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Πεξίιεςε
Κάζε εκέξα πνπ πεξλά γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δπζθνιφηεξε ε αλαδήηεζε ηνπ
ρξήζηκνπ θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ κέζα ζην ππθλφ «ςεθηαθφ δάζνο» ησλ
αλεπεμέξγαζησλ θαη πνιιέο θνξέο άρξεζησλ θαη αλνχζησλ πιεξνθνξηψλ.Οη
πνιχηηκνη κεραληζκνί πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο πνπ καο πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε
ηερλνινγία πνιιέο θνξέο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο θαη παξσρεκέλνη φηαλ έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηα δηζεθαηνκκχξηα ζειίδσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ πνπ απνηεινχλ ην
πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηνπ Internet.Η πιεξνθνξηαθή παηδεία πξνζθέξεη έλα
ζχλνιν δπλαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ρξήζηεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ πψο λα
εληνπίδνπλ λα αμηνινγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνδνηηθά ηηο πιεξνθνξίεο. Σηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο φπσο: κειέηε
πεξίπησζεο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ, απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε θηι. πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο θαηά ηελ δηδαζθαιία ησλ
πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο παηδεία πνπ παξέρνληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο.
Abstract
Teaching information skills
Each day that goes by, becomes harder the search of something useful and meaningful
in the thick “digital forest” of crude and frequently, useless and meaningless
information. All the valuable mechanisms of searching and navigating that are
provided by new technologies, can sometimes proved to be insufficient and preterite,
especially when it comes to the handling of billions of webpages, of image and sound
archives, that constitute the informational content of the Internet. Information
Literacy provides a number of potentials that users should possess in order to know
how to locate, evaluate and efficiently use information. This work refers to
educational techniques such as case studies, brainstorming, self- guided- learning etc.
that can be used from librarians during information literacy teaching sessions
provided by libraries.
Εηζαγωγή
Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο
δηδαζθαιίαο, ην δηδαθηηθφ ζηφρν θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, φπσο απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. Παξνπζηάδνληαη ν ηξφπνο
ζρεδηαζκνχ ελφο καζήκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο βηβιηνζεθνλφκνπο θαη ηέινο δίλνληαη
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.

Τη είλαη δηδαζθαιία
Σηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ν νξηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο εκθαλίδεηαη κε
πνηθίινπο ηξφπνπο. Αο πεξηνξηζηνχκε φκσο ζηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο θαη
ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Σχκθσλα κε ηνλ R. Gagne(1970),
δηδαζθαιία είλαη «ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ θάλεη ν δάζθαινο γηα λα
πξνθαιέζεη, λα εληζρχζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ κάζεζε». Καηά ηνλ O. Opahle(1967)
είλαη «κηα εθθξαζηηθή πξνζαγφξεπζε απφ άλζξσπν πξνο άλζξσπν, κε θαζνξηζκέλν
ραξαθηήξα, πνπ έρεη ηελ έλλνηα ηεο κεηάδνζεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο θαη ε νπνία
εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ». Τέινο, απφ ηνλ B.D Smith(1960) νξίδεηαη σο «έλα
ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πξνθαιέζνπλ κάζεζε». Σπλνςίδνληαο ηα
παξαπάλσ, κε ηνλ φξν «δηδαζθαιία» ελλννχκε φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο
πνπ γίλνληαη απφ ηνλ δάζθαιν/εθπαηδεπηή γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ
απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή/εθπαηδεπφκελνπ. (Καζζσηάθεο Μηρ., Φινπξήο Γ 2003)
Τη είλαη δηδαθηηθόο ζηόρνο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ
Πνιιέο θνξέο ππάξρεη παξαηεξείηαη κηα ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
θαη ησλ γεληθψλ ζθνπψλ.Ο ζθνπφο ζεσξείηαη φηη πξνζδηνξίδεη ηα γεληθά πιαίζηα ζηα
νπνία ζα θηλεζεί ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα νξηζζνχλ νη
ζπγθεθξηκέλνη πξαγκαηνπνηήζηκνη ζηφρνη Σχκθσλα κε ηνλ R.F Mager(1985), ν
δηδαθηηθφο ζηφρνο αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία αλακέλνπκε λα εκθαλίζεη ην
άηνκα κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη παξαηεξήζηκε
θαη επαιεζεχζηκε. Καηά ηνλ νξηζκφ απηφλ, ν δηδαθηηθφο ζηφρνο νθείιεη λα έρεη ηα
εμήο ραξαθηεξηζηηθά :
λα θαζνξίδεη πνηνο είλαη απηφο ν νπνίνο ζα εκθαλίζεη ηελ επηδησθφκελε
ζπκπεξηθνξά
λα πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία νξίδεη πφηε ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί
λα νξίδεη πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
λα νξίδεη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζα εκθαληζηεί ε επηδησθφκελε
ζπκπεξηθνξά
λα νξίδεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη ζεηηθφ
Ο ζαθήο νξηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηινγή ηεο
δηδαθηέαο χιεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο δηδαζθαιίαο (R.F Mager1985)
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο
Οη εηδηθνί πνπ εξεπλνχλ ζεσξίεο γχξσ απφ ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «κέζνδν δηδαζθαιίαο» άιινηε γηα λα δειψζνπλ ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη άιινηε γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ζπλνιηθά ηελ
δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.O φξνο
«κέζνδνο δηδαζθαιίαο» νξίδεη έλα ζχλνιν απφ πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο νη
νπνίεο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, πξφθεηηαη γηα
επαλαιακβαλφκελεο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνηθίια
γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο δηδάζθνληεο.

Πιεξνθνξηαθή παηδεία
Κάζε εκέξα πνπ πεξλά, γίλεηαη φιν θαη δπζθνιφηεξε ε αλαδήηεζε ηεο
ρξήζηκεο θαη ηνπ νπζηαζηηθήο πεγήο ή πιεξνθνξίαο κέζα ζην ππθλφ ςεθηαθφ δάζνο
ησλ αλεπεμέξγαζησλ - θαη πνιιέο θνξέο άρξεζησλ θαη αλνχζησλ πιεξνθνξηψλ. Οη
πνιχηηκνη κεραληζκνί πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο πνπ καο πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε
ηερλνινγία, ζπρλά απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο θαη παξσρεκέλνη φηαλ έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηα δηζεθαηνκκχξηα ζειίδσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ πνπ απνηεινχλ ην
πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ.(Owusu-Ansah, E. K. 2003).
Η ηαρχηαηε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζην ςεθηαθφ
πεξηβάιινλ, έρεη θάλεη ηνπο ρξήζηεο επάισηνπο ζηελ παξαπιεξνθφξεζε.
Αλαθέξεηαη ζπρλά, πσο νη ζεκεξηλνί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο αλ θαη είλαη ηθαλφηεξνη
ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ιηγφηεξν
πξνεηνηκαζκέλνη θαη ηθαλνί λα δηελεξγήζνπλ κηα έξεπλα. Η ηθαλφηεηα ελφο θνηηεηή
λα κελ αλακαζά κηα νξηζκέλε δηδαθηέα χιε, αιιά λα έρεη επάξθεηα θαη απηάξθεηα
ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη ε βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ παηδαγσγηθνχ νξάκαηνο.
Δπνκέλσο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ αλάινγα έηζη
ψζηε λα εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα φιε ηνπο ηε δσή. Η επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζεο πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Η πιεξνθνξηαθή παηδεία, νξίδεηαη σο «ε θαηαλφεζε θαη απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν, λα αλαγλσξίδεη πφηε ρξεηάδεηαη
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη, λα
αμηνινγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο».
Δκπεξηέρεη δειαδή θαη ηελ θαηνρή βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ,
αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ
απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ(ALA 2004)
Οη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ρξεζηψλ ζηηο πεγέο πνπ δηαζέηνπλ, εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη
ζηα εμήο:
νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο.
εηδηθά βνεζήκαηα, θαη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα.
Σρεδηάδνληαο έλα πξόγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
Τα βαζηθά βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδεία
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη :
1. Εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
Οη ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζα κπνξνχζαλ λα
δηαηππσζνχλ σο εμήο:
Γλώζεηο: λα αλαγλσξίζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ην νινθιεξσκέλν κνληέιν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε
πεξηγξάςνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ιθαλόηεηεο: λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη φια ην θχθισκα παξαγσγήο
δηαθίλεζεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο.

Σηάζεηο: λα επηζεκαλζνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο φια εθείλα ηα ηερλνινγηθά
δεδνκέλα, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζε έλα λέν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν, ζα καο
δψζεη ην λέν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
2. Χαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλωλ
Η εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδεη νξηζκέλεο
ηδηαηηεξφηεηεο πνπ νθείινληαη ζηελ επξεία δηάδνζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, αιιά θαη ηεο πξφζθαηεο έληαμήο ηεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Παξνπζηάδεηαη ζπρλά ην θαηλφκελν έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα κελ είλαη
εμνηθεησκέλν κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ, ελψ έλα άιιν λα δηαζέηεη «ηερλνινγηθή
άλεζε». Τν δήηεκα απηφ νη εθπαηδεπηέο ην ρεηξίδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ
απνγνεηεχζνπλ ηνπο άπεηξνπο καζεηέο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη λα κελ πιήμνπλ νη
εμνηθεησκέλνη. Η ηερληθή πνπ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε
δεκηνπξγία δπάδσλ έκπεηξνπ θαη άπεηξνπ ρξήζηε.
Έλα άιιν πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, είλαη ε ηερλνθνβία. Η ρξήζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πηζαλά λα δεκηνπξγεί ζε έλα κέξνο ησλ ρξεζηψλ,
θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη θφβνπ, νη ρξήζηεο δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα ην πφζν είλαη
ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζην λέν πεξηβάιινλ. Τέινο κηα παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη
λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο ρσξηζηά,
ελλνψληαο φηη άιιεο είλαη ε απαηηήζεηο ελφο πξνπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη δηαθνξεηηθέο
νη αλάγθεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ή ελφο ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. Γη’ απηφ, θαιφ
ζα ήηαλ λα επηηπγράλεηαη κία νκνγελνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα
πιεξνθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
3. Βαζηθνί ζηόρνη δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηελ νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζηφρνπο :
πφηε ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο
ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη
ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία,
ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ
ηελ ηθαλφηεηα αλάθηεζεο
ηελ ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο, θαη
ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ αλαθηφκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ.
4. Πεξηερόκελν δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Η επηινγή ηεο δηδαθηέαο χιεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο νξγαλσκέλε θαη λα
ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο χιε πνπ ζα παξαδνζεί απνηειεί ην ππφβαζξν ησλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζέινπκε λα αλαπηπρζνχλ.
γλσξηκία κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο
δηεξγαζία πξηλ ηελ αλαδήηεζε, αλάιπζε ζέκαηνο, δηεπθξίλεζε βαζηθψλ
ελλνηψλ θαη δηαηχπσζε ππνζέζεσλ έξεπλαο
αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, εθκάζεζε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ, ειεθηξνληθψλ
πεξηνδηθψλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ
επηινγή, αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

ζχλζεζε εξγαζίαο
ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
5. Τόπνο θαη ρώξνο δηδαζθαιίαο
Αλ ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη ρψξνο εηδηθά δηακνξθσκέλνο κε
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο γηα λα θηινμελήζεη ηελ
ζεηξά ησλ καζεκάησλ, ζα απνηεινχζε ηνλ ηδαληθφηεξν ζπλδπαζκφ αθνχ ζα
ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά ζην λα ζπλεζίζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ άλεζε κε ηνλ ρψξν
ηεο βηβιηνζήθεο νη εθπαηδεπφκελνη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε απαηηείηαη κηα αίζνπζα κε
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά κέζα (πξνβνιηθφ, θηι).
6. Χξνληθή δηάξθεηα θαη ωξάξην δηδαζθαιίαο καζεκάηωλ
Η δεκηνπξγία εηδηθψλ βνεζεκάησλ θαη ε ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ
ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, πάληα απνηεινχζε κηα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο. Τα ζεκηλάξηα απηά, παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε
δπζθνιία εθαξκνγήο, αθνχ αθφκε θαη φηαλ ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή,
παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν λα ηα απνθεχγνπλ νη θνηηεηέο. Γίλεηαη εκθαλέο, πσο ε
ζπλεξγαζία θαη ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο, είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Η πξνηηκφηεξε ιχζε, ζα ήηαλ ε
έληαμε ησλ πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ,
ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ απφ λσξίο ηα εθφδηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζηηο
κεηέπεηηα ζπνπδέο ηνπο. (Black, C 2001) Παξαθάησ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά έλα ηέηνην
πεξίγξακκα καζήκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
Θέκαηα

Δηδαθηηθέο Ώξεο
(θαηά πξνζέγγηζε)

1

Γλσξηκία

κε

ηελ

βηβιηνζήθε

–

Οξγάλσζε

1

πιεξνθνξηψλ
2

Αλάιπζε ζέκαηνο - Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ έξεπλαο

1

3

Δθκάζεζε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ – Ηιεθηξνληθά

2

πεξηνδηθά
4

Βάζεηο δεδνκέλσλ - Ηιεθηξνληθά βηβιία

2

5

Δπηινγή, αμηνιφγεζε, ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ

2

6

Σχλζεζε εξγαζίαο - Θέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

1

7

Αμηνιφγεζε εθπαηδεπφκελσλ

2

Εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
1. Εηζήγεζε
Η πην δεκνθηιήο ηερληθή πνπ επηιέγνπλ ζην ζχλνιν ηνπο νη εθπαηδεπηέο. Καζηζηά
δπλαηή ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα θαη εηδηθφηεξα φηαλ ην
πξνο αλάπηπμε ζέκα αθνξά ηελ παξνπζίαζε νδεγηψλ, ηελ αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ,
ηελ αλάιπζε ελλνηψλ ή ηελ παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ κηαο ελέξγεηαο.
Η πξνεηνηκαζία θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο είλαη ζρεηηθά επθνιφηεξε απφ ηεο
άιιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, αθνχ ε έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο απφ πνιινχο
βηβιηνζεθνκφλνπο θαζίζηα δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ. Σηε
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο πξνδηαγξαθέο κηαο ζσζηήο εηζήγεζε, ηα εμήο: α) δελ
ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά, θαη β) ν
εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη δηαξζξψζεη ηελ ελφηεηα πνπ ζα παξνπζηάζεη ζε ηξία
κέξε (εηζαγσγή, θπξίσο κέξνο, επίινγνο).
Σηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη ζηφρνη θαη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ
ζέκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ην θπξίσο κέξνο ηεο εηζήγεζεο. Ο εθπαηδεπηήο
ηα ζην θπξίσο κέξνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, θάλνληαο αλαθνξά ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο αλάιπζεο βαζηθψλ
ελλνηψλ κε πεηζηηθή ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ. Η εθπαηδεπηηθή ηερληθή
ηειεηψλεη κε ηνλ επίινγν, φπνπ ν εθπαηδεπηήο πξνβαίλεη ζηελ ππελζχκηζε ησλ
ζηφρσλ, δηαηππψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη δηαζχλδεεη απηά πνπ αλαθέξζεθαλ κε ηελ
ελφηεηα πνπ έπεηαη.
Παξάδεηγκα :Πψο λα αμηνινγνχκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ
Εηζαγσγή Ο εθπαηδεπηήο αλαθέξεηαη ζηελ πιεζώξα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Πρ. Δελ είλαη αξθεηά
δνκεκέλε έρεη απιντθή δηεπαθή (κεραλέο αλαδήηεζεο) είλαη δύζθνιν λα
αλαθηεζεί πιήξσο, είλαη παξνδηθή ,ζπρλά είλαη παξαπιαλεηηθή θαη νξίδεη ηα
εξσηήκαηα πνπ ζα αλαιπζνύλ
Κπξίσο κέξνο Παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ ν
ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο α)αθξίβεηα β)κλεία επζύλεο γ)αληηθεηκεληθόηεηα
δ)επηθαηξόηεηα ε)πεξηερόκελν. Γηα λα απνθηήζνπλ άλεζε νη εθπαηδεπόκελνη όια
απηά ηα θξηηήξηα θαιό είλαη λα δνζνύλ κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο.
Σην επίινγν πξνζθέξεη ηηο απαληήζεηο ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή
θαη αλαπηύρζεθαλ ζην θπξίσο κέξνο
2. Εξωηήζεηο απαληήζεηο
Μηα ηερληθή ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εηζήγεζε ψζηε λα απνθεπρζεί
ν κνλφινγνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη απηή ησλ εξσηναπαληήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
νη εθπαηδεπφκελνη ππνθηλνχληαη λα πνπλ ηελ γλψκεο ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ
απηνδχλακα, ελψ ηαπηφρξνλα νηθνδνκείηαη θαη νκαδηθφ πλεχκα. Οη εξσηήζεηο ζα
πξέπεη λα δηεξεπλνχλ ηηο ππάξρνληεο γλψζεηο, ηελ επεμεξγαζία ιχζεσλ ή ιήςεο
απνθάζεσλ, ηελ εκπέδσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ.
3. Καηαηγηζκόο ηδεώλ
Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ν εθπαηδεπηή δεηάεη απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ηελ γλψκε ηνπο πάλσ ζε κηα εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ή ζε κηα έλλνηα ή

θάπνην δήηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πνιπέπηπεδε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ή
κηαο θεληξηθήο έλλνηαο. Ο εθπαηδεπηήο ζεκεηψλεη ηηο ηδέεο ζηνλ πίλαθα, ελψ ζηελ
ζπλέρεηα ηηο ηαμηλνκεί, ηηο αλαιχεη θαη ηηο ζπλζέηεη. Με ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ
απειεπζεξψλεηαη ε ζθέςε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε δηάζεζε γίλεηαη πην ραιαξή,
γίλεηαη πνιπεπίπεδε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ή ηεο έλλνηαο θαη αμηνπνηείηαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε εκπεηξία ηεο νκάδαο. Τέινο, αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε
ελψ ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο βνεζάεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ
ζηεξεφηππσλ πεπνηζήζεσλ
Παξάδεηγκα: Έλα βηβιηνζεθνλόκνο ζέινληαο λα αλαπηύμεη ηελ βαζηθή έλλνηα ηεο
βηβιηνζήθεο, παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα επεμεξγαζηνύλ ηελ έλλνηα απηή
δεηώληαο ηνπο λα αλαθέξνπλ ιέμεηο ή έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλεηξκηθά ζην
κπαιό ηνπο. Τν πην πηζαλό είλαη νη εθπαηδεπόκελνη λα αλαθέξνπλ ιέμεηο όπσο
«βηβιία», «πεξηνδηθά», «πιεξνθνξίεο», θηι. Όιεο απηέο νη ιέμεηο γξάθνληαη ζην πίλαθα
θαη ζηελ ζπλέρεηα νκαδνπνηνύληαη θαηάιιεια θαη αλαιύνληαη από ηνλ βηβιηνζεθνλόκν.
4. Επίδεημε
Δλδείθλπηαη σο ιεηηνπξγηθή ηερληθή γηα ηα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο παηδείαο,
αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ παξαηεξψληαο πξψηα ηνλ εθπαηδεπηή λα εθηειεί
ή λα παξνπζηάδεη κία πξάμε ή έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σηελ ζπλέρεηα κε ηελ
θαζνδήγεζε θαη ηελ εκςχρσζε ηνπ, επαλαιακβάλνπλ ηελ πξάμε απηή. Η ηερληθή
απηή βνεζάεη ζην λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο. Γηα λα έρεη απνηέιεζκα ε ηερληθή ηεο επίδεημεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε
αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή, θαηάιιεινο ρψξνο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο,
ψζηε φινη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ.
Παξάδεηγκα: επίδεημε παξνπζίαζεο ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ. Ο ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηή ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνιιαπιφο. Αθελφο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιφγνπ θαη αθεηέξνπ αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, ηνπο επηβιέπεη θαη ηνπο δηνξζψλεη φηαλ
παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο. π.ρ. OPAC, απηφκαην δαλεηζκφ-θξάηεζε-ζπιινγηθνχο
θαηαιφγνπο]
5. Μειέηε πεξίπηωζεο
Τν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ηερληθή απηήο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θαη
ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάζεηε, αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη
αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπο παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζπλαληήζνπλ θαηά
ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο, ελψ επηηπγράλεηαη ε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ
γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο «κειέηεο πεξίπησζεο» ν
εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηα εμήο:
επηιέγεη κηα πεξίπησζε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε θαη πιεζηέζηεξε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη ζην θνηλφ ζην νπνίν θαιείηαη λα ηελ παξνπζηάζεη (π.ρ.
πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θηινινγίαο, ηαηξηθήο, καζεκαηηθψλ, θηι.)
παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν κειεηάηαη ε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία αλακέλνληαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζα επεμεξγαζηνχλ ην δήηεκα νη εθπαηδεπφκελνη
ρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο θαη εθηεινχλ αζθήζεηο

νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ αζθήζεσλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δνζεί, θαη ηέινο
ν εθπαηδεπηήο πξνβαίλεη ζηελ ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ, ζρνιηάδεη,
δηαζαθελίδεη θαη δηαηππψλεη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα.
Παξάδεηγκα: ζρέδην κειέηεο πεξίπηωζεο - ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλωλ.
Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηα παξαθάησ βήκαηα:
Βήκα 1. Δπαθή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξψηε πξνζέγγηζε ζέκαηνο. Σχληνκε
παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή, αλαθνξά απφ ηελ πιεπξά ησλ
εθπαηδεπφκέλσλ ηη γλσξίδεη ν θαζέλαο γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ.
Βήκα 2. Πξνζέγγηζε γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Γίλεηαη αλαθνξά απφ ηελ
πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη
πψο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο
Βήκα 3. Καζνξηζκφο θαη αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Σην βήκα απηφ γίλεηαη
αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ κπνξεί κα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζέκαηα:
Τη είλαη Γεδνκέλα - Πιεξνθνξία
Βαζηθά ζηνηρεία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ
Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ
Σρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ
Δίδε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
Βήκα 4. Κιείζηκν εθαξκνγήο. Ο εθπαηδεπηήο κε ηελ νκάδα ζπδεηνχλ πηζαλά
εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη πξνβαίλνπλ ζε αλαιχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα έπεηηα
απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ο εθπαηδεπηήο κνηξάδεη έλα
εγρεηξίδην κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ χιε πνπ έρεη θαιπθζεί θαη ππνδεηθλχεη
πξφζζεηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο.
Σπκπεξάζκαηα
Η κάζεζε δελ ζηακαηά ζην παλεπηζηήκην, ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Σην πιαίζην ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο, γηα λα
πξνεηνηκαζηνχλ νη θνηηεηέο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα δηδαρζνχλ
πξψηα απφ φια ην «πσο λα καζαίλνπλ». Απηή ίζσο λα είλαη θαη ε πνιπηηκφηεξε
ηθαλφηεηα πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ
ζπνπδψλ ηνπο, ε δπλαηφηεηα δειαδή λα εληνπίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη
λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηαθηήζνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «γλψζε».(Senn
Breivik, P.2005).

Η ηερλνινγία καο δίλεη ηε θπζηθή πξφζβαζε ζε έλαλ πινχην πιεξνθνξηψλ.
Δληνχηνηο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζηνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ζε φιε ηε
ζθαίξα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζηηο έληππεο πεγέο είλαη ηφζν άθζνλεο, ψζηε ην
κεγαιχηεξν πξφβιεκα δελ είλαη πιένλ ε πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο αιιά ε
αμηνπηζηία ηεο. Τη ζεκαίλεη απηφ; Όηη νη πιεξνθνξηαθέο δηαδξνκέο ζηε λέα ςεθηαθή
επηθξάηεηα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα ζηεξίδνληαη ζε επηινγέο πνπ ζα γίλνληαη απφ ηα
άηνκα πνπ γλσξίδνπλ λα εμεηάδνπλ, λα αλαξσηηνχληαη, λα εληνπίδνπλ, λα
ηαμηλνκνχλ, λα ζθέθηνληαη, λα δεκηνπξγνχλ, λα ζπλνςίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
επεμεξγάδνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία.Η πιεξνθνξηαθή παηδεία,

ζεσξείηαη ην βαζηθφ φρεκα γηα ηελ κεηακφξθσζε πνπ επέξρεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα, εμαηηίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε νπνία
απαηηεί νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο παξνρήο ηεο (Joint, N.2005)..
Η πιεξνθνξηθή παηδεία, πξνζθέξεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επηζήκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Τα καζήκαηα απηά
κπνξεί λα είλαη:
Υπφ ηελ επίβιεςε ελφο θαζεγεηή ή λα πξνζθέξνληαη σο κέξνο ηνπ
καζήκαηφο ηνπ (ν θαζεγεηήο παξέρεη θαη ηελ αληίζηνηρε αμηνιφγεζε)
Να είλαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, αλάινγα κε ηελ απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Τκήκαηνο, θαη ηέινο
Να γίλνληαη απφ βηβιηνζεθνλφκνπο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο επηζηεκνληθνχο
ζπλεξγάηεο ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ.(Sitas,A 2006)
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