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Φωτεινή Πολυµεράκη

Εισαγωγή
• Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να
ικανοποιούν αποτελεσµατικά και γρήγορα
τις πληροφοριακές τους ανάγκες
– Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η καθοδήγηση των
χρηστών
– Εργαλεία που βοηθούν το σκοπό αυτό:
 Η εισαγωγή και η εξάπλωση της νέας τεχνολογίας της
πληροφόρησης στη βιβλιοθήκη
 Ο εµπλουτισµός της συλλογής της βιβλιοθήκης µε
πληθώρα πηγών πληροφόρησης σε ψηφιακή µορφή
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Εισαγωγή
• Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου
ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) σχεδίασε, οργάνωσε
και προσφέρει σε σταθερή βάση
προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας, τα
οποία:
– Απευθύνονται σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές
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Ορισµός
• "Πληροφοριακή παιδεία" (information
literacy:
– ορίζεται "η ικανότητα του ατόµου να:
 εντοπίζει,
 αξιολογεί και
 χρησιµοποιεί

τις πληροφορίες που χρειάζεται έτσι ώστε να
καταστεί αυτόνοµα και δια βίου
εκπαιδευόµενο"
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Σκοπός
• Σκοπός του έργου της Πληροφοριακής
Παιδείας είναι:
– Να ενηµερώσει τους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά µε:
 το χώρο,
 τις υπηρεσίες,
 την πληθώρα ηλεκτρονικών και έντυπων πηγών
πληροφόρησης
που προσφέρει η βιβλιοθήκη

Φωτεινή Πολυµεράκη

Στόχος
• Στόχος του έργου είναι:
– Να εκπαιδεύσει τους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές:
 Να εντοπίζουν πληροφορίες µε κατάλληλες
στρατηγικές αναζήτησης
 Να αποκτήσουν την ικανότητα να:
o αξιολογούν
o χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που χρειάζονται
Æ
έτσι ώστε να καταστούν αυτόνοµα και δια βίου
εκπαιδευόµενα άτοµα
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Στόχος
• Πέραν των παραδοσιακών δεξιοτήτων
χρήσης της Βιβλιοθήκης και των
βιβλιογραφικών πηγών που αυτή διαθέτει,
στοχεύει:
– Στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
– Κυρίως στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης
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Μεθοδολογία – ∆ραστηριότητες Έργου
• Παραθέτουµε τη µεθοδολογία καθώς και τις δραστηριότητες
που ακολουθήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος
για την υλοποίησή του:
– Το πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας αποτελείται από
σεµινάρια εργαστηριακού χαρακτήρα που διαβαθµίζονται σε:
 Εισαγωγικό σεµινάριο:
o προσανατολισµός στη χρήση της βιβλιοθήκης (εύρεση βιβλίων και
άρθρων) και
o World Wide Web

 Μέσο σεµινάριο µε έµφαση:
o στην ανάκτηση πλήρους κειµένου άρθρων περιοδικών και εφηµερίδων,
o διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών µε το RefWorks,
o αξιολόγηση ιστοσελίδων και βιβλιογραφικές παραποµπές ηλεκτρονικών
πηγών πληροφόρησης,
o µέθοδοι αποτελεσµατικής αναζήτησης στο Internet πέραν των
συµβατικών µεθόδων χρήσης µηχανών αναζήτησης
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Μεθοδολογία – ∆ραστηριότητες Έργου
 προχωρηµένο σεµινάριο (απευθύνεται σε µέλη του
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και
µεταπτυχιακούς φοιτητές) και περιλαµβάνει εκτός των
άλλων:
o εύρεση online άρθρων περιοδικών,
o διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών µε το RefWorks
και
o δηµιουργία σελίδων online µαθηµάτων

– Συµπληρωµατικά για τα παραπάνω σεµινάρια
δηµιουργήθηκαν
 Πιλοτικά σεµινάρια ενταγµένα σε συγκεκριµένα
µαθήµατα
 Οδηγίες και κατευθύνσεις για άτοµα µε προβλήµατα
όρασης
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης
• Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, έπρεπε να
αξιολογηθεί από τους τελικούς χρήστες
(προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές)
• Συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο να
απευθύνθηκε στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας µε στόχο να αξιολογηθεί κατάλληλα
το πρόγραµµα της πληροφοριακής παιδείας
• Για την σύνταξη αυτού του ερωτηµατολογίου
λάβαµε σοβαρά υπόψη µας τις αντίστοιχες φόρµες
αξιολόγησης προγραµµάτων και την σχετική
βιβλιογραφία για την µεθοδολογία της έρευνας µε
ερωτηµατολόγια, από µεγάλα και ποικίλα
πανεπιστήµια του εξωτερικού που προβάλλονται
στο Internet
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης
•

Προέλεγχος
–
–
–

•

Πιλοτικός Έλεγχος
–

•

αν το ερωτηµατολόγιο είναι εύκολο στο να το απαντήσει
κανείς
αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα κατανόησης σε αυτά που
αναφέρει
αν υπάρχει πρόβληµα µε την αποδοτικότητα των µεθόδων
κωδικοποίησης των απαντήσεων
Βάσει των νέων ερωτηµατολογίων που συντάχθηκαν έγινε µία
πιλοτική µελέτη

Στατιστική Ανάλυση των ∆εδοµένων της Έρευνας
–
–
–

Microsoft Access (εφαρµογή βάσης δεδοµένων)
Microsoft Excel (εφαρµογή υπολογιστικού εργαλείου και
στατιστικής ανάλυσης)
Στατιστικό πρόγραµµα SPSS (Statistical package for the
social sciences)
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∆είγµα
• Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έχει στο
σύνολό του περισσότερους από 10.000
φοιτητές.
– Το δείγµα της έρευνάς µας (όπως θα δείξουµε
στη συνέχεια µε τα αναλυτικά στοιχεία που θα
παρουσιάσουµε είναι άκρως αντιπροσωπευτικό:
 >10% του συνόλου του πληθυσµού
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∆είγµα
Ποσοστιαία Αναλογία και Αριθµητική Συµµετοχή Προπτυχιακών Φοιτητών ανά Τµήµα

215; 5%
780; 20%

454; 12%

424; 11%

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤ.ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆ΕΟΠΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΤ
Ο∆Ε
ΟΕ

977; 25%
559; 14%

88; 2%

414; 11%

• Πιο συγκεκριµένα το δείγµα για τα αποτελέσµατα του έργου το
αποτελούν:
– οκτώ (8) προπτυχιακά τµήµατα
– µε συνολικό αριθµό 3.911 προπτυχιακών φοιτητών
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∆είγµα
Ποσοστιαία Αναλογία και Αριθµητική Συµµετοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανά Τµήµα

33; 14%

33; 14%
∆ΕΟΠΣ-Μετ.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Μετ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-Μετ.
ΜΒΑ

153; 64%

20; 8%

– τέσσερα (4) µεταπτυχιακά προγράµµατα
– µε συνολικό αριθµό 239 µεταπτυχιακών φοιτητών.

• Σύνολο όλων των φοιτητών του αξιολόγησαν το πρόγραµµα,
4.150
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
• Η συµµετοχή στο όλο έργο
και στην διαδικασία της
αξιολόγησης ήταν πολύ
µεγάλη

Πώς βρίσκετε την ιδέα της υλοποίησης της πληροφοριακής παιδείας;

0%
2%

29%
Αδιάφορη
Καλή
Μέτρια
Πολύ καλή
(κενό)
66%

3%

– Μεγάλος αριθµός
προγραµµάτων
εκπαίδευσης που
υλοποιήθηκαν
– Μεγάλος αριθµός χρηστών
– φοιτητών που
εκπαιδεύτηκαν

• Η ιδέα υλοποίησης του
προγράµµατος αυτού
θεωρήθηκε από το σύνολο
(95%) σχεδόν των
φοιτητών που συµµετείχαν
από καλή έως πολύ καλή
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Πιστεύετε πως το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την διδασκαλία ήταν το καταλληλότερο;

5% 0%
22%

1%

72%

΄Οχι Αρκετά
Καθόλου
Ναι
Οχι
(κενό)

• Το υλικό εκπαίδευσης
που χρησιµοποιήθηκε
για τη διδασκαλία
κρίθηκε καλό από
µεγάλο ποσοστό
(72%) των φοιτητών
– Σαφώς υπάρχουν πάντα
περιθώρια βελτίωσης –
επικαιροποίησης όπως
προκύπτει και από το
σηµαντικό ποσοστό
(23%) φοιτητών που
απάντησαν αρνητικά
στην ερώτηση αυτή
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Πώς χαρακτηρίζετε την παρουσίαση του προγράµµατος της πληροφοριακής παιδείας καθώς
και την µεταδοτικότητα των εκπαιδευτών;

0%
1%

37%

49%

1%
12%

Κακή
Καλή
Μέτρια
Πολύ κακή
Πολύ καλή
(κενό)

• Από την άποψη των
κατάλληλων
εκπαιδευτών που
χρησιµοποιήθηκαν για
την εκπαίδευση των
χρηστών – φοιτητών η
παρουσία και το
εκπαιδευτικό τους
έργο τους κρίθηκε από
καλό έως πολύ καλό
κατά 86%
– Σαφώς και εδώ πάντα
υπάρχει το περιθώριο
βελτίωσης
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Πιστεύετε πως µετά την παρουσίαση θα µπορέσετε να προσανοτολιστείτε στον χώρο της
βιβλιοθήκης και να χρησιµοποιήσετε αποτελσµατικά τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης που προσφέρονται;

0%
4%

6%

40%

50%

∆εν Ξέρω
Μάλλον
Ναι
Οχι
(κενό)

• Για την αποτελεσµατικότητα
της µάθησης από το
συγκεκριµένο πρόγραµµα και
των νέων ικανοτήτων που
πλέον απέκτησαν οι φοιτητές
ένα µεγάλο ποσοστό (40%)
θεωρεί ότι οι γνώσεις και
δεξιότητες αυτές
αποκτήθηκαν, ενώ ένα
σηµαντικό ποσοστό (50%) δεν
θεωρεί ότι τις απέκτησε
πλήρως (µάλλον η απάντηση
που δόθηκε)
– Αυτό το νούµερο δείχνει
κάποια αδυναµία του
προγράµµατος που πρέπει
σαφώς να τη λάβουµε υπόψη
για τη βελτίωσή του
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
• Ο χώρος διδασκαλίας
κρίθηκε κατάλληλος από το
85% των φοιτητών

Κατά την άποψή σας ο χώρος διδασκαλίας είναι ο κατάλληλος για την πληροφοριακή
παιδεία; Αν όχι προτείνετε.

1%
15%

Ναι
Οχι
(κενό)

84%

– Πλέον το συγκεκριµένο
πρόγραµµα υλοποιείται στα
εργαστήρια που είναι ο
ενδεδειγµένος τόπος
διδασκαλίας του
– Υπήρχαν στην αρχή
προγράµµατα εκπαίδευσης
που υλοποιούνταν σε
αίθουσες και αµφιθέατρα
διδασκαλίας που δεν
αποτελούσαν το
κατάλληλο τόπο

Φωτεινή Πολυµεράκη

Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Έχετε να προτείνετε νέες ιδέες για την βελτίωση του υλικού και τους τρόπους παρουσίασης
της πληροφοριακής παιδείας;

Πλήθος12%
από code

Μεγαλύτερη αίθουσα

FALSE
TRUE

• Για το µέγεθος του
χώρου διδασκαλίας και
πάλι υπήρχε
ικανοποίηση
– Μόνο ένα ποσοστό της
τάξης του 12%
επιθυµούσε µεγαλύτερο
χώρο

88%
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Έχετε να προτείνετε νέες ιδέες για την βελτίωση του υλικού και τους τρόπους παρουσίασης
της πληροφοριακής παιδείας;

Πλήθος από code

16%

Μικρότερο κοινό

FALSE
TRUE

84%

• Αντίστοιχα για την
αναλογία των
φοιτητών που
υπήρχαν στην αίθουσα
µόλις ένα και πάλι
µικρό ποσοστό (16%)
δεν ήταν
ικανοποιηµένο και
θεωρούσε ότι έπρεπε
να είναι µικρότερος ο
αριθµός αυτών που το
παρακολουθούσαν
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Κρίνετε απαραίτητο το πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας να συνεχιστεί σε συνεχή µόνιµη
βάση;

5% 0%

11%

∆εν ξέρω
Ναι
Οχι
(κενό)

• Για τη συνέχιση του
προγράµµατος αυτού
οι φοιτητές είναι
καταφατικοί (µόνο ένα
ποσοστό της τάξης του
5% είναι αρνητικοί)

84%
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Έχετε να προτείνετε νέες ιδέες για την βελτίωση του υλικού και τους τρόπους παρουσίασης
της πληροφοριακής παιδείας;

Πλήθος από code

25%

Πιό αναλυτικά

FALSE
TRUE

• Παρατηρούµε ότι
επιθυµεί το
πρόγραµµα αυτό να
γίνεται αναλυτικότερα
ένα πολύ µεγάλο
ποσοστό της τάξης του
75%

75%
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Έχετε να προτείνετε νέες ιδέες για την βελτίωση του υλικού και τους τρόπους παρουσίασης
της πληροφοριακής παιδείας;

Πλήθος από code

30%
Περισσότερο Χρόνο

FALSE
TRUE

70%

• Παρόλο που
επιθυµούν να
συνεχιστεί το
πρόγραµµα αυτό
παρατηρούµε την
αντίφαση ότι µόλις ένα
ποσοστό της τάξης του
30% θεωρεί ότι ο
χρόνος διεξαγωγής
του προγράµµατος
πρέπει να είναι
µεγαλύτερος
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Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
Έχετε να προτείνετε νέες ιδέες για την βελτίωση του υλικού και τους τρόπους παρουσίασης
της πληροφοριακής παιδείας;

Πλήθος από code

37%
∆υνατότητα Πρακτικής

FALSE
TRUE
63%

• Το µεγαλύτερο
πρόβληµα εντοπίζεται
στην έλλειψη
δυνατότητας
πρακτικής άσκησης
(63% το ποσοστό των
φοιτητών που το
επιθυµούν)
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Προτάσεις
• Το κυριότερο πρόβληµα εντοπίστηκε στην
πρακτική άσκηση που "απαιτήθηκε" από
τους φοιτητές:
– Αυτό σηµαίνει όπως προκύπτει και από την
αξιολόγηση:
 επαναπροσδιορισµό της ύλης
 του χρόνου
 της διάρκειας του προγράµµατος

– Νέα βάση υλοποίησης µε άλλα λόγια
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Προτάσεις
• Η βάση αυτή προτείνουµε να ακολουθεί
την εξής δοµή (στα προγράµµατα σπουδών
που επιθυµούµε να ενταχθεί):
– Αναζήτηση πληροφοριών (γενικές αρχές)
– Πηγές βιβλιογραφικής πληροφόρησης
– Σύνταξη εργασιών και πρότυπα βιβλιογραφικών
αναφορών - Εργαλεία διαχείρισης
– Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
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Προτάσεις
• Σαφώς κρίνεται απαραίτητη η συνέχισή
των προγραµµάτων αυτών
– Η ανάγκη αυτή διαπιστώθηκε από όλους τους
εµπλεκόµενους (υπεύθυνους έργου,
εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους)
– Καλό θα ήταν να υπάρχει ενίσχυση στη
χρηµατοδότηση µέσω των αντίστοιχων
κονδυλίων που υπήρχε στο παρόν πρόγραµµα

• Ένταξη των προγραµµάτων αυτών στο
πρόγραµµα σπουδών τόσο των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων όσο και
των προπτυχιακών σπουδών
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Προτάσεις
• Ήδη από την πλευρά της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, έχει σταλεί
πρόταση, αρχικά στους ∆ιευθυντές των
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
• Η πρόταση αφορά την επίσηµη ένταξη των
προγραµµάτων αυτών στο αναλυτικό
πρόγραµµα σπουδών
• Θετικές τις πρώτες ενδείξεις για αποδοχή
της πρότασης
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Στοιχεία Επικοινωνίας
• Φωτεινή Πολυµεράκη
– Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
– Τµήµα Επιστηµονικής Πληροφόρησης και
Τεκµηρίωσης
: www.lib.uom.gr
: polymerf@uom.gr
: 2310 891 746
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1ο Επιστηµονικό Συµπόσιο
Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:
Η συµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
Τίτλος Εργασίας:
Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:
Η Περίπτωση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας:
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Βόλος, 11-12 ∆εκεµβρίου 2008
Αµφιθέατρο Ι. Σαράτση
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