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Πεπίλητη:  

Σηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

θνηηεηψλ ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. Τα online πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ζηελ Απζηξαιία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαδεηθλχνπλ ηελ ηάζε γηα ηε 

κεζνδηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, αμηνιφγεζεο θαη 

ζπγγξαθήο εξγαζηψλ, αιιά θαη ζε ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Ο 

εθπαηδεπκέλνο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη απηφλνκνο, ηθαλφο λα αλαδεηά, λα αλαθηά 

θαη λα αμηνινγεί πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη αλ βξεζεί. Αληηθείκελν 

ηεο εηζήγεζεο απηήο απνηειεί ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ online πξνγξάκκαηνο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ελφο ηερλνινγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. Τα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (47%) επηζεκαίλεη πξνβιήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ρξήζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζηε βηβιηνζήθε. 

Δλδεηθηηθά πξνβιήκαηα είλαη ε πεξηγξαθή ελφο ζέκαηνο κε ιέμεηο θιεηδηά θαη ε 

αλαδήηεζε ζηνλ απηνκαηνπνηεκέλν θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Τν πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζην 57% ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ελδεηθηηθά 

πξνβιήκαηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, ην 85% ησλ θαζεγεηψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν 

δηδαζθαιίαο πξνγξάκκαηα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο εληνπηζκνχ πιεξνθνξίαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ (75%) 

ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο αλάινγνπ καζήκαηνο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Τν online πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο πνπ 

αλαιχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, αλαδήηεζε 

θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε 

θαη ηέινο ζσζηή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Κνιεγηαθψλ θαη 

Δξεπλεηηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο 

Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Πιεξνθνξηαθή παηδεία, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ, εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 
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Abstract  

Information literacy programs help students develop skills to efficiently use and 

evaluate information.  Online information literacy programs developed by academic 

libraries in the United States, Australia and the United Kingdom highlight the need for 

systematic education and training in searching information, evaluating and composing 

essays and copyright issues. An information literate student should be able to search, 

retrieve and evaluate information in any learning environment. In this paper we 

explore the information literacy program developed by the library of a technological 

educational institute. The need for an information literacy program is verified by a 

relative study that has taken place to the Institution’s educational staff. Data were 

gathered using the method of questionnaires. Having processed and analyzed the data, 

it came out that a significant percentage of the educational staff (47%) notes that 

students face problems locating and using information in the library, such as 

describing a subject using keywords and searching the library’s automated catalogue. 

This percentage is higher (57%) when students use the internet to retrieve 

information. Indicative problems are choosing the proper database and evaluating the 

search results. Furthermore, 85% of the teaching staff that has answered the 

questionnaire, notes that they would use the library’s educational programs as 

teaching aid. Also, a significant percentage (75%) of the teaching staff considers 

important a relevant course with credits to exist in the curriculum. The online 

information literacy program presented and analyzed in this paper consists of the 

following modules: determine the information needs, search and retrieve information, 

evaluate the information, synthesize and communicate the information and proper use 

of the information. The modules are in accordance to the standards of the American 

College and Research Libraries Association and the Australian and New Zealand 

Institute for Information Literacy. 

 

Keywords: Information literacy, user instruction, educational process 

 

 

Ειζαγυγή 

 

Σηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ φγθνπ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ 

θαη ησλ πνηθίισλ κνξθψλ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ είλαη ε χπαξμε ηθαλψλ θαη 

εθπαηδεπκέλσλ ρξεζηψλ. Ο ηθαλφο θαη εθπαηδεπκέλνο ρξήζηεο δηαζέηεη δεμηφηεηεο 

πνπ μεπεξλνχλ ην φξην ηεο γλψζεο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηνλ βνεζνχλ λα απνθξππηνγξαθήζεη ηε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη λα απνηηκήζεη ηελ επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη θηινζνθηθή ηεο αμία 

(Shapiro & Shelley, 1996). Ζ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, πνπ 

απνδίδνληαη ζπλνιηθά απφ ηνλ φξν πιεξνθνξηαθή παηδεία (information literacy) -

πηζαλφηεξνο επηλνεηήο ηνπ φξνπ ζεσξείηαη ν Zurkowski (1974, αλαθέξεηαη ζην 

Bawden 2001, ζ. 230)- απνηειεί ην ζηφρν πνπ επηηπγράλνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο κειέηεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη κειέηεο ησλ Donaldson (2000) θαη Orme (2004). Τα πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο είλαη δεκνθηιή ζηηο βηβιηνζήθεο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζε ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε Απζηξαιία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (Johnston & Webber, 2003). Ζ ρξήζε ηνπο ζην αθαδεκατθφ 

πιαίζην επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα κεζνδηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε 

ζέκαηα εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζπγγξαθήο εξγαζηψλ, 



ινγνθινπήο θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

Παξαδνζηαθά νη ειιεληθέο βηβιηνζήθεο θαη ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο δηνξγαλψλνπλ 

ζεκηλάξηα βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο. Τα ζεκηλάξηα απηά δελ έρνπλ σο ζηφρν λα 

θαιχςνπλ ηηο λέεο αλάγθεο, αιιά λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δνκή θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ. Σηελ παξνχζα εξγαζία 

εμεηάδνληαη ε ζπκβνιή θαη ε αλάγθε γηα ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Α.Τ.Δ.Η.Θ., πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

νη πξναλαθεξζείζεο λέεο αλάγθεο θαη λα εληαρζνχλ ζε έλα γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην ηα παξαδνζηαθά ζεκηλάξηα βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο πξνηείλεηαη 

απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Dupuis, 1997; Breivik, 1989). 

 

 

Ππογπάμμαηα πληποθοπιακήρ παιδείαρ και εκπαιδεςηική διαδικαζία 

 

Ζ αλάγθε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηηεηψλ κε ηα λέα κέζα εληνπηζκνχ, 

αλάθηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο επηζεκάλζεθε απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα δηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Οη λένη ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα 

εμνπιίδνληαη κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο 

καζεζηαθέο πξνθιήζεηο. Τν φθεινο γηα ηνπο ίδηνπο είλαη κεγαιχηεξν, δεδνκέλνπ φηη 

νη δεμηφηεηεο απηέο θξίλνληαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη εμέιημε (Breivik, 1998a, b; Bruce, 1999, 2000; Goad, 2002; 

Hardesty et al., 1982; Meyer, 1987). 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληζρχεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. 

Οη θνηηεηέο πνπ ηα παξαθνινπζνχλ αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ζηε 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ, είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

αμηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο, 

εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζχληαμε θαη θαηαλφεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη 

απνθεχγνπλ λα ππνπέζνπλ ζην παξάπησκα ηεο ινγνθινπήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σε κία επνρή πνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

δηεπξχλεηαη θαη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηεξφθιηηεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ, απνδεηθλχνληαη πνιχηηκνο αξσγφο. 

 

Ανάγκη ανάπηςξηρ ππογπάμμαηορ πληποθοπιακήρ παιδείαρ ζηο ΑΤΕΙΘ  

 

Απφ ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΤΔΗ 

Θεζζαινλίθεο, ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ρξήζε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ
 

(Malliari, Moreleli-Cacouris & Kapsalis, 2005) πξνθχπηεη φηη νη θνηηεηέο ηνπ 

Ηδξχκαηνο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, ζηελ ζχληαμε ή αθφκε θαη ζηελ αλάγλσζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, 

ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο αλαθηψκελεο 

πιεξνθνξίαο.  



 

Οη πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη ραξαθηεξίδνπλ ην 

πιεξνθνξηαθά εθπαηδεπκέλν άηνκν. Σην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεθκεξίσζεο ησλ 

εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

θνηηεηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΤΔΗ 

Θεζζαινλίθεο.   

 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη αλ νη θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη λα 

αλαδεηνχλ, λα αλαθηνχλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ζε 

νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

Σηαηηζηηθφο πιεζπζκφο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε αξρηθά ην ζχλνιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Α.Τ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, έθηαθηνπ θαη κφληκνπ. Τν 

κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ αλέξρεηαη ζηνπο 362 θαη ην έθηαθην ζηνπο 972. Ζ 

έξεπλα ζηελ ζπλέρεηα φκσο πεξηνξίζηεθε ζην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαζψο ν εληνπηζκφο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ππήξμε ζρεδφλ αδχλαηε. Οη σξνκίζζηνη θαζεγεηέο δε δηαηεξνχλ 

γξαθεία, ε πιεηνςεθία απηψλ παξεπξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο κφλν γηα 

ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη δπζηπρψο νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ.  

 

Δπνκέλσο, ην αξρείν δεδνκέλσλ πνπ ππήξμε αληηθείκελν κειέηεο, είλαη κεγέζνπο 

εθαηφλ νθηψ αληηθεηκέλσλ (108) θαη απνηειείηαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ειεθηξνληθά ή έληππα νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ην πνζνζηφ απφθξηζεο αγγίδεη ην 30%.   

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 19 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δηαλεκήζεθε ζε 

πξψηε θάζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζε δεχηεξε θάζε κε θπζηθή 

παξνπζία ησλ εξεπλεηψλ ζηα γξαθεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάγθε γηα επίζθεςε 

ζηα γξαθεία θαη ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο γελλήζεθε εμαηηίαο ηεο πνιχ κηθξήο 

απφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.   

 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη νη εμήο είθνζη νθηψ (28): 

i) ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ii) ηδηφηεηα πνπ θαηέρεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, iii) εμάκελν καζήκαηνο δηδαζθαιίαο, iv) αλάζεζε εξγαζηψλ 

ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ, v) θχζε εξγαζηψλ, αλ δειαδή νη εξγαζίεο είλαη 

ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο, vi) βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, αλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, vii) ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, αλ παξέρεηαη απφ ην 

δηδάζθνληα, viii) ρξήζε Βηβιηνζήθεο, αλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο, ix) ρξήζε Γηαδηθηχνπ, αλ θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο εξγαζίαο, x) πξνβιήκαηα Γηαδηθηχνπ, αλ αληηκεησπίδνπλ δειαδή νη θνηηεηέο 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ησλ πεγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα κε xi) ιέμεηο-θιεηδηά γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο, xii) βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ επηινγή ηεο πην θαηάιιειεο ζεκαηηθά, xiii) αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, xiv) ινγνθινπή, xv) πξνβιήκαηα Βηβιηνζήθεο, αλ αληηκεησπίδνπλ 



δειαδή νη θνηηεηέο πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ησλ πεγψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλα πνηα πξνβιήκαηα κε xvi) θαηαλφεζε βηβιηνγξαθίαο, 

xvii) ιέμεηο-θιεηδηά γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο, xviii) OPAC, ρξήζε ηνπ 

θαηαιφγνπ, xix) εληνπηζκφο πιηθνχ ζηε Βηβιηνζήθε, xx) αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ, 

xxi)ινγνθινπή, xxii) δνκή εξγαζηψλ, αμηνιφγεζε δειαδή ηεο δνκήο ησλ εξγαζηψλ  

xxiii) πεξηερφκελν εξγαζηψλ, αμηνιφγεζε δειαδή ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαζηψλ, xxiv) 

ηεθκεξίσζε εξγαζηψλ, αμηνιφγεζε δειαδή ηνπ βαζκνχ ηεθκεξίσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εξγαζηψλ, xxv) βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αλ ππάξρνπλ ζηελ 

εξγαζία θαη αλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, xxvi) πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, αλ ζεσξνχλ νη δηδάζθνληεο φηη πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Βηβιηνζήθε ζα σθεινχζαλ ηνπο θνηηεηέο, xxvii) 

κέζν δηδαζθαιίαο, αλ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηδάζθνληεο ηα πξναλαθεξζέληα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη ηέινο xxviii) πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, αλ θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 

Οη κεηαβιεηέο είλαη πνηνηηθέο θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε δίλεηαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο γηα θάζε 

πηζαλή απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ, δειαδή γηα θάζε ηδηφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. Ζ 

θσδηθνπνίεζε είλαη γλσζηφ φηη πξνζθέξεηαη θαη σο κέζν ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ / απαληήζεσλ, θαζψο επηηξέπεη λα δηαπηζησζνχλ πηζαλέο 

αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα απνθαηαζηαζνχλ ηα αιεζηλά δεδνκέλα, 

αλ είλαη δπλαηφλ ή λα απνκαθξπλζνχλ ηειείσο. Τν αξρείν ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ 

δεδνκέλσλ απνηέιεζε αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, ε νπνία  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην S.P.S.S. ver. 15.0. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπ πιεηνςεθία (93,5%) αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο ζε πνζνζηφ 90,2%. Δπνκέλσο, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε ζπγγξαθή εξγαζηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο.  

 

Σεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (47%) επηζεκαίλεη πξνβιήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ρξήζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζηε Βηβιηνζήθε. 

Τα θπξηφηεξα είλαη ε πεξηγξαθή ελφο ζέκαηνο κε ιέμεηο θιεηδηά, ε αλαδήηεζε ζηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλν θαηάινγν θαη ν εληνπηζκφο ηνπ πιηθνχ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Τν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 57% ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, κε πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ηελ πεξηγξαθή ελφο ζέκαηνο κε ιέμεηο θιεηδηά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο.   

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 45,9% ησλ θνηηεηψλ δελ παξαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο ζην θείκελφ ηνπο παξφιν πνπ ζε πνζνζηφ 89,1% νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνηείλνπλ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο (90,2%). Τν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ πξαθηηθή ησλ θνηηεηψλ είλαη ε ινγνθινπή παξά ην γεγνλφο φηη, βάζεη ησλ 



απνηειεζκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε ινγνθινπή 

ζεσξείηαη απφ ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.  

 

Δπηπιένλ, ην 85% ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δήισζε φηη 

ζα ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν δηδαζθαιίαο πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ δηνξγαλψλεη ε Βηβιηνζήθε. Σην ζχλνιφ ηνπο (99,1%) νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ φηη 

ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζα σθεινχζαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ζε πνζνζηφ 75% 

θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο αλάινγνπ καζήκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. 

 

Σπκπιεξσκαηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε αλάινγε έξεπλα ζε θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο κε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο. Ζ επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ αλέδεημε ηελ αλάγθε πνπ 

εθθξάδεηαη έκκεζα απφ ηνπο θνηηεηέο γηα πιεξνθνξηαθή παηδεία. Οη θνηηεηέο 

αλαθέξνπλ ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 58% φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηνλ 

εληνπηζκφ πεγψλ ζην Γηαδίθηπν, πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

βάζεο δεδνκέλσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο θαη κε πην 

ζεκαληηθφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο κε ιέμεηο-θιεηδηά. Σεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

θνηηεηψλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 35%, αλαθέξεη φηη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ηνλ 

εληνπηζκφ πεγψλ ζηε Βηβιηνζήθε, πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο 

κε ιέμεηο- θιεηδηά, ε αλαδήηεζε ζηνλ απηνκαηνπνηεκέλν θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαη κε πην ζεκαληηθφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πιηθνχ ζηε Βηβιηνζήθε. 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

(93%) πηζηεχεη φηη ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε 

Βηβιηνζήθε ζα ηνπο σθεινχζαλ θαη επηπιένλ ην 89% δήισζε φηη ζα πξφηεηλε σο 

κέζν δηδαζθαιίαο ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (73%) ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο αλάινγνπ 

καζήκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά, επαιεζεχνληαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο γηα δπζθνιίεο ησλ θνηηεηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Ταπηφρξνλα, παξαηεξείηαη φηη νη απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ζπγθιίλνπλ φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο κέζν 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΤΔΗ. Δπνκέλσο, απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηβεβαηψλεηαη ε ιαλζάλνπζα αλάγθε γηα πιεξνθνξηαθή 

παηδεία. 

 

Ζ βηβιηνζήθε ζπκβάιινληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαγλσξίδνληαο ην 

ξφιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη, πινπνηεί έλα πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο 

κέζσ ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο. 

 

Ζ βηβιηνζεθνλνκηθή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη φηη ε δεκηνπξγία online 

πξνγξακκάησλ (tutorials) πιεξνθνξηαθήο παηδείαο έρεη αλαπηπρζεί ηδηαηηέξσο ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Μέζσ ησλ online πξνγξακκάησλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο βηβιηνζήθεο λα εθπαηδεχζνπλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ κε 

κηθξφ θφζηνο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο, 



θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο παλεπηζηεκηαθνχ ρψξνπ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζην δηθφ ηνπο 

ρψξν ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 

Δπνκέλσο, ε Βηβιηνζήθε ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο 

θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζεη ηηο ίδηεο πξνθιήζεηο, πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

online πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο «Ωξίσλ», ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

«Ωπίυν» 

 

Σηε γεληθή ηνπ κνξθή έλα πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ρσξίδεηαη ζε 

δηαθξηηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ θαηά θαλφλα αθνινπζνχλ πξφηππα δηεζλψλ 

θνξέσλ ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο, δηαζέηεη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ρξήζεο 

θαη πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σηελ ελφηεηα 

απηή εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

Ππόηςπα 

Σχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ηδξχκαηνο ηα δηεζλή πξφηππα ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Κνιεγηαθψλ θαη 

Δξεπλεηηθψλ Βηβιηνζεθψλ (A.C.R.L.), ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ηεο 

Απζηξαιίαο θαη Ν. Εειαλδίαο (Australian and New Zealand Institute for Information 

Literacy), ηεο Κνηλφηεηαο Κνιεγηαθψλ, Δζληθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Βηβιηνζεθψλ 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (SCONUL) αιιά θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ 

θαη Ηλζηηηνχησλ Βηβιηνζεθψλ (IFLA). Ζ ζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ηνπ Α.Τ.Δ.Η.Θ. θαη ε αλάπηπμε ησλ ελνηήησλ αθνινπζνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ηα πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Απζηξαιίαο θαη έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. 

 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ 

Σχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ην online πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

Ζ ελφηεηα απηή ζα βνεζήζεη ην θνηηεηή λα αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα πξνζδηνξίζεη ην ζέκα κηαο εξγαζίαο νξίδνληαο ιέμεηο-

θιεηδηά, λα εληνπίζεη ηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία, λα θαηαλνήζεη ηα δηαθνξεηηθά 

είδε πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζίεπζεο θαη λα αλαηξέμεη θάζε θνξά ζηελ πην 

θαηάιιειε πεγή. 

 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

Σηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο θαη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο, απφ 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη απφ ην Γηαδίθηπν. 

 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, αλ 

ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά.  

 Σπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε 



Ζ ελφηεηα βνεζά ην θνηηεηή ζηε κεζνδηθή νξγάλσζε ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιηθνχ 

ηεο έξεπλαο, ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζχληαμε γξαπηνχ θεηκέλνπ κε 

ηε κνξθή εξγαζίαο ή κειέηεο.  

 Σσζηή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Σηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ θνηηεηή ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ζσζηά ηελ πιεξνθνξία, ζεβφκελνο ηηο αξρέο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη λα 

ζπληάζζεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα. 

 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο ζα ππάξρεη εξσηεκαηνιφγην 

θαηαλφεζεο κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο ησλ απνηειεζκάησλ. Τα 

απνηειέζκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην θνηηεηή πνπ νινθιήξσζε ηελ ελφηεηα θαη 

ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζην θαζεγεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παξφλ 

πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηφο ηνπ. 

  

Λειηοςπγίερ 

Απφ ηε κειέηε πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζε ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξαιία, ην πεξηερφκελν ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο, πξνέθπςε έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ ελζσκαηψζεθε ζην ππφ 

αλάπηπμε online πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Α.Τ.Δ.Η. 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Οη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ νδεγνχο ρξεζηψλ κε θίλεζε, 

αζθήζεηο θαηαλφεζεο, παηρλίδηα εμάζθεζεο, εχρξεζην κελνχ πινήγεζεο, γισζζάξην 

νξνινγίαο θαη ζχζηεκα επέιηθηεο αλαδήηεζεο φξσλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη επηιεγεί ε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Τν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θνηηεηψλ απφ 

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα είλαη ειεχζεξε φρη κφλν γηα 

ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αιιά γηα θάζε ρξήζηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο Βηβιηνζήθεο [http://www.lib.teithe.gr].  

 

Τεσνικέρ πληποθοπίερ 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν εθαξκνγήο πινήγεζεο ρξήζηε 

(π.ρ. Internet Explorer, Firefox, θηι) είλαη XHTML, Javascript θαη Flash θαη ζε 

επίπεδν δηαθνκηζηή ν Apache web server, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ε 

βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Δπηζεκαίλεηαη φηη αμηνινγήζεθε θαη ην ελδερφκελν 

ρξήζεο πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο αλνηθηνχ θψδηθα φπσο ην Texas 

Information Literacy Tutorial (TILT)
1
 θαη  ην Park Library Online Tutorial (PLOT)

2
. 

Ζ ιχζε απηή απνξξίθζεθε γηαηί ήηαλ πεξηνξηζηηθή ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ 

επηζπκεηψλ ιεηηνπξγηψλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΑΤΔΗΘ.  

 

Σςμπεπάζμαηα-Πποηάζειρ  

 

                                                 
1
  http://tilt.lib.utsystem.edu/yourtilt/agreement.html 

2
  http://www.lib.cmich.edu/departments/reference/instruct/intro/choice.html 

http://www.lib.teithe.gr/


Σηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ην πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ηνπ 

ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα δηεξεπλεζεί ε επάξθεηα ησλ θνηηεηψλ ζε δεηήκαηα 

εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Τα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο σο κέζνπ δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο καζεκάησλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΤΔΗ 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Σην ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο κφλν 13 καζήκαηα ζρεηίδνληαη ελ κέξεη θαη εκκέζσο κε ηελ 

πιεξνθνξηαθή παηδεία θαη έρνπλ σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθή ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ πξφζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία, ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο θαη κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο. Σπλεπψο, ην online πξφγξακκα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηεξίδνληαο ελεξγά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζα ζπλδξάκεη ζηε δηδαζθαιία ησλ πξναλαθεξζέλησλ καζεκάησλ 

εκπινπηίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ ελζσκάησζε 

απηνλφκνπ καζήκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηνπο θχθινπο ζπνπδψλ ησλ 

ππφινηπσλ ηκεκάησλ. 

 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε έληαμε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Όπσο αλαθέξεη ε Rader (1996, ζ.49) νη βηβιηνζεθνλφκνη είλαη εθείλνη 

πνπ πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε καζήκαηα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνπο 

θνηηεηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηεο πιεξνθνξίαο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα δηεζλνχο πξαθηηθήο. Οη Holliday θαη Fagerheim 

ζεκεηψλνπλ φηη «…ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ βηβιηνζήθεο θαη Τκήκαηνο Αγγιηθψλ 

…επέηξεςε λα εηζαρζεί επηηπρψο ε πιεξνθνξηαθή παηδεία ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ» 

(2006, ζ.178).
 
Δπηπιένλ, νη D’Angelo θαη Maid (2004) πεξηγξάθνπλ ηελ πεξίπησζε 

επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο βηβιηνζήθεο θαη παλεπηζηεκίνπ (Arizona State University) 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ έληαμε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ καζεκάησλ. Αθφκε κηα 

επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία έληαμεο ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζε ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Stevens θαη Campbell (2006). 

 

Μειινληηθά ε Βηβιηνζήθε πξνηίζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΤΔΗ Θεζζαινλίθεο λα δεκηνπξγήζεη ζε πηινηηθφ επίπεδν 

πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάινγεο καζεζηαθέο αλάγθεο. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηε δεκηνπξγία 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ εληζρχεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

Δπηπιένλ, κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηδξχκαηνο, κέζσ θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 
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