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Περίιευε 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηππψλεη κία εηθφλα ησλ δεμηνηήησλ 

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο θχζεο ησλ 

πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο αλαθηψκελεο 

πιεξνθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηηο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ θαη ζα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηε Μνλάδα Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 

Υξεζηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη 

ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

Λέξειρ-Κλειδιά: πληποθοπιακή παιδεία, ηπιηοβάθμια 

εκπαίδεςζη, ππωηοεηείρ θοιηηηέρ, επωηημαηολόγιο, εκπαίδεςζη 

βιβλιοθήκηρ, Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 

 

Abstract 

The present study aims to gain an understanding of the 

Information Literacy Skills of the first-year undergraduates 

studying at the Aristotle University of Thessaloniki during the 

academic year 2007-2008. A survey was conducted using a 

questionnaire that covers themes like formulating research 

strategies, identifying the nature of the different information 

sources as well as the effective and ethical use of the retrieved 

data. The results of the study verify first-year undergraduates’ 

needs for training on Information Literacy and will be used by 

the Library Instruction Service in order to formulate a users’ 

reach out policy and to enhance the library’s instruction 

programs. 

 

                                                
* Ζ Μνλάδα Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Υξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ αλαπηχρζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ “Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. - Γ΄ΚΠ”, ην νπνίν 

εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν). 



2 

 

Keywords: information literacy, higher education, first-year 

undergraduates, questionnaire, library instruction, Aristotle 

University of Thessaloniki 

 



3 

 

1. Δηζαγφγή 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ζπιινγήο online ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε 

νη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο - ΑΠΘ 

θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σν έξγν απηφ αλέιαβε ε Μνλάδα Δθπαίδεπζεο θαη 

Δπηκφξθσζεο Υξεζηψλ πνπ ζπζηάζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2002 θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 2003 κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΚ ΗΗ – Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο 

Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ.  

 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Μνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο, 

νδεγνί ρξήζεο ησλ πεγψλ δηαζέζηκνη ζε online θαη έληππε κνξθή, πξνζσπηθή βνήζεηα. Σα 

πξνζθεξφκελα ζεκηλάξηα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηφζν 

ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο φζν θαη ην επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν. Σν πεξηερφκελφ ηνπο, σζηφζν, 

ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληιείηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο 

βηβιηνγξαθίαο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

δεμηφηεηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο (Information Literacy) θαη, ηειηθά, λα ηνπο πξνζθέξεη 

εθφδηα πνπ μεπεξλνχλ ηελ απιή ρξήζε ησλ πεγψλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

δηα βίνπ παηδείαο ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο.  

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 ε Μνλάδα Δθπαίδεπζεο δηεμήγαγε έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο κε 

ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζήο ηνπο. Αθνξκή θαη έκπλεπζε γηα ηελ έξεπλα 

απνηέιεζε ε εξγαζία ησλ Diane Mittermeyer θαη Diane Quirion, «Information Literacy: 

Study of Incoming First-Year Undergraduates in Quebec». Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν, κε ηνλ 

νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ηφζν ζηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ φζν 

θαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ. 

2. Βηβιηογραθηθή Δπηζθόπεζε 

2.1 Πληποθοπιακή Παιδεία 

  

Ο φξνο Πιεξνθνξηαθή Παηδεία θαζηεξψλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ην 1989 ζηελ ηειηθή έθζεζε 

(final report) Presidential Committee on Information Literacy ηεο American Library 

Association  - ALA, φπνπ νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαλείο ηελ αλάγθε 

πιεξνθφξεζήο ηνπ, λα εληνπίδεη, λα απνηηκά θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία» (ALA 1989). Έθηνηε δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη ελψζεηο 

βηβιηνζεθψλ επηρείξεζαλ λα δηαηππψζνπλ έλαλ νξηζκφ ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο κε 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο απηφλ ηεο ALA
1
.  

  

Σν 2000 ε Association of College and Research Libraries (ACRL) πηνζεηεί ηνλ νξηζκφ ηεο 

ALA θαη δεκνζηεχεη ηα Πξφηππα Γεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ρξήζε ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο (ACRL 2000). Σα πξφηππα απηά 

                                                
1 Βι. www.informationliteracy.co.uk 
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απνηεινχλ δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ θνηηεηψλ θαη 

ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:  

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο θαη έθηαζεο ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο 

 Ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 

 Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πεγψλ ηεο θαη ελζσκάησζε 

επηιεγκέλεο πιεξνθφξεζεο ζηε γλσζηηθή βάζε ηνπ θνηηεηή 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ επηηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνχ 

 Ζζηθή θαη λφκηκε ρξήζε ηεο αλαθηψκελεο πιεξνθνξίαο 

 

ηελ ίδηα δεκνζίεπζε ζεκεηψλεηαη φηη, παξφηη πνιχ ζπρλά γίλεηαη ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, θαζψο πιεζψξα απηήο είλαη 

δηαζέζηκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη δεμηφηεηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο δελ ηαπηίδνληαη κε 

ηηο δεμηφηεηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Information Technology), αιιά ζπληζηνχλ έλα 

μερσξηζηφ θαη επξχηεξν ζχλνιν δεμηνηήησλ. 

 

Σν 2001 ην Australian and New Zealand Institute for Information Literacy - ANZIL 

πξνρσξεί ζε αλαζεψξεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο ACRL θαη δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε 

ζπκβνιή ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζηε δηα βίνπ κάζεζε, πξνζζέηεη δχν λέα πξφηππα 

(ANZIL 2001). To 2005 o ξφινο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο σο «ππξήλα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο» αλαγλσξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Αιεμάλδξεηαο γηα ηελ Πιεξνθνξηαθή Παηδεία 

θαη ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong 

Learning) ε νπνία πηνζεηείηαη απφ ηελ UNESCO (Catts, Lau 2008). 

 

2.2 Μέηπηζη ηηρ Πληποθοπιακήρ Παιδείαρ 

  

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ε κέηξεζε ησλ δεμηνηήησλ 

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα. 

 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ θνηηεηψλ Σξηηνβάζκησλ Ηδξπκάησλ 

αλαπηχρζεθαλ ηξία βαζηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία (Catts, Lau 2008): α) ην Standardized 

Assessment of Information Literacy Skills - SAILS απφ έλα ζχλνιν επηζηεκφλσλ ησλ 

Ζ.Π.Α. (O’Connor, Radcliff et al. 2002), β) ην iSkills Test απφ ην Education Testing Service 

– ETC (Katz 2007), θαη γ) ην Information Skills Survey - ISS απφ ην Council of Australian 

University Librarians – CAUL (Catts 2005). 

  

Σα εξγαιεία απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη σο πξνο ην αληηθείκελν απηήο θαζαπηήο ηεο 

κέηξεζεο. Σν SAILS δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα Πξφηππα Γεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθήο 

Παηδείαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ηεο ACRL θαη κνηάδεη κε έλα ηέζη γλψζεσλ ζε ζέκαηα 

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο: ν θνηηεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη κέζα απφ έλα ζχλνιν 

πξνηεηλφκελσλ απαληήζεσλ ηη ζα έθαλε ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

εξψηεζε. Σν iSkills Test είλαη έλα ηεζη πξνζνκνίσζεο ζε ππνινγηζηή, φπνπ ν θνηηεηήο 

θαιείηαη λα επηδείμεη ζηελ πξάμε ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ελψ ην CAUL-ISS είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν ν εξσηψκελνο απηναμηνινγεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. 
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Πέξα απφ απηά ηα θαζηεξσκέλα εξγαιεία, βηβιηνζήθεο Ηδξπκάησλ αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο 

εξγαιεία γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε απηέο ηηο 

έξεπλεο ζπγθαηαιέγεηαη ηφζν ε έξεπλα ηνπ Quebec (Mittermeyer,  Quirion 2003) φζν θαη ε 

δηθή καο, ε νπνία, σζηφζν, ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ Quebec είλαη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλε 

γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

3. Μεζοδοιογία ηες Έρεσλας 

3.1 Το δείγμα 

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε δηεμήγακε έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο 9 

ηκεκάησλ ζε ζχλνιν 41 ηνπ Α.Π.Θ. Ζ ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Ννέκβξην ηνπ 2007 - κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηα Ηαηξηθήο θαη Ννκηθήο, ζηα νπνία ε 

δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2008. ε ζπλελλφεζε κε δηδάζθνληεο 

καζεκάησλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ, ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε 

ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη απαληήζεθε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (ζπλήζσο ην 

ηειεπηαίν δεθάιεπην ηεο δηάιεμεο). Εεηήζεθε λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν φζνη πξσηνεηείο 

θνηηεηέο δελ είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη δε 

δφζεθε θακία δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ή ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

απηέο.  

 

Γηα ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο δε ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο 

ηπραηνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα 

ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. ή ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Η, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν ππφ 

φξνπο. Απφ ηελ αλάιπζε θχινπ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

θνξηηζηψλ ζην δείγκα δε δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ (ζε θαλνληθφ εμάκελν) ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο
2
, γεγνλφο πνπ 

ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα (Πίλαθας 1). Ωζηφζν, φπσο ζα ζεκεησζεί ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ θαη γηα ην ιφγν απηφ, αλ θαη θξνληίζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην δείγκα καο 

ηκήκαηα απφ δηάθνξεο ζρνιέο, δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο σο πξνο ηε γελίθεπζε. 

 

Πίλαθας 1 Πνζνζηφ θνξηηζηψλ ζην δείγκα θαη ζηνλ πιεζπζκφ 

Τκήκα 
% θορηηζηώλ 

ζηο Τκήκα 

% θορηηζηώλ 

ζηο δείγκα 
Γηαθορά 

Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί (ΣΖΜΜΤ) 26,14 22,00 4,14 

Κνηλσληθή Θενινγία 67,59 69,40 -1,81 

Ννκηθή 73,89 83,80 -9,91  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 40,61 44,60 -3,99 

Μαζεκαηηθφ 51,72 57,10 -5,38 

Παηδαγσγηθφ 85,18 87,40 -2,22 

Οδνληηαηξηθή 65,26 67,50 -2,24 

Διιεληθή Φηινινγία 84,67 80,90 3,77 

Ηαηξηθή 49,71 53,20 -3,49 

                                                
2 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 ησλ ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ Γ’ Βάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΗ Δλάξμε – Λήμε (αθαδεκατθφ έηνο 2006-7). 

 Απφ ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 είλαη κφλν απηή 
ηνπ πνζνζηνχ ησλ θνξηηζηψλ ζην δείγκα ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο. 
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3.2 Ποζοζηό απόκπιζηρ 

πγθεληξψζεθαλ 1070 εξσηεκαηνιφγηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 65% ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

θνηηεηψλ ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ζην 12,23% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. (Πίλαθας 2). εκεηψλνπκε φηη νη πξσηνηείο θνηηεηέο 

πνπ ήηαλ παξφληεο ζηα καζήκαηα, φπνπ κνηξάζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην, αληαπνθξίζεθαλ 

ζηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ήηαλ ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο κε απφθξηζεο. 

 
Πίλαθας 2 Γείγκα θαη πνζνζηφ απφθξηζεο 

Τκήκα 
Πιήζος 

Δρφηεκαηοιογίφλ 

Ποζοζηό % επί ηοσ ζσλόιοσ 

ηφλ πρφηοεηώλ 

ΣΖΜΜΤ 151 75,88 

Κνηλσληθή Θενινγία 73 35,61 

Ννκηθή 105 28,85 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 92 49,73 

Μαζεκαηηθφ 102 66,67 

Παηδαγσγηθφ 136 65,07 

Οδνληηαηξηθή 81 97,59 

Διιεληθή Φηινινγία 112 44,44 

Ηαηξηθή 218 75,88 

ΤΝΟΛΟ 1070 64,85 

 

3.3 Το επωηημαηολόγιο 

ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλνληαη 8 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη δχν εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο αθνξνχλ ζε ζέκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

θχζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαηαζθεπήο κηαο ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο ηεο 

αλαθηψκελεο πιεξνθνξίαο θαη επηιέρζεθαλ κε νδεγφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηεο έξεπλαο ηνπ Quebec (Mittermeyer,  Quirion 2003), γηα ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ πήξακε ηελ 

άδεηα ησλ εξεπλεηψλ. ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δεηήζακε απφ ηνπο ζπκκεηάζρνληεο 

λα ζεκεηψζνπλ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ θαη κέρξη δχν κεραλέο 

αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. Ζ πξψηε απφ απηέο 

ηέζεθε, γηα λα αμηνινγεζεί ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο κε ηξίπηπρα θαη αθίζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ησλ λέσλ θνηηεηψλ. Ζ 

δεχηεξε είρε ζηφρν λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζε ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν, ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ζπλήζε κεραλή 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φπσο ην yahoo ή ην google, θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ πεγψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο (OPAC, Ηρλειάηεο, βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο). Σέινο, ππήξρε ρψξνο γηα ζρφιηα, 

φπνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεκεηψζεθε φηη κία ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκν θαη δελ εμαληιεί ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δεμηνηήησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Ωζηφζν, πξνηηκήζεθε απηή ε εθδνρή, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη πην εχθνιε ε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη, ηειηθά, κεγαιχηεξε ε απφθξηζε ησλ 

εξσηεζέλησλ.  

 

3.4 Πιλοηική έπεςνα 

ε κηα πξψηε έθδνζή ηνπ ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007. Μεηά απφ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην αμηνινγήζεθε σο πξνο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηαθέξλεη λα θαηαγξάςεη θαη, ζηε ζπλέρεηα, αθνχ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 
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δηνξζψζεηο ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ, εκπινπηίζηεθε κε δχν επηπιένλ εξσηήζεηο θαη 

πξνέθπςε ε έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 16.0 (άδεηα 

ρξήζεο ηνπ ΑΠΘ). 

  

4. Αλάισζε ηφλ Γεδοκέλφλ - Αποηειέζκαηα 

 

Ακέζσο παξαθάησ, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ηφζν 

αλά ηκήκα φζν θαη κε βάζε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν. εκεηψλνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεηαη κφλν ηη 

δειψλνπλ φηη ζα έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνληαο αλάκεζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

απαληήζεηο, θαη δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφζν απνηειεζκαηηθά ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

δηάθνξα εξγαιεία, αθφκα θη φηαλ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ λα 

απνκνλψλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ελφο ζέκαηνο θαη λα επηιέγνπλ ιέμεηο-θιεηδηά γηα κηα 
βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, ζπκπεξηιάβακε ηελ εξψηεζε:  

«Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη: Τα μέηπα πος λαμβάνονηαι ζηη σώπα μαρ, για να 

πεπιοπιζηεί η καηαζηποθή ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ 

ιέμεηο ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα αλαδήηεζε άξζξσλ ζε κηα μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθηθή βάζε;» 

Ζ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.   

Σν 72,8% επέιεμε ηε ζσζηή 

απάληεζε Γ. Σν 9,5% επέιεμε ηελ 

απάληεζε  Β, φπνπ δελ πεξηέρεηαη 

ν φξνο Greece, αιιά country, δελ 

αλαγλψξηζε, δειαδή ηε βαζηθή 

έλλνηα πίζσ απφ ην ρξεζηκν-

πνηνχκελν φξν σώπα μαρ ζηνλ 

ηίηιν ηεο εξγαζίαο. Σν 9,4% θαη 8,2% επέιεμαλ ηελ απάληεζε Α θαη Γ αληίζηνηρα, φπνπ 

ιείπεη θάπνηα βαζηθή έλλνηα ηνπ ζέκαηνο (κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Διιάδα αληίζηνηρα). 

 

ηελ πνξεία κηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, κεηά ηελ απνκφλσζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ-θιεηδηά, αθνινπζεί ε θαηαζθεπή κηαο ζηξαηεγηθήο 

αλαδήηεζεο κε βαζηθά εξγαιεία ηνπο ινγηθνχο ηειεζηέο, ελψ ζεκαληηθφ βήκα είλαη ε 

επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πεδίνπ ησλ εγγξαθψλ, ζην νπνίν ζα αλαδεηεζνχλ νη ιέμεηο-

θιεηδηά. 
 

Γηα ηε ρξήζε ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ ζπκπεξηιάβακε ηελ εξψηεζε:  

«Όηαλ θάλσ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, γηα λα αλαθηήζσ πεξηζζφηεξα 

απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψ ζπλψλπκνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο ζπλδέσ κε...» 

Πίλαθας 3 Απνκφλσζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ – ιέμεηο-θιεηδηά 

Α. damage to the natural environment, Greece 9,4% 

Β. measures currently used, environment, country 9,5% 

Γ. protective measures, environment, Greece 72,8% 

Γ. damage, environment, measures currently used 8,2% 
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Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ θαίλεηαη ζην 

Γράθεκα 1.  

 

Σν 47,7% επέιεμε ηε ζσζηή απάληεζε «OR», ελψ 

ην 27,6% επέιεμε ην ινγηθφ ηειεζηή AND, ν 

νπνίνο έρεη ηελ αληίζεηε ιεηηνπξγία, πεξηνξίδεη, 

δειαδή, ην πιήζνο ησλ αλαθηψκελσλ 

απνηειεζκάησλ. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(24,4%) δήισζε φηη «Γε γλσξίδεη». 

 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο ησλ πεδίσλ ησλ βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ έγηλε κε ηελ εξψηεζε:  

«Πξνθεηκέλνπ λα βξσ βηβιία γηα ην Rousseau ζηνλ Καηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο, 

ζα θάλσ αλαδήηεζε κε...»   

Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ παξαηίζεηαη ζην 

Γράθεκα 2.  

 

Μφιηο ην 16,5% επέιεμε ηε ζσζηή απάληεζε 

«ζέκα», ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία επέιεμε ηελ 

απάληεζε «ζπγγξαθέαο» πνπ αλαθηά ηα βηβιία πνπ 

έγξαςε ν Rousseau αιιά φρη βηβιία γηα ην 

Rousseau. Πξφθεηηαη γηα ηελ εξψηεζε κε ηε 

κεγαιχηεξε απνηπρία. 

 

 

 

Γηα ηα δηάθνξα είδε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζπκπεξηιάβακε δχν εξσηήζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ: 

«Αλ δε γλσξίδσ θαζφινπ έλα ζέκα, ηφηε γηα λα ην πξνζεγγίζσ, ...»  

ηνλ Πίλαθα 4 δίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ.  

Σν 57,6% αλαγλψξηζε ην ξφιν ηεο 

εγθπθινπαίδεηαο γηα ηελ εμνηθείσζε κε έλα 

άγλσζην ζέκα θαη επέιεμε ηελ απάληεζε Γ, 

ελψ ην 15,7% επέιεμε ην «βηβιίν», ην νπνίν, 

αλ θαη κπνξεί λα είλαη εηζαγσγηθφ γηα έλα 

ζέκα, έρεη ηέηνηα έθηαζε θαη ηφζεο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δε βνεζά ζηελ εμνηθείσζε 

κε έλα άγλσζην ζέκα. Σν 24,2% επέιεμε ην «άξζξν», φπνπ ζπλήζσο βξίζθνπκε εηδηθφηεξεο 

πξαγκαηεχζεηο ελφο ζέκαηνο θαη φρη γεληθέο.  

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε γηα ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ήηαλ:  

«Γηα λα βξσ ηα πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα γηα έλα επηζηεκνληθφ ζέκα, 

ζπκβνπιεχνκαη...».  

Πίλαθας 4 Δμνηθείσζε κε άγλσζην ζέκα 

Α. Γηαβάδσ έλα βηβιίν γηα απηφ 15,7% 

Β. Γηαβάδσ έλα άξζξν γηα απηφ 24,2% 

Γ. πκβνπιεχνκαη κία εγθπθινπαίδεηα 57,6% 

Γ. Γε γλσξίδσ 2,5% 

Γράθεκα 1 Λνγηθφο ηειεζηήο OR 

Γράθεκα 2 Πεδίν αλαδήηεζεο 
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Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ δίλεηαη ζην 

Γράθεκα 3.  

 

Σν 83,6% επέιεμε ηα «άξζξα» πνπ είλαη ε ζσζηή 

απάληεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ εξψηεζε κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο. 

 

 

ρεηηθά κε ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο 

ζπκπεξηιάβακε ηελ εξψηεζε:  

«Αλ ρξεζηκνπνηήζσ κία κεραλή αλαδήηεζεο, φπσο ην yahoo ή ην google, δε ζα 

βξσ...» 

 Με ηελ εξψηεζε απηή ζέιακε απφ ηε κία λα δνχκε αλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο 

αληηιακβάλνληαη φηη ε αλαδήηεζε ησλ απνθηεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο δελ κπνξεί λα γίλεη κε 

ηηο ζςνήθειρ κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απφ ηελ άιιε ηη ηδέα έρνπλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξνχλ λα βξνπλ κε κία ζςνήθη κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

ηνλ Πίλαθα 5 παξαζέηνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ.  

Μφλν ην 51,7% ζεκείσζε ηε 

ζσζηή απάληεζε «βηβιία 

δηαζέζηκα απφ βηβιηνζήθεο ηνπ 

ΑΠΘ». Ζ επηινγή ησλ άιισλ 

απαληήζεσλ απφ ην 48,3% ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ απνηειεί έλδεημε 

φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλν κε ην δηαδίθηπν. ηελ εξψηεζε 

ζεκεηψζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (28,6%) επηινγήο ηεο απάληεζεο «Γε γλσξίδσ». 

 

ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιάβακε δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αλαθηψκελσλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ. Ζ πξψηε ήηαλ: 

«Έρσ εληνπίζεη έλα βηβιίν πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ην ζέκα κνπ. Πνην ηκήκα ηνπ 

βηβιίνπ ζπκβνπιεχνκαη, γηα λα βξσ θαη άιια έγγξαθα πάλσ ζην ζέκα;» 

  

Όπσο θαίλεηαη ζην Γράθεκα 4, ην 76,4% επέιεμε 

ηε βηβιηνγξαθία, αλαγλσξίδνληαο, δειαδή, ηε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εχξεζε λέσλ 

πεγψλ πιεξνθφξεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

παξαπνκπψλ ελφο ζπγγξαθέα. Απφ φζνπο 

ζεκείσζαλ θάπνηα εζθαικέλε απάληεζε, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (16,9%) επέιεμε «ηα 

πεξηερφκελα».  

 

 

 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο αθνξά ζηελ εζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

δηαηππψζεθε σο εμήο:  

Πίλαθας 5 Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

Α. Βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα δηάζεκα πξφζσπα 2,6% 

Β. Βηβιία δηαζέζηκα ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ 51,7% 

Γ. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 17,1% 

Γ. Γε γλσξίδσ 28,6% 

Γράθεκα 3 Πξφζθαηα επηζηεκνληθά 

απνηειέζκαηα 

Γράθεκα 4 Βηβιηνγξαθία 
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«Έρσ εληνπίζεη άξζξα θαη ηζηνζειίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

γηα έλα ζέκα θαη ζέισ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία 

κνπ. ε πνηα πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξσ ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ;»  

Ζ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.  

Σν 61,8% επέιεμε ηε ζσζηή απάληεζε Γ (θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο), ελψ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

24,7% ζεκείσζε φηη ε παξαπνκπή είλαη απαξαίηεηε 

κφλν ζηελ πεξίπησζε αληηγξαθήο ιέμε πξνο ιέμε. 

Πξνθχπηεη, δειαδή, πσο είλαη ιηγφηεξν γλσζηφ φηη 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεη παξαπνκπή ζηελ πεγή 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάθξαζήο ηεο. 

 

ηνλ Πίλαθα 7 δίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε θάζε εξψηεζε αλά Σκήκα, 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ επέιεμε ηε ζσζηή απάληεζε ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 5 εξσηήζεηο. Παξαηεξνχκε φηη νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (ΣΖΜΜΤ) θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 

έδσζαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζσζηέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

θνηηεηέο ησλ άιισλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο. Σηο ιηγφηεξεο ζσζηέο 

απαληήζεηο δίλνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Θενινγίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ. Δληχπσζε καο πξνθάιεζαλ θαη ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 

 Σν κε αλακελφκελν εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ 

 Σα ζρεηηθά κε ην ζχλνιν πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
θαη ηεο Ηαηξηθήο ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεζηή OR 

 Tα πνιχ ρακειά πνζνζηά επηηπρίαο ζηελ εξψηεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

πεδίνπ αλαδήηεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ θαη ηεο Διιεληθήο Φηινινγίαο, 

ηκεκάησλ, δειαδή, πνπ αζρνινχληαη θαηεμνρήλ κε ηε δηαηχπσζε ηεο γιψζζαο. 

 Σν ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΖΜΜΤ ζηελ εξψηεζε γηα ηε 

ρξήζε ηεο εγθπθινπαίδεηαο πνπ δε ζπλάδεη κε ηε γεληθφηεξε «θαιή επίδνζε» ηνπο
3
 

Πίλαθας 7 σζηή απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε αλά Σκήκα 
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ΣΖΜΜΤ 80,8 62,9 25,8 41,1 90,7 58,9 84,8 64,9 44,4% 

Κνηλσληθή Θενινγία 52,1 27,4 15,1 71,2 68,5 46,6 60,3 58,9 13,7% 

Ννκηθή 76,2 42,9 16,2 55,2 80,0 49,5 91,4 76,2 32,4% 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 82,6 55,4 18,5 62,0 92,4 55,4 78,3 70,7 42,4% 

Μαζεκαηηθψλ 53,9 28,4 14,7 47,1 81,4 47,1 71,6 43,1 18,6% 

Παηδαγσγηθφ 85,3 47,8 11,0 74,3 81,6 45,6 78,7 67,6 35,3% 

Οδνληηαηξηθή 74,1 46,9 16,0 61,7 80,2 45,7 70,4 60,5 32,1% 

Διιεληθή Φηινινγίαο 73,2 38,4 7,1 54,5 83,9 51,8 77,7 58,0 26,8% 

Ηαηξηθή 68,8 55,5 19,3 58,3 85,3 56,0 70,2 57,3 37,2% 

                                                
3 Απηφ εθηηκνχκε φηη ίζσο νθείιεηαη ζε αδπλακία ηεο δηαηχπσζεο ηνπ εξσηήκαηνο, θαζψο ζα ήηαλ αθξηβέζηεξε 

ε έθθξαζε «άξζξν επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ» αληί ηεο έθθξαζεο «άξζξν» ζηηο επηινγέο απάληεζεο. 

Πίλαθας 6 Παξαπνκπέο 

Α. αληηγξαθή ιέμε πξνο ιέμε 24,7% 

Β. αλαθνξά κε δηθά κνπ ιφγηα 4,1% 

Γ. θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 61,8% 

Γ. δε γλσξίδσ 9,4% 
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Καηαλείκακε, ηέινο, ηνπο ζπκκεηάζρνληεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ ζηελ εξψηεζε «πνηεο κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εχξεζε 

βηβιηνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν»: α) φζνπο δε ζεκείσζαλ θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο 

βηβιηνγξαθίαο ή ζεκείσζαλ θάηη πνπ δελ ήηαλ ζρεηηθφ (δειαδή δελ αθνξνχζε αλαδήηεζε 

ζην δηαδίθηπν), β) φζνπο ζεκείσζαλ θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φπσο ην 

google, yahoo, Wikipedia, θαη γ) φζνπο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην εξγαιείν ηεο 

βηβιηνζήθεο (OPAC, Ηρλειάηεο θ.α.). Απφ ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο λέαο απηήο 

κεηαβιεηήο πνπ θαηαζθεπάζακε (Πίλαθας 8) γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζεκείσζε φηη ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ζπλήζε κεραλή αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, ελψ είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία 

ηεο βηβιηνζήθεο.  

Πίλαθας 8 Μεραλέο Αλαδήηεζεο Βηβιηνγξαθίαο 

 Πιήζνο Πνζνζηφ % 

Κακία Μεραλή Αλαδήηεζεο 371 34,8 

πλήζεηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξίαο 653 61,3 

Δξγαιεία ηεο Βηβιηνζήθεο 42 3,9 

 

Κξίλακε φηη έρεη ελδηαθέξνλ, παξφιν πνπ νη θαηεγνξίεο απηήο ηεο κεηαβιεηήο έρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ην κέγεζνο, λα δνχκε ζπγθξηηηθά ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ζε θαζεκία απφ απηέο (Πίλαθας 9). Πξάγκαηη, θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ηάζε 

(ρσξίο θακία παξαθσλία): νη google/yahoo ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ζρεηηθά αιιά φρη 

εληππσζηαθά θαιχηεξε επίδνζε, απφ φζνπο δε δήισζαλ θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο, ελψ νη 

ρξήζηεο ησλ εξγαιείσλ ηεο βηβιηνζήθεο έρνπλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πνιχ θαιχηεξα 

πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ φινπο. 

Πίλαθας 9 Πνζνζηά ζσζηήο απάληεζεο – Υξήζε Μεραλψλ Αλαδήηεζεο 
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Λέμεηο-θιεηδηά γηα "Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηε ρψξα καο γηα λα 

πεξηνξηζηεί ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο" 

58,8% 79,8% 88,1% 

Σνπο ζπλψλπκνπο φξνπο ηνπο ζπλδέσ κε... 42,9% 49,8% 50,0% 

Βηβιία γηα ην Rousseau ςάρλσ ζην πεδίν... 15,9% 16,7% 19,0% 

Αξρηθά, πξνζεγγίδσ έλα ζέκα... 54,4% 59,0% 69,0% 

Πξφζθαηα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ ζηα... 76,8% 86,8% 97,6% 

ην yahoo ή google δε ζα βξσ 45,8% 54,2% 64,3% 

Μέξνο βηβιίνπ γηα εχξεζε επηπιένλ ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 65,0% 82,2% 85,7% 

ε πνηα πεξίπησζε θάλσ παξαπνκπή 57,4% 63,6% 76,2% 
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5. Σσκπεράζκαηα – Καηεσζύλζεης κειιοληηθής έρεσλας 

 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο ηνπ 

Quebec, δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθά γηα ην επίπεδν Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ: 

 Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ελφο ζέκαηνο 

εξγαζίαο 

 Οη κηζνί θνηηεηέο δε γλψξηδαλ ηε ρξήζε ηνπ ινγηθνχ ηειεζηή OR, ελψ εμαηξεηηθά 

ρακειφ ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ εληφπηζε ην θαηάιιειν πεδίν αλαδήηεζεο  

 Οη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαγλψξηζαλ ηε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηέρεηαη ζε έλα άξζξν, αιιά πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαγλψξηζε ηε θχζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα εγθπθινπαίδεηα 

 Έλαο ζηνπο δχν θνηηεηέο θαίλεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε θχζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί κέζσ κηαο ζπλήζνπο κεραλήο αλαδήηεζεο 

 Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δελ αλαγλψξηζε ην ξφιν ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ελφο βηβιίνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζρεηηθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο 

 εκαληηθφ πνζνζηφ (40%) δελ ήηαλ ελεκεξσκέλν γηα ζέκαηα ζσζηήο ρξήζεο ηεο 

αλαθηψκελεο πιεξνθνξίαο 

 

Ζ ζπλνιηθή αδπλακία ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο 

ζρεηίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία κε ηελ απνπζία ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Β’βάζκηα εθπαίδεπζε. 

Απφ ηελ άιιε, ε απνηπρία ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ θαηαξξίπηεη ηελ 

εληχπσζε φηη νη θνηηεηέο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ίζσο έρνπλ θαιιηεξγήζεη έκκεζα δεμηφηεηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο, ελψ ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 

είλαη κελ ζρεηηθά θαιχηεξε ηνπ ζπλφινπ αιιά φρη ηθαλνπνηεηηθά θαιή, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη ε Πιεξνθνξηαθή Παηδεία δελ επηθαιχπηεηαη απφ γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ Σερλνινγία. 

 

Ζ παξνχζα κειέηε παξέρεη κία αμηφπηζηε εηθφλα ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θνηηεηέο δηαθνξεηηθψλ Σκεκάησλ αλαδεηθλχεη ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπο θαη δηθαηψλεη ηελ επηινγή ηεο Μνλάδαο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 

Υξεζηψλ γηα νξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ ρσξηζηά γηα θάζε ρνιή ή Σκήκα.  

 

Δπηπιένλ, ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο Μνλάδαο καο, θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε 

πξνζέγγηζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ζπλεξγαζία ζηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ησλ 

Σκεκάησλ έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη απνηειεί ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή πξνζέγγηζεο ησλ 

θνηηεηψλ. 

 

Γηαηππψλεηαη φιν θαη εληνλφηεξα ε ζέζε φηη ε Πιεξνθνξηαθή Παηδεία είλαη απαξαίηεην λα 

εληαρζεί ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Γ’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο
4
. Ζ 

ζέζε απηή είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, θαζψο ε Πιεξνθνξηαθή Παηδεία απνηειεί ηε 

βάζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  Ζ θαηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ κέζσ 

                                                
4 Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζηα Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα Δπξσπατθψλ Υσξψλ, βι. 

Virkus 2003. 
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ηεο έξεπλάο καο κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο ηδέαο, αλ θαη ε 

πξαγκάησζή ηεο πξνυπνζέηεη επξχηεξε αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη, 

θπζηθά, πξνεξγαζία, ππνδνκέο θαη θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηέο. 

 

Ζ έξεπλα γηα ην επίπεδν Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ θνηηεηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί 

θαη λα επεθηαζεί ζε λέα ηκήκαηα ή αθφκα θαη Ηδξχκαηα αιιά θαη ζε άιια επίπεδα ζπνπδψλ 

(ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο). Δπηπιένλ, έρεη ελδηαθέξνλ λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο δεμηφηεηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ησλ θνηηεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζεκηλαξίσλ. Σέινο, κνινλφηη, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε θαηαθέξλεη λα θαηαγξάςεη κία εηθφλα ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο, ε Μνλάδα Δθπαίδεπζεο θαη 

Δπηκφξθσζεο Υξεζηψλ κειεηά ηε δηεχξπλζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηε κέηξεζε 

πεξηζζφηεξσλ πηπρψλ ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο, θαη, ελδερνκέλσο, ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

κε έλα εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 
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