσελίδες που είχα επιλέξει για αυτούς. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

σελίδες δεν έδιναν επαρκείς πληροφορίες για τον συγγραφέα και έτσι οι µαθητές 

δυσκολεύτηκαν να βρούν ποιος και ποτε είχε δηµιουργήσει τις ιστοσελίδες. Όταν 

µε την κατάλληλη βοήθεια άρχισαν να εντοπίζουν τα µέρη στα οποία βρίσκονται 

συνήθως οι πληροφορίες αυτές, η ικανότητα τους βελτιώθηκε σηµαντικά.  

 

 Εντούτοις, η αξιολόγηση των πληροφορίων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία για να µπορέσει να διδαχθεί σε µια συνάντηση. Πολλοί 

παράγοντες λειτούργησαν αναλστατικά: οι µαθητές δεν ήταν σε θέση να 

σκεφτούν κριτικά για το περιεχόµενο της αναζήτησής τους, καθώς δεν γνώριζαν 

αρκετά για αυτό.  Οι µαθητές δεν διέθεταν, δηλαδή, το απαραίτητο γνωστικό 

υπόβαθρο ώστε να µπορέσουν να κρίνουν την αξιοπιστία και σχετικότητα των 

πηγών τους. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν απευθύνονταν σε 

ενήλικες και χρησιµοποιούσαν λεξιλόγιο και έννοιες που οι µαθητές 

δυσκολεύονταν να κατανοήσουν.  

 

 Σύµφωνα µε το µοντέλο ανάπτυξης του Perry οι µαθητές, παρόλο που 

αναγνωρίζουν την πιθανότητα ύπαρξης πολλαπλών απαντήσεων, δεν διαθέτουν 

τις απαιτούµενες γνώσεις για να αξιολογήσουν κάθε απάντηση και, ως εκ τούτου, 

θεωρούν όλες τις απαντήσεις εξίσου πιθανές. Με τον ίδιο τρόπο, οι µαθητές της 
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έρευνας αναγνώρισαν την ανάγκη να διασταυρώσουν τις πληροφορίες µε άλλες 

πηγές, εντούτοις δεν συµπεριφέρθηκαν ανάλογα. 

 

 Οι µαθητές δεν είχαν µεγάλη εµπειρία στην αναζήτηση πληροφοριών. Η 

προηγούµενη εµπειρία τους περιοριζόταν στον εντοπισµό σχετικών πληροφοριών 

σε κάποιο βιβλίο, περιοδικό ή εγκυκλοπαίδεια. Οι µαθητές, επίσης, δεν συνήθιζαν 

να αναζητούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές µε σκοπό τη σύνθεση τους σε 

ένα ενιαίο σύνολο. Για να αντλήσουν πληροφορίες απευθύνονταν σε κάποιον που 

διέθετε περισσότερες γνώσεις από τους ίδιους: τους γονείς, τους δασκάλους ή 

άλλους ενήλικες. Όπως ανέφεραν στη τελευταία συνέντευξη, όταν θέλουν να 

βρούν πληροφορίες «πάνε στη µαµά και το µπαµπά» ή σε µια εγκυκλοπαίδεια, 

αφού για την βιβλιοθήκη «έχει πολύ περπάτηµα». Από ένα κόσµο πληροφοριών 

σχετικά απλό και περιορισµένο ήρθαν αντιµέτωποι µε ένα κόσµο σύνθετο, που 

απαιτούσε δράση και πρωτοβουλίες. Χωρίς να έχουν χρησιµοποιήσει ξανά 

πολλαπλές πηγές για να αντλήσουν και να συγκρίνουν πληροφορίες, οι µαθητές 

αντιστάθηκαν στην εφαρµογή αυτής της ιδέας. 

 

 Βλέπουµε, λοιπόν, ότι κάθε φορά που οι µαθητές προσπαθούν να βρούν 

µια πληροφορία και δεν τα καταφέρνουν, καταλήγουν να κάνουν κάτι 

διαφορετικό. Η αποτυχία τους, εποµένως, έχει κάποια αποτελέσµατα. Εντούτοις, 

αν εστιάσουµε σε αυτό που απέτυχαν οι µαθητές να κάνουν, δεν θα 

παρατηρήσουµε αυτό που έκαναν στην θέση του. 

 

 Οι έρευνες, όµως, για τη συµπεριφορά αναζήτησης των µαθητών έχουν 

εστιάσει την προσοχή τους στις δεξιότητες που δεν διαθέτουν τα παιδιά. 

Επιπλέον, αδυνατούν να εντοπίσουν πετυχηµένες στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

οι µαθητές στην προσπάθεια τους να εξοικειωθούν µε το νέο µέσο. Αν και ο 

εντοπισµός των ελλείψεων κρίνεται σηµαντικός, χρειάζεται να συνοδεύεται από 

τη διερεύνηση των τακτικών που οι µαθητές υιοθετούν προκειµένου να 

αντισταθµίσουν τις ελλείψεις τους.  

 

 Η έρευνα στον τοµέα αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο έχει 

καθοριστεί απο την συµβολή της βιβλιοθηκονοµίας και της επιστήµης της 

πληροφόρησης. Έτσι, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που σχεδιάζονται τείνουν να 

ενισχύουν δεξιότητες που θεωρούνται αποτελεσµατικές σε µια βιβλιοθήκη ή µια 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Για παράδειγµα, οι επισκέπτες µιας βιβλιοθήκης 

πρέπει να έχουν συγκεκριµένο λόγο για την επίσκεψή τους και να γνωρίζουν τι 

αναζητούν. Χρησιµοποιώντας σαφείς και συστηµατικούς τρόπους αναζήτησης 
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αποκτούν ένα οργανωµένο γνωστικό πλαίσιο και εντάσσουν την νέα γνώση σε 

αυτό. 

 

 Ωστόσο, οι στρατηγικές αναζήτησης που εφαρµόζονται σε άλλα συστήµατα 

δεν φέρνουν πάντα την ίδια επιτυχία κατά την εφαρµογή τους στο ∆ιαδίκτυο. Τί 

συµβαίνει, λοιπόν, στην περίπτωση που οι έρευνες δείξουν ότι οι µαθητές δεν 

χρησιµοποιούν παρόµοιες στρατηγικές κατά την αναζήτησή τους; Εύκολα 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι µαθητές δεν γνωρίζουν πως να αναζητούν 

πληροφορίες. Εντούτοις, η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αντίστροφα: 

πρώτα να µελετήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές αναζητούν 

πληροφορίες σε ένα καινούριο σύστηµα όπως το ∆ιαδίκτυο και έπειτα να 

αποφασίσουµε για τις αποτελεσµατικές στρατηγικές που χρειάζεται να 

ενισχύσουµε.  

 

 Συγκεκριµένα, οι στρατηγικές που αναφέρονται συχνά ως 

αποτελεσµατικές (π.χ. οι µαθητές να ειναι επικεντρωµένοι, να µην ασχολούνται 

µε πληροφορίες που δεν έχουν σχέση µε το θέµα τους) δεν αποδείχθηκαν εξίσου 

αποτελεσµατικές κατά την αναζήτηση των µαθητών αυτής της έρευνας. Οι 

µαθητές µερικές φορές ανακάλυψαν πληροφορίες τυχαία, καθώς βρίσκονταν σε 

εγρήγορση και είχαν προετοιµάσει την σκέψη τους για ανακάλυψη σηµαντικών 

πληροφοριών. Επίσης, παρόλο που οι µαθητές υπήρξαν επικεντρωµένοι στην 

αναζήτησή τους, δεν παρέλειψαν να εξερευνήσουν πιο ελεύθερα τις ιστοσελίδες 

και να πειραµατιστούν µε συνδέσµους. Επιπλέον χαρακτηριστικό της αναζήτησης 

τους ήταν η έκπληξη και ο ενθουσιασµός για πληροφορίες που σχετίζονταν 

έµµεσα µόνο µε το θέµα τους.  

 

 ∆εν φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει µια διαδροµή για να φθάσει κάποιος 

στον στόχο του. Παρόλο που τα προγράµµατα εκπαίδευσης ευνοούν έναν 

συγκεκριµένο τρόπο αναζήτησης, οι µαθητές φαίνεται να ανακαλύπτουν 

περισσότερους. Για τους µαθητές της δικής µας έρευνας η αναζήτηση στο 

∆ιαδίκτυο ήταν µια πρόκληση στην οποία προσπάθησαν να ανταποκριθούν. Χωρίς 

να έχουν προηγούµενη εµπειρία µε µηχανές αναζήτησης, ανέπτυξαν διαφορετικές 

στρατηγικές στην προσπάθειά τους να βρούν πληροφορίες.  Έτσι, συναντήσαµε 

στρατηγικές που µεταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και  

συµπεριφορές που προσαρµόστηκαν στις νέες συνθήκες. Κάποιοι µαθητές 

αναζητούσαν µε πιο τυχαίους τρόπους και κάποιοι άλλοι χαίρονταν να 

ανακαλύπτουν τροποποιώντας τους στόχους που είχαν θέσει.    
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4.3. Αξιολόγηση παρέµβασης 

 

Για την αξιολόγηση της παρέµβασης χρησιµοποιήθηκαν: 

 

1. οι ζωγραφιές των µαθητών στην αρχή και το τέλος της διδακτικής 

παρέµβασης 

2. οι συζητήσεις κατά την διάρκεια όλων των συναντήσεων µας 

3. οι καταγραφές στα ηµερολόγια των µαθητών 

4. ο τρόπος αναζήτησης των µαθητών, όπως εξελίχθηκε στη διάρκεια της 

παρέµβασης 

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 60 οι µαθητές κατά την έναρξη της 

παρέµβασης διέθεταν κάποιες δεξιότητες οι οποίες δεν χρειάστηκε να διδαχθούν. 

Συγκεκριµένα, οι µαθητές διέθεταν δεξιότητες γρήγορης ανάγνωσης: οι µαθητές 

διαβάζουν γρήγορα τους τίτλους και υπότιτλους και εντοπίζουν άλλα σηµαντικά 

στοιχεία των κειµένων. Με αυτόν τον τρόπο, αποφασίζουν άµεσα για τη 

σχετικότητα των πληροφοριών χωρίς να αφιερώνουν χρόνο και κόπο στην 

προσεκτική ανάγνωσή τους. Βέβαια, οι στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης δεν 

αποδείχθηκαν πάντοτε αποτελεσµατικές. Οι µαθητές που εφάρµοσαν αυτήν την 

στρατηγική µε ευελιξία και όχι σταθερά και σε όλες τις περιπτώσεις είχαν 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

 Από την άλλη, η κατανόηση της δοµής και λειτουργίας του ∆ιαδικτύου 

εξελίχθηκε παράλληλα µε την εµπειρία τους. Οι µαθητές κατά την έναρξη της 

παρέµβασης είχαν σαφή αντίληψη για τις δυνατότητες που προσφέρει το 

∆ιαδίκτυο (επικοινωνία, ανταλλαγή αρχείων, αναζήτηση πληροφοριών κλπ). Από 

τις ζωγραφιές τους, όµως, φάνηκε ότι διέθεταν µια απλοϊκή αντίληψη για αυτό: οι 

περισσότεροι ζωγράφισαν ένα υπολογιστή µε τη διεύθυνση µιας ιστοσελίδας στην 

οθόνη. Οι µαθητές, έχοντας µικρή ή καθόλου προσωπική εµπειρία µε το 

∆ιαδίκτυο, αποτύπωσαν το εργαλείο πρόσβασης και όχι τη δοµή ή το περιεχόµενο 

του ∆ιαδικτύου. Κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης, όµως, οι µαθητές 

ζωγράφισαν δύο ή περισσότερους υπολογιστές συνδεδεµένους µεταξύ τους ή ένα 

δίκτυ αράχνης που περιείχε υπολογιστές πιασµένους µέσα σε αυτό. Ένα µαθητής 

µάλιστα ζωγράφισε πολλές ιστοσελίδες ενωµένες µεταξύ τους και µια µηχανή 

αναζήτησης να περιέχει όλους αυτούς τους φακέλους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 

αντίληψη των µαθητών για το ∆ιαδίκτυο εξελίχθηκε σηµαντικά.   
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 Αναφορικά µε τις στρατηγικές αξιολόγησης της πληροφορίας 

διαπιστώνουµε τα εξής: οι µαθητές δεν διέθεταν την απαραίτητη γνωστική βάση 

για να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που συνέλεγαν. Έτσι, δεν επέδειξαν 

συµπεριφορές αξιολόγησης, παρόλο που ανέφεραν ότι χρειάζεται να συγκρίνουν 

τις πληροφορίες που συλλέγουν µε αντίστοιχες πληροφορίες από άλλες πηγές. 

Στην τελευταία συνάντηση οι µαθητές σε σχετική ερώτηση απάντησαν ότι 

χρειάζεται να «τα αντιστοιχούµε µε άλλες πληροφορίες που βρίσκουµε σε άλλες 

ιστοσελίδες ή εγκυκλοπαίδειες» και να ψάχνουµε για ορθογραφικά λάθη του 

συγγραφέα και άλλα σηµάδια που θα µας δείχνουν πόσο σχετικός είναι ο 

συγγραφέας µε το αντικείµενο που ασχολείται. Οι µαθητές, λοιπόν, έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη αξιολόγησης των πληροφοριών. Εντούτοις, κατά 

την αναζήτησή τους δεν επιδεικνύουν ανάλογες συµπεριφορές. Επίσης, οι 

µαθητές δεν επιχειρούν να συνθέσουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Καθώς 

δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία µε αυτή τη διαδικασία, αρνήθηκαν να 

εφαρµόσουν αντίστοιχες στρατηγικές. Εξάλλου, η αναζήτηση και εύρεση 

σχετικών σελίδων υπήρξε από µόνη της ένα δύσκολο επίτευγµα. Οι µαθητές δεν 

διέθεταν ούτε τα κίνητρα, ούτε την αντοχή να συνεχίσουν την αναζήτηση 

συλλέγοντας πληροφορίες και από άλλες πηγές.   

 

 Κατά την διάρκεια των αναζητήσεων οι µαθητές επέλεξαν σχετικές λέξεις-

κλειδιά και περιόρισαν ή τροποποίησαν τους όρους της αναζήτησής τους. Οι 

µαθητές, όµως, που επέδειξαν αυτή τη συµπεριφορά στην τελευταία αναζήτηση 

ήταν οι ίδιοι µαθητές που είχαν χρησιµοποιήσει αντίστοιχες τακτικές σε 

προηγούµενες αναζητήσεις. Από την άλλη µεριά, όσοι µαθητές δυσκολεύτηκαν 

στην τροποποίηση και περιορισµό του θέµατός τους, αντιµετώπισαν δυσκολίες σε 

όλη τη διάρκεια της παρέµβασης. Ενώ κατάφεραν να χρησιµοποιήσουν τις πιο 

σηµαντικές λέξεις των ερωτηµάτων τους ως λέξεις-κλειδιά, δεν κατάφεραν να 

περιορίσουν το θέµα τους και να εντοπίσουν συνώνυµες λέξεις ή άλλες χρήσιµες 

έννοιες. 

 

 Μέχρι και την τρίτη συνάντηση βασικός στόχος της παρέµβασης 

αποτελούσε η διερεύνηση των δεξιοτήτων που διέθεταν οι µαθητές, µε στόχο την 

ανάληψη κατάλληλης δράσης. Καθώς δεν είχα προηγούµενη εµπειρία µε τα 

προβλήµατα που οι µαθητές αυτής της ηλικίας αντιµετωπίζουν, αφιέρωσα τρεις 

συναντήσεις για να αποκτήσω σαφή εικόνα. Σε αυτό το διάστηµα οι µαθητές 

απέκτησαν καλύτερη αντίληψη για τη δοµή και λειτουργία του ∆ιαδικτύου. Το 

χρονικό περιθώριο, όµως, που αντιστοιχούσε για τη επίτευξη των υπόλοιπων 

µαθησιακών στόχων ήταν περιορισµένο.  
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 Επιπλέον, κάποιες από τις στρατηγικές που έθεσα ως στόχους δεν 

µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µέσα απο τις δραστηριότητες που σχεδίασα. 

Συγκεκριµένα, η επιλογή µιας µηχανής αναζήτησης για την προώθηση 

στρατηγικών αξιολόγησης και σύνθεσης των πληροφοριών αποδείχθηκε  

ανεπιτυχής. Το σύστηµα αναζήτησης δεν επέτρεπε την εφαρµογή αυτών των 

δραστηριοτήτων.  

 

 Συγκεκριµένα, ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζεται, ταξινοµείται και 

αναζητείται η πληροφορία από τις µηχανές αναζήτησης προκαλεί –όπως 

διαπιστώσαµε- αρκετές δυσκολίες στους µαθητές. Πολλές φορές, λοιπόν, οι 

προβληµατικές στρατηγικές που υιοθετούν οι µαθητές δεν οφείλονται  µόνο στις 

αδυναµίες τους, αλλά και στους περιορισµούς του συστήµατος αναζήτησης. 

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του ελληνικού ∆ιαδικτύου είναι ακόµα 

µικρό και είναι πιο εύκολο να βρεί κανείς πληροφορίες ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

παρά εκπαιδευτικού. Το ∆ιαδίκτυο, δηλαδή, µε τη µορφή που έχει σήµερα δεν 

προσφέρεται για βαθειά αναζήτηση, αλλά για επιφανειακή και αναγνωριστική. 

Χρειάζεται κανείς να επιστρέψει πολλές φορές χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες 

που συλλέγει κάθε φορά, προκειµένου να οδηγήσει την έρευνα του σε ένα 

επόµενο στάδιο. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εύκολα από 

µαθητές της έκτης τάξης και σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα.  

 

 Οι µαθητές, λοιπόν, χρειάζονται κάποιον να δηµιουργήσει ελεγχόµενες 

συνθήκες αναζήτησης και να κατευθύνει την πορεία αναζήτησής τους. Η επιλογή 

συγκεκριµένων διευθύνσεων µέσα από ένα θεµατικό κατάλογο ή ενός webquest 

πιθανόν να δηµιουργούσε καλύτερες συνθήκες αναζήτησης και αξιολόγησης 

πληροφοριών.  

 

 Στη δική µας προσέγγιση οι µαθητές απέκτησαν βασικές δεξιότητες 

αναζήτησης και αξιολόγησης, όπως εξάλλου ανέφεραν στις περιγραφές τους στις 

συνεντεύξεις και τα ηµερολόγια (Πίνακας 59). Έµαθαν, δηλαδή, να 

χρησιµοποιούν µια µηχανή αναζήτησης και να πραγµατοποιούν µια βασική 

αναζήτηση. ∆υστυχώς, όπως φάνηκε µέσα από την έρευνα, οι δεξιότητες αυτές 

δεν επαρκούν για την πραγµατοποίηση µιας αποτελεσµατικής αναζήτησης.  
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Πίνακας 59. 

Συνάντηση πέµπτη: Συµβουλές παιδιών για αναζήτηση 

 

Πρέπει να ανοίξεις µια ιστοσελίδα ανάλογα 
µε το θέµα σου 

Αν θέλεις ανοίγεις τη σελίδα, αν δεν θέλεις 
δεν το ανοίγεις 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

Θα γράψεις τη σωστή λέξη, αν δεν µπορείς 
δεν σου φταίµε εµείς 

ΟΜΑ∆Α 
∆ΕΥΤΕΡΗ 

Γράψε τις λέξεις-κλειδιά 
∆ιάβασε τις περιλήψεις απο τα 
αποτελέσµατα 
Άµα σε ενδιαφέρει το ανοίγεις 

ΟΜΑ∆Α  ΤΡΙΤΗ 1. διάβασε την επικεφαλίδα 
2. διάβασε την περίληψη 
3. ψάχνουµε µε τη σειρά τις λέξεις 
4. πρόσεξε τις πρώτες σελίδες 

Άνοιξε ένα ένα τα αποτελέσµατα, αν δεν 
βρεις τίποτα πήγαινε σε άλλη σελίδα 

ΟΜΑ∆Α 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

Βάλε στη γραµµή που είναι για αναζήτηση 
τις 2 ή µια σηµαντικότερες λέξεις του 
θέµατος που είναι για αναζήτηση 

 

  

 Καθώς το ∆ιαδίκτυο βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και το περιεχόµενο του 

εµπλουτίζεται, ταυτόχρονα γίνεται ποιοτικά καλύτερο και ποσοτικά µεγαλύτερο. 

Τα συστήµατα αναζήτησης εξελίσσονται και σχεδιάζονται συστήµατα ειδικά για 

παιδιά. Ίσως, λοιπόν, δεν έχει σηµασία να καταλήξουµε σε ένα συγκεκριµένο 

σενάριο διδασκαλίας, αλλά να εντοπίσουµε χρήσιµους τρόπους σκέψης και 

συµπεριφορές αναζήτησης που έχουν νόηµα για τα παιδιά και τις οποίες µπορούν 

να διαχειριστούν και να αναπτύξουν µε ευκολία. Η επιµονή, ο αναστοχασµός, η 

αποδοχή της αποτυχίας και η ανάληψη ρίσκων ίσως είναι κάποιες σηµαντικές 

νοητικές συµπεριφορές για το νέο περιβάλλον. Αν θέλουµε να σχεδιάσουµε 

συστήµατα αναζήτησης και εκπαιδευτικά σενάρια που να βασίζονται στις ανάγκες 

και τις ικανότητες των µαθητών, χρειάζεται πρώτα να µελετήσουµε εκτεταµένα τη 

συµπεριφορά τους. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κάνει ένα βήµα προς αυτή 

τη κατεύθυνση περιγράφοντας τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν µαθητές της 

έκτης τάξης του δηµοτικού κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. 

Επιπλέον, προτείνει πρακτικές που σχετίζονται µε τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών, κάποιες πρακτικές προς µίµηση και 

άλλες προς αποφυγή.  
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Πίνακας 60. 
Μαθησιακοί στόχοι και επίτευξη τους 

 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 

 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΙΕΘΕΤΑΝ  

ΟΛΟΙ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΛΗΞΗ 

 ∆ΙΕΘΕΤΑΝ 

ΜΕΡΙΚΟΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΗΞΗ 

∆ΕΝ ∆ΙΕΘΕΤΕ 

ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΛΗΞΗ 

∆ΙΕΘΕΤΑΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Επιλογή 
κατάλληλων 
λέξεων-
κλειδιών 
 

  (Κάποιοι 
µαθητές) 
Περιορισµός 
θεµατος 
Τροποποίηση 
λέξεων-
κλειδιών 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  
   Γρήγορη 

ανάγνωση 
∆εν 
εφαρµόζεται 
σε όλες τις 
περιπτώσεις 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 Κατανόηση 

της ανάγκης 
για 
αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 
περιεχοµένου 
& συγγραφέα 

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

  Χρήση 
πολλαπλών 
πηγών 

  

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

∆ΟΜΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 Καλύτερη 
αντίληψη για 
δοµή και 
λειτουργία 

 Περιορισµένη 
αντίληψη για 
δοµή κ 
λειτουργίας 
 
Γνώση για 
δυνατότητες 
χρήσης  
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APO: ΣΕΛΙ∆Α ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ    LINKS 
 
 
 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ     MOV 
 

MOV: SCROLLING        SCRO 
MOV: ΜΙΣΗ ΣΕΛΙ∆Α SCROL       HSCROL 
MOV: ΟΧΙ SCROLLING       NOT SCROL 
MOV: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ    ORL 
MOV: ΑΝΟΙΓΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ      OA 
MOV: ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΧΕΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ    OIL 
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MOV: ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΣΧΕΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ  OIL LA 
MOV: ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χρήση του κουµπιου πίσω) BR 
MOV: ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ     BP 
MOV: ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ    ANPAL 
 

ANΑΓΝΩΣΗ ΣΕΛΙ∆ΩΝ       ANA 
 
ΑΝΑ: ΓΡΗΓΟΡΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ       SKIM 
ΑΝΑ: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     PROSE 
ΑΝΑ: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α     ΜΙΝ 
ΑΝΑ: ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ   SCAN 
ΑΝΑ: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ     EKSER 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙ∆ΑΣ      PERIE 
 
PERIE: ΑΜΕΣΑ ΣΧΕΤΙΚΟ      AMSXET 
PERIE: ΕΜΜΕΣΑ ΣΧΕΤΙΚΟ      EM SXET 
PERIE: ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ      KA SXET 
PERIE: ΠΥΚΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ     PUKNO 
PERIE: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α       EMPO 
PERIE: AΡXEIO PDF        PDF 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ        PRO 
 
PRO: ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ     UNI 
PRO: ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ      BLANK 
PRO: KANENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ     ZERO 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
 
 
 

KEY < ANAG <  AN <  ANAG <  PRINT 

| 
BP  < SKIM 

| 

EPOMEN  < SKIM < AN < SKIM 

| 
EPOM10 < SKIM < EPOM < SKIM 

| 

EPOM11  <ANAG < AN < SKIM 

| 

EPOM10  <SKIM < EPOM11 < SKIM < AN < SKIM < PRINT 

| 

BP  <AN < ANAG 

| 

KEY < SKIM < AN < SKIM 

| 
BP  <ANAG 

| 

BP  <ANAG < AM < SKIM 

| 

BP  <SKIM < AN < ANAG < PRINT 

| 

BP  <SKIM  <AN < OIL < OIL < OIL < OIL < OIL < OIL 

| 
KEY  <SKIM 

| 
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KEY < SKIM < AN < SKIM < OIL < OIL < OIL < OIL 

| 

BP < ANAG < AN < SKIM 

| 

BP < SKIM < AN < SKIM 

| 

BP < SKIM < AN < SKIM 

| 

BP  <SKIM < AN < SKIM < OIL 

| 

KEY < SKIM < AN < SKIM 

| 

BP  <SKIM < AN  <SKIM 

| 
KEY  <SKIM < AN < SKIM 

| 

BP  <SKIM  <AN  <SKIM 

| 

BP  <SKIM < AN < SKIM 

| 
BP < SKIM < AN < SKIM 

| 

BP  <SKIM < AN < SKIM 
 
 
 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 

Συγχαρητήρια! 
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Είναι µεσηµέρι της 6ης Μαίου 2006. Εσύ και η οµάδα σου µόλις κατακτήσατε το 

Έβερεστ, την ψηλότερη κορυφή του κόσµου!  

 

Καθώς θαυµάζετε την θέα από ψηλά, αρχίζετε να έχετε τροµερό πονοκέφαλο και 

αισθάνεστε ζαλισµένοι και αδύναµοι. Η έλλειψη οξυγόνου και το µεγάλο 

υψόµετρο σας προκάλεσε την «ασθένεια του βουνού».  

 

 

1. Σε πόσο ύψος βρίσκεστε; 

 

2. Τί θα πρέπει να κάνετε για να αντιµετωπίσετε την «ασθένεια του βουνού» 

ή αλλιώς «ασθένεια του υψόµετρου»; 

 

3. Πώς µπορούν να σας βοηθήσουν οι Σέρπα, οι ντόπιοι που ζουν γύρω από 

το Έβερεστ; 

 

4. Τί σκοπεύετε να κάνετε µε τα πράγµατα που δεν χρειάζεστε πια (όπως για 

παράδειγµα τις άδειες κονσέρβες και σκηνές); Οι ορειβάτες πριν απο σας τι 

έκαναν µε τα σκουπίδια; 

 

Οδηγίες: 

 

Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν µία ή δυο σηµαντικές λέξεις που µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε στην αναζήτηση σας. Μπορείτε, επίσης, να σκεφτείτε συνώνυµες 

λέξεις-κλειδιά.  

 

Οι πληροφορίες που ψάχνετε βρίσκονται σε διαφορετικές ιστοσελίδες, γι’ αυτό 

µην ψάχνετε να βρείτε τη σούπερ ιστοσελίδα µε όλες τις απαντήσεις! 

 

∆ιαβάστε σύντοµα τις πληροφορίες από τις σελίδες που θεωρείτε πιθανόν 

χρήσιµες. Ακόµα και αν αποφασίσετε ότι δεν έχουν τις απαντήσεις που ψάχνετε, 

ίσως πάρετε ιδέες για τη συνέχεια! 

 

Όταν βρείτε τις απαντήσεις, µην ξεχάσετε να γράψετε που τις βρήκατε 

(διεύθυνση ιστοσελίδας) και ποιος είναι ο τίτλος και ο συγγραφέας της σελίδας. 

Για κάθε απάντηση χρησιµοποιήστε πληροφορίες από δύο διαφορετικές πηγές. 

 

Καλή επιτυχία! 
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1. ερώτηση πρώτη: 
 

 διεύθυνση ιστοσελίδας:_______________________________________ 

 όνοµα συγγραφέα  (αν υπάρχει):________________________________ 

 τίτλος ιστοσελίδας:___________________________________________ 

  

 απάντηση:__________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 
 

2. ερώτηση δεύτερη:   
 

 διεύθυνση ιστοσελίδας:_______________________________________ 

 όνοµα συγγραφέα  (αν υπάρχει):________________________________ 

 τίτλος ιστοσελίδας:___________________________________________ 

  

 απάντηση:__________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 
 

3. ερώτηση τρίτη:   
 

 διεύθυνση ιστοσελίδας:_______________________________________ 

 όνοµα συγγραφέα  (αν υπάρχει):________________________________ 

 τίτλος ιστοσελίδας:___________________________________________ 

  

 απάντηση:__________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

4. ερώτηση τέταρτη:   
 

 διεύθυνση ιστοσελίδας:_______________________________________ 

 όνοµα συγγραφέα  (αν υπάρχει):________________________________ 
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 τίτλος ιστοσελίδας:___________________________________________ 

  

 απάντηση:__________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


