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Περίληψη 

 

Η αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη, η εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών επιστηµονικών πληροφοριών και οι µεγάλες εξελίξεις στην 

τεχνολογία, αποτελούν µεγάλη πρόκληση  για τις ακαδηµαϊκές  βιβλιοθήκες όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην τελευταία δεκαετία 

παρουσιάζεται µια αυξανόµενη έµφαση στην συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκάριων και εκπαιδευτικών για την ενσωµάτωση της πληροφοριακής 

παιδείας (Information literacy) στα προγράµµατα σπουδών των σχολών. Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που 

απαιτούνται να έχουν οι φοιτητές ώστε να γνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις αναγκαίες 

πληροφορίες. Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια διερεύνηση α) της εικόνας που παρουσιάζουν οι ελληνικές  ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες πάνω 

στην εκπαίδευση των χρηστών τους. β)των προγραµµάτων που µπορούν να εφαρµοστούν και γ) του ρόλο του βιβλιοθηκάριου κατά την 

συνεργασία του µε το εκπαιδευτικό προσωπικό για την βελτίωση των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας.  

Λέξεις κλειδιά: Πληροφοριακή παιδεία, Βιβλιογραφική εκπαίδευση 
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Abstract 

The change in the educational thought, the rapidly growth of scientific information, that are storeed in electronic form, and finally the expansion 

of technological knowledge have as results new challenges, concerning their role as basic tool of educations and knowledge. Management, for 

the academic libraries to take place. During the last decade the collaboration between librarians and academic instructors has been enhanced, 

aiming to incorporation of information literacy into   academic study programs. Information literacy is a set of abilities requiring individuals to 

“recognize when Information is needed and has the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.” In this paper we 

attempt an investigation on Greek academic libraries’ status related to    their users’ education and on programs that can be applied in 

collaboration with the rest of   academic community. In addition we present   the ways of productive interaction between librarian and 

educational personnel for the improvement of information literacy. 

 Keywords: Information literacy, Bibliographic education 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

          Ο ρόλος, η θέση και η µορφή της βιβλιοθήκης ως θεσµού στην κοινωνία της πληροφορίας επανεξετάζεται. Οι νέες τεχνολογίες στην 

παραγωγή, διακίνηση, δηµοσίευση, οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας αµφισβητούν  τα υπάρχοντα µοντέλα οργάνωσης  και λειτουργίας 

της βιβλιοθήκης. 

Η µεγάλη ποσότητα και οι ποικίλες µορφές  πληροφοριών που παράγονται και συγκεντρώνονται από της βιβλιοθήκες, καθώς και η 

αβέβαιη ποιότητας τους  δηµιουργούν νέες προκλήσεις ως προς την αναζήτηση ανάκτηση και απόδοση τους. Η «άνεση» στην τεχνολογία της 

πληροφόρησης απαιτεί τεχνικές και πνευµατικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο τελικός αποδέκτης της πληροφορίας για την σωστή και 

αποτελεσµατική απόδοση της. 
[1] 

Στο σύγχρονο περιβάλλον οι βιβλιοθήκες διευρύνουν τον ρόλος τους, ο οποίος πλέον δεν προσανατολίζεται 

µόνο προς την κατεύθυνση του εντοπισµού, της  συγκέντρωσης και οργάνωσης  των  πληροφοριών, αλλά συγχρόνως µε την αλλαγή στην 

εκπαιδευτική σκέψη (διδασκαλία µε βάση την πολλαπλή βιβλιογραφία ή διδασκαλία µε βάση το µαθητοκεντρικό µοντέλο)  αποτελεί  σηµείο  

που εστιάζεται πλέον η εκπαιδευτική διαδικασία.
 [2]

  

Η ανάγκη για αλλαγή δεν είναι τυχαία αλλά προέρχεται από την ζωτική σηµασία που έχει η πληροφορία για τον άνθρωπο  σε µορφωτικό, 

ερευνητικό, ψυχαγωγικό και οικονοµικό επίπεδο. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η αναβάθµιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση εξαρτάται από την ένταξη  της βιβλιοθήκης στα προγράµµατα σπουδών, συµβάλλοντας στο γεφύρωµα  του χάσµατος µεταξύ τάξης 

και βιβλιοθήκης. 

Η παραδοσιακή λειτουργία του µαθήµατος µέσα από την αποµνηµόνευση των σηµειώσεων ή των διαλέξεων του καθηγητή αρχίζει να 

ξεπερνιέται. ∆ίνει τη θέση της στο µοντέλο εκπαίδευσης που υποστηρίζει την ανάπτυξη της κρίσης και της διορατικότητας του µαθητή και 

οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης, µέσα από µια ανεξάρτητη µάθηση που υποστηρίζεται από την χρήση της βιβλιοθήκης. Tο µαθητοκεντρικό 

µοντέλο διδασκαλίας δίνει έµφαση στην εµπειρία και στην αφοµοίωση της γνώσης παρά στην αποµνηµόνευση. Ο σπουδαστής επιλέγει και 

αναλύει τις πληροφορίες σε γνωστικά αντικείµενα που άπτονται της ύλη του µαθήµατος.
[3] 

Ο Evans Ira Farber, υποστηρίζει ότι ο 

βιβλιοθηκονόµος θα πρέπει να συνεργάζεται µε τον καθηγητή και να µαθαίνει σχετικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο του µαθήµατος ώστε 

να προσπαθεί να βρει τρόπους µε τους οποίους µπορεί να βοηθήσει στην διαδικασία της µάθησης.
[4]
 

 

Ο νέος ρόλος της βιβλιοθήκης 

 

          Η αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη, η εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών επιστηµονικών πληροφοριών και οι µεγάλες εξελίξεις στην 

τεχνολογία, αποτελούν µεγάλη πρόκληση  για τις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην τελευταία 

δεκαετία παρουσιάζεται µια αυξανόµενη έµφαση στην συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκαρίων και εκπαιδευτικών για την ενσωµάτωση της 

πληροφορικής παιδείας (Information literacy-I.L) στα προγράµµατα σπουδών των σχολών. 
[5, 19] 

Το ενδιαφέρον αυτό απεικονίζεται στην εκτενή 

βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την πληροφοριακή παιδεία και φανερώνει τη σπουδαιότητά της ως κεντρικό συστατικό του 

ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών. Εντούτοις, παρά την αυξανόµενη αναγνώριση του ρόλου της, παρατηρείται µικρή ενσωµάτωση σχετικών 

µαθηµάτων στα προγράµµατα σπουδών των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  
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        Ο εκπαιδευτικός ρόλος των βιβλιοθηκών δεν είναι κάτι νέο. Η έννοια της πληροφοριακής παιδείας αναπτύχθηκε ως απάντηση στην 

αυξανόµενη πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν οδηγήσει, τόσο στον πολλαπλασιασµό των διαθέσιµων πηγών  πληροφόρησης όσο 

και των συστηµάτων ανάκτησης τους .  

Κάτω από αυτήν την πραγµατικότητα, οι βιβλιοθήκες προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον εκπαιδευτικό τους ρόλο θα πρέπει να προετοιµάζουν 

τους χρήστες τους µε ειδικά µαθήµατα, ώστε οι τελευταίοι να εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά την απέραντη ποσότητα των 

πληροφοριών που είναι διαθέσιµη. 
[6, 19]

  

 

Ορισµός της πληροφοριακής παιδείας 

 

          Η Αµερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών θέλοντας να αναπτύξει µια κοινή γλώσσα συνεννόησης για την καλύτερη διερεύνηση και κατανόηση 

της πληροφοριακής παιδείας µεταξύ βιβλιοθηκονόµων, διδακτικού προσωπικού, φοιτητών και διοίκησης όρισε πέντε πρότυπα µε 22 δείκτες 

απόδοσης για την µέτρηση της προόδου µάθησης των φοιτητών. Πληροφοριακή παιδεία 
[7]

 ορίζεται το σύνολο των δυνατοτήτων που πρέπει να 

έχει ο σπουδαστής, ώστε να είναι σε θέση: 

 Να καθορίζει την φύση και την έκταση της πληροφόρησης που χρειάζεται 

 Να αξιολογεί την απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και αποδοτικά 

 Να αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτική σκέψη, να ενσωµατώνει την επιλεγµένη πληροφόρηση στην δική του γνωστική 

βάση 

 Να γνωρίζει τα οικονοµικά, νοµικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα που περιβάλουν την χρήση των πληροφοριών  

 Να χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό 
 

 

Πληροφοριακή παιδεία : η ελληνική πραγµατικότητα 

 

Α) Στόχος της έρευνας 

 Να καταγράψει εάν παρέχονται στους χρήστες των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών υπηρεσίες πάνω στην πληροφοριακή παιδεία, το είδος των 

προγραµµάτων και το περιεχόµενο τους, διερευνώντας παράλληλα τον ρόλο και τα περιθώρια παρέµβασης της βιβλιοθήκης στην µαθησιακή 

διαδικασία.   

 

Β) Επιλογή, ανάλυση πληθυσµού-Σύνταξη Ερωτηµατολογίου   

           Λαµβάνοντας υπόψη το ίδιο το αντικείµενο της έρευνας, τις επιλεγµένες υποθέσεις εργασίας, τον τύπο του υιοθετούµενου δείγµατος και 

τα υλικό-τεχνικά εµπόδια που προκύπτουν, επιλέχθηκε να σταλεί ηλεκτρονικά µέσω e-mail στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων 

της Ελλάδος, ερωτηµατολόγιο βασισµένο  στις οδηγίες  της ACRL 
[7]
 για το  information literary. 

             Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 11  ερωτήµατα και  η δοµή του έχει συνταχθεί έτσι ώστε να αποτελεί µέσο όχι µόνο συλλογής αλλά 

και διάχυσης πληροφοριών για όσους αγνοούν  την ύπαρξη της πληροφοριακής παιδείας. Επιλέχθηκαν κλειστού τύπου ερωτήσεις για την 

ευκολότερη κωδικοποίηση και την καλύτερη στατιστική ανάλυση µε την βοήθεια  του Microsoft excel. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο 

χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2004 µε συνολικό δείγµα  115 βιβλιοθήκες. Από αυτές ανταποκρίθηκαν απαντώντας οι  84, ένα 

ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 73%, που τείνει σε διάστηµα εµπιστοσύνης το 95% 
[9]
 

   

 Γ) Παρουσίαση ανάλυση ερωτηµατολογίου 

            Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος στην  πλειοψηφία τους περιλαµβάνουν στις υπηρεσίες τους προγράµµατα πληροφοριακής 

παιδείας σε ποσοστό 58,3% έναντι 41,7%  αυτών που δεν έχουν προσαρµόσει στις υπηρεσίες ανάλογο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Tα µαθήµατα 

I.L γίνονται κυρίως µε ευθύνη της βιβλιοθήκης και περιλαµβάνουν µόνο µαθήµατα εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων αφού η εκµάθηση 

δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτεται από τα µαθήµατα που υπάρχουν ενσωµατωµένα στα προγράµµατα σπουδών των 

σχολών. 

             Τα προγράµµατα εκµάθησης  βιβλιογραφικών ικανοτήτων  προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες µέσα από διάλεξη σε ποσοστό 53 %, ενώ 

ένα ποσοστό 43% παρέχετε µέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µε on-line εκπαιδευτικούς οδηγούς(tutorials). Τέλος µόλις το 4% έχει 

ενσωµατώσει στα προγράµµατα σπουδών της σχολής µάθηµα  I.L 
[πίνακας 2] 

            Το περιεχόµενο των προγραµµάτων εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων περιλαµβάνει : 

α) Χρήση πληροφοριακών εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών  

53%(opac, electronic journal, data base, cd-server), 26,5%(opac, electronic journal, data base, web search), 16,3% (information organization, 

opac, electronic journal, data base, cd-server)
 
4,2% (opac, electronic journal, data base).

 [πίνακας1]
 

β)Καθορισµός  φύσης και έκτασης της πληροφορίας  

Το 68,75 % των προγραµµάτων παρέχει πληροφορίες για το πώς θα  εκφράσει ο χρήστης την πληροφοριακή του ανάγκη προσδιορίζοντας – 

περιγράφοντας το θέµα του µε λέξεις κλειδιά, κατασκευάζοντας στρατηγικές αναζήτησης αφού πρώτα έχει επιλέξει την  κατάλληλη 

πληροφοριακή πηγή, ενώ το 31,25 %των προγραµµάτων δεν περιλαµβάνουν στα προγράµµατα τους αντίστοιχες πληροφορίες  

γ) Αποτίµηση αξιολόγηση  των πληροφοριών 

Το 75,3% των προγραµµάτων παρέχει πληροφορίες για τα  κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αποτίµηση και αξιολόγηση 

της πληροφορίας, ενώ 24,7% δεν περιλαµβάνει στα προγράµµατα του αντίστοιχη ενότητα πληροφόρησης. 

Τα προγράµµατα Ι.L γίνονται σε ποσοστό 71,4 σε αίθουσα εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ το 28,6 % σε απλές αίθουσες 

διδασκαλίες µε την βοήθεια data display . Η χρονική διάρκεια των προγραµµάτων είναι 1ώρα  σε ποσοστό  52% και 2 ώρες σε ποσοστό 48 %  

             Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αρχίζουν να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των συνθηκών της 

ψηφιακής  εποχής  εισάγοντας στις υπηρεσίες τους προγράµµατα Ι.L µε πρώτο στόχο την ανάδειξη ανεξάρτητων χρηστών υπηρεσιών 

βιβλιοθήκης. 
[10]

  

             Στην Ελλάδα η τριτοβάθµια εκπαίδευση βρίσκεται σε µια διαδικασία µετασχηµατισµού προς  ευέλικτα συστήµατα µάθησης 

προετοιµάζοντας τους φοιτητές στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες τις αγοράς εργασίας  που επιβάλει η τεχνολογική πρόοδος. Η απόκτηση 

δεξιοτήτων µέσα από την πληροφορική παιδεία πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες της αυτοκατευθυνόµενη µάθησης από την πλευρά των φοιτητών, 

καθώς εµπλέκονται στη χρήση µιας µεγάλης ποικιλίας πληροφοριακών πηγών την οποία χρησιµοποιούν για να επεκτείνουν τη γνώσης τους και 

να βελτιώσουν την κριτικής τους σκέψη. 
[11] 

                   
∆ιδάσκοντες και βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν κύκλους µαθηµάτων στα πλαίσια ιδιαίτερων 

επιστηµονικών κλάδων  για την κατανόηση-καταχώρησης  της γνώσης  µέσα από την πληροφοριακή παιδεία 

            Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρξουν θεσµικές ρυθµίσεις που θα δίνουν στις βιβλιοθήκες την δυνατότητα 

συµµετοχής τους στην διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών. 
[12]

  

 

 

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας 
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          Στόχος ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας, είναι να υποστήριξη την ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης  και της διορατικότητας του 

φοιτητή , που θα τον οδηγήσουν  στην απόκτηση της γνώσης µέσα από την αποτίµηση της πληροφορίας.
 [13]
  

Τι πρέπει να γνωρίζει ο σπουδαστής ώστε να µπορεί να ολοκληρώσει µια εργασία ανάθεσης αποτελεσµατικά και αποδοτικά; Ποια 

εµπόδια είναι πιθανόν να συναντήσουν οι φοιτητές κατά την ολοκλήρωση της εργασίας τους; Ποιος είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόµου και του 

εκπαιδευτικού στην εφαρµογή ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας. 
[14]

 

   

ΣΣΣτττάάάδδδιιιοοο   111:::    ΕΕΕπππιιιλλλοοογγγήήή---κκκαααθθθοοορρριιισσσµµµόόόςςς   θθθέέέµµµααατττοοοςςς...    ∆∆∆ιιιααατττύύύπππωωωσσσηηη   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρριιιααακκκήήήςςς   ααανννάάάγγγκκκηηηςςς      

Ο βιβλιοθηκονόµος σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή αναπτύσσουν ένα σχέδιο µαθήµατος. Χωρίζουν τους φοιτητές σε οµάδες 

των 4-5 ατόµων. Η κάθε οµάδα καλείται να ερευνήσει ένα σύνολο ερωτήσεων γύρω από συγκεκριµένες θεµατικές  περιοχές  που ο διδάσκων 

έχει σκοπό να  καλύψει κατά την διάρκεια του µαθήµατός του. Τα ερωτήµατα που πρέπει να απασχολήσουν τον φοιτητή και τα βήµατα που 

πρέπει να ακολουθήσει είναι τα εξής: 

 Είναι σηµαντικό να επιλεχτεί ένα θέµα που είναι "πραγµατοποιήσιµο"  

 Ο καθαρισµός του θέµατός  είναι µια  διαδικασία µε την οποία διατυπώνονται οι ερευνητικές ερωτήσεις, στις ιδιαίτερες πτυχές του θέµατος 

 Εντοπισµός της σηµαντικότερης θεωρίας πάνω στην οποία στηρίζεται η εργασία 

 ∆ιατύπωση ερευνητικού ερωτήµατος  

 ∆ιατύπωση συγκεκριµένης υπόθεσης (ή υποθέσεων) που εξετάζονται 

 Εξέταση των  γενικών ή ειδικών  πηγών πληροφοριών για να αυξηθεί η οικειότητα µε το θέµα 

 Καθορισµός της διαθεσιµότητας των πηγών πληροφόρησης 

 Σύσκεψη µε τους διδάσκοντες για τις πιθανές ιδέες του θέµατος 

 Ανάπτυξη της πρότασης  µε διατύπωση ερωτήσεων που βασίζονται στο υπό διερεύνηση θέµα  

 Ανάπτυξη ενός σχεδίου έρευνας που αρµόζει στην ακολουθούµενη διερευνητική µέθοδο 

 Σχεδιασµός  χρονοδιαγράµµατος ανάκτησης και αποτίµησης της απαιτούµενης πληροφόρησης. 
[15,16]

 

   

ΣΣΣτττάάάδδδιιιοοο   222:::    ΣΣΣχχχεεεδδδιιιααασσσµµµόόόςςς   εεεπππιιιλλλοοογγγήήήςςς   πππηηηγγγώώώννν   πππλλληηηρρροοοφφφόόόρρρηηησσσηηηςςς         

           Οι οµάδες των φοιτητών έχουν χρονικό περιθώριο τεσσάρων εβδοµάδων για την ανάπτυξη των επιµέρους θεµάτων και την παρουσίασή 

τους. Οι φοιτητές για την κάλυψη του θέµατός τους, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τίτλους βιβλίων που υπάρχουν στη συλλογή της 

βιβλιοθήκης, άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά, αναφορές από  βάσεις δεδοµένων  και  ιστοσελίδες 

   

ΣΣΣτττάάάδδδιιιοοο   333:::    ΣΣΣχχχεεεδδδιιιααασσσµµµόόόςςς   ααανννάάάκκκτττηηησσσηηηςςς   αααπππαααιιιτττοοούύύµµµεεενννηηηςςς   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίαααςςς   

Στην συνέχεια ο βιβλιοθηκονόµος παρουσιάζει στους φοιτητές τις πηγές  που διαθέτει η βιβλιοθήκη και τους τρόπους αναζήτησης και 

ανάκτησής τους. Παρουσιάζει τις πληροφορίες όπως αυτές παράγονται, δηµοσιεύονται και οργανώνονται, είτε µέσα από τον τοπικό κατάλογο 

της βιβλιοθήκης, είτε από τις διαθέσιµες ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδοµένων, web, κτλ).  

Βασικά βήµατα:  

 Έρευνα εύρους, περιεχοµένου και οργάνωσης των συστηµάτων ανάκτησης της πληροφορίας 

 Σχεδιασµός στρατηγικής αναζήτησης µε την χρήση εντολών ανάλογα µε το σύστηµα ανάκτησης που επιλέχθηκε  

 Προσδιορισµός λέξεων κλειδιών, συνώνυµων και σχετικών όρων για την απαιτούµενη πληροφόρηση  

 Επιλογή ελεγχόµενου λεξιλογίου ειδικού για τον επιστηµονικό κλάδο ή την πηγή ανάκτησης της πληροφορίας που επιλέχθηκε   

 Έλεγχος ορθογραφίας  

 Προσδιορισµός των πιθανών πηγών άντλησης πληροφοριών 

 ∆ηµιουργία ενός συστήµατος οργάνωσης ανακτηθέντων πληροφοριών  

 Καταγραφή των καταλληλότερων πληροφοριών για µελλοντική αναφορά. 
[15,
 
16]

 

   

ΣΣΣτττάάάδδδιιιοοο   444:::    ΣΣΣχχχεεεδδδιιιααασσσµµµόόόςςς   αααππποοοτττίίίµµµηηησσσηηηςςς---   αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηηςςς   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίαααςςς   

Στο χρονικό διάστηµα έως ότου οι φοιτητές ξεκινήσουν την παρουσίαση των εργασιών τους, ο διδάσκων σε συνεργασία µε τον 

βιβλιοθηκονόµο και πάντα στα θεµατικά πλαίσια του µαθήµατος, καθοδηγούν τους φοιτητές στο πώς να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κριτήρια  

αξιολόγησης  των πληροφοριών  του διαδικτύου, στο πώς θα διαβάζουν ένα άρθρο περιοδικού επιλέγοντας τις κύριες ιδέες  αλλά και την 

αντικειµενικότητα των ίδιων των πληροφοριών όπως αυτές  παρουσιάζονται και στο  να αναλύουν τη δοµή και την λογική των επιχειρηµάτων ή 

των µεθόδων που παρουσιάζονται. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν την χρήση 

της πληροφορίας.  

Βασικά βήµατα: 

 ∆ιαβάζει το κείµενο επιλέγει τις κύριες ιδέες 

 Εξετάζει και συγκρίνει την πληροφόρηση από ποικίλες πηγές για να αποτιµήσει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την 

αυθεντικότητα, την επικαιρότητα   

 Αναλύει τη δοµή και την λογική  υποστήριξη επιχειρηµάτων ή µεθόδων 

 Επαναδιατυπώνει –συνθέτει τις κύριες ιδέες του κειµένου µε δικά του λόγια για να δοµήσει νέες έννοιες  

 Εξάγει συµπεράσµατα βασισµένα στην πληροφόρηση που συγκέντρωσε  

 Καθορίζει αν θα ενσωµατώσει ή θα απορρίψει απόψεις που συνάντησε 

 Καθορίζει αν η αρχική ανάγκη πληροφόρησης έχει ικανοποιηθεί ή χρειάζεται πρόσθετη  

 Προσδιορίζει κενά στην πληροφόρηση που ανακτήθηκε και καθορίζει, αν θα πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική έρευνας (αναθεώρηση-

βελτίωση στρατηγικής). 
[8]

 

 

∆ιαβάζοντας ένα Άρθρο περιοδικού 

Βασικά βήµατα 

 Ποια συγκεκριµένη υπόθεση (ή υποθέσεις) εξετάζονται 

 Ποια προγενέστερη εργασία υποστηρίζει το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφεται  

 Πάνω σε ποίες  θεωρίες στηρίζεται η εργασία που γίνεται 

 Είναι το πείραµα πειστικό   

 Ήταν τα στοιχεία που αναλύθηκαν και που ερµηνεύθηκαν αρκετά  

 Ποια είναι τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης  

 Ποια βιβλιογραφία χρησιµοποιήθηκε 
[8]

 

Κριτήρια αξιολόγησης πληροφοριών πηγών διαδικτύου 

Βασικά βήµατα  

Περιεχόµενο 

 Τι περιέχει η ιστοσελίδα 

 Ποιος είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας 

 Ποια είναι η αξία της ιστοσελίδας σε σύγκριση µε άλλες πηγές πληροφοριών 
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 Είναι οι συνδέσεις σχετικές και κατάλληλες µε το σκοπό της ιστοσελίδας 

 Είναι οι συνδέσεις περιεκτικές σε πληροφορίες ή παρέχουν απλές αναφορές. 

 Είναι οι πληροφορίες αξιόπιστες και χωρίς λάθη  

 Είναι η άποψη του συντάκτη αντικειµενική και αµερόληπτη 

 Οι πληροφορίες που εµφανίζονται είναι έγκυρες και καλά ερευνηµένες 

 Οι πληροφορίες που παρέχονται τεκµηριώνονται από τις πηγές που έχουν αντληθεί 

 Το κείµενο ακολουθεί τους βασικούς κανόνες γραµµατικής και ορθογραφίας  

Συντάκτης  

 Στοιχεία επαφής και επικοινωνίας µε τον συντάκτη ή τον παραγωγό της ιστοσελίδας 

 Υπάρχει ένας συντάκτης –παραγωγός που υπογράφει ελέγχει τις πληροφορίες 

 Ποια είναι τα προσόντα –εµπειρία του συντάκτη  

 Ηµεροµηνία 

 ∆είχνει πότε το υλικό γράφτηκε, πότε αναθεωρήθηκε  

 Πόσο ενηµερωµένες είναι οι συνδέσεις 

Κόστος-δυνατότητα πρόσβασης 

 Είναι η ιστοσελίδα διαθέσιµη σε µόνιµη βάση 

 Είναι ο χρόνος απόκρισης γρήγορος   

 Σχεδιασµός ιστοσελίδας  

 Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την χρησιµοποίησης της σελίδας 

 Είναι η ιστοσελίδα εύκολη εξερευνήσιµη 
[8, 20] 

  

   

ΣΣΣτττάάάδδδιιιοοο   555
οοο
   ΠΠΠαααρρροοουυυσσσίίίααασσσηηη   –––αααξξξιιιοοολλλόόόγγγηηησσσηηη      

Κάθε οµάδα αφού παρουσιάζει  το θέµα που έχει αναλάβει να αναπτύξει συµπληρώνει ένα  ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του µαθήµατος. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης είναι ευεργετική, µπορεί να εξυπηρετήσει την επίτευξη ή αποτυχία των στόχων, τις αδυναµίες αλλά και τα 

πλεονεκτήµατα του προγράµµατος. Ένα ιδιαίτερο προσιτό πρότυπο που µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα για την αξιολόγηση του προγράµµατος 

πληροφοριακής παιδείας είναι αυτό του Kirkpatrick 
[17] 

το οποίο περιέχει τέσσερα επίπεδα αξιόλογης:  

(1) Reaction (Αντίδραση )Εξετάζει την άµεση αντίδραση των συµµετεχόντων δηλ αν βρήκαν την κατάρτιση επιτυχή και χρήσιµη, την 

υλικοτεχνική υποδοµή κατάλληλη,κτλ.   

(2) Learning (τι έχει µαθευτεί-εκµάθηση  )Αναφέρεται κατά πόσο οι συµµετέχοντες ανέπτυξαν ή βελτίωσαν τις δεξιότητες τους πάνω 

στην αναζήτηση πληροφοριών µέσα από την επίδραση του προγράµµατος  

(3) Behaviors(Συµπεριφορά) Αφορά την µέτρηση των αλλαγών στην µακροπρόθεσµη συµπεριφορά του ατόµου π. χ ένας ο σπουδαστής 

έχει µεταφέρει ή όχι τις δεξιότητες που απέκτησε µέσο του προγράµµατος IL στους πρόσφατους ερευνητικούς του στόχους  

(4) Results.(Αποτελέσµατα) Αφορά το αντίκτυπο ή το όφελος της κατάρτισης σε οργανωτικό επίπεδο.    

 

Συµπεράσµατα  

 

Σε ένα περιβάλλόν που χαρακτηρίζεται από τις γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και την αύξηση της χρήση των πληροφοριών, η πληροφοριακή 

παιδεία θα αποτελέσει τρόπο ζωής για το σύνολο του πληθυσµού. Η ποιοτική εκπαίδευση απαιτεί όχι µόνο επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες 

άλλα και προγράµµατα που να εξουσιοδοτούν τους ανθρώπους να µπορούν να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να  χρησιµοποιούν τις 

πληροφορίες αποτελεσµατικά .Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που διαµορφώνεται θα πρέπει:  

 Οι διοικήσεις των ιδρυµάτων και το διδακτικό προσωπικό να δεχτούν και να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα της 

πληροφοριακής παιδείας  εντάσσοντας την ως  εδικό µάθηµα στα προγράµµατα σπουδών  

 Εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογία ώστε να παρέχονται µαθήµατα πληροφοριακής παιδεία από απόσταση ενθαρρύνοντας και 

εξοικειώνοντας τους χρήστες µε την σύγχρονη τεχνολογία 

 Οι σχολές βιβλιοθηκονοµίας να αποτελέσουν κέντρα αναφοράς για θέµατα πληροφοριακής παιδείας εκπαιδεύοντας µέσα από σειρά 

µαθηµάτων ή σεµιναρίων τους  βιβλιοθηκονόµους  

 Η σύγκλιση των ηλεκτρονικών και παραδοσιακών πηγών είναι ένα σύνθετο πρόβληµα αντιµετώπισης για τις βιβλιοθήκες. Το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον πληροφόρησης θα πρέπει να παρουσιαστεί ως συµπλήρωµα των παραδοσιακών σχηµάτων. Οι σπουδαστές θα πρέπει να µάθουν 

και τώρα να χρησιµοποιούν τους παραδοσιακούς πόρους πληροφόρησης αφού δεν θα εξαφανιστούν στο εγγύς µέλλον. Η αποδοτική 

κατανοµή της γνώσης αναγνωρίζεται πλέον ως ο κύριος µοχλός αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Στο νέο 

περιβάλλον που διαµορφώνεται, η προσαρµοστικότητα στην αλλαγή δίνει έµφαση στη γνώση  και δηµιουργεί την ανάγκη διαρκούς  

µάθησης   επιβάλλοντας αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
[19] 
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Πίνακας1

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

53%

27%

16%
4%

(opac, electronic

journal, data base,

cd-server)

(opac, electronic

journal, data base,

web search), 

(information

organization, opac,

electronic journal,

data base, cd-

server)
(opac, electronic

journal, data base) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

53%43%

4%
∆ΙΑΛΕΞΗ

WEB-ON-LINE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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