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ΤΝΟΦΖ 

θνπφο - Παξφιν πνπ δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη θαη πηζηνπνηήζεη 

θαηεπζπληήξηεονδεγίεο γηα ηνλ Πιεξνθνξηαθφ Γξακκαηηζκφ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ 

ππάξρεη θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην 

επίπεδν δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ ζηελ θνηλφηεηα ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ 

ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ψζηε α) λα εμεηαζηεί εάλ ππάξρεη αλάγθε γηα 

ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΓ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε ζηα  πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ησλ ηκεκάησλ, θαη β) λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ζηα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ παξέρεη ε 

Βηβιηνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ φπσο έρνπλ απνηππσζεί απφ ηελ έξεπλα.  

ρεδηαζκφο /Δξεπλεηηθή κέζνδνο / Πξνζέγγηζε - Γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ, ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε 147 πξσηνεηείο θνηηεηέο πέληε Σκεκάησλ απφ ηηο πέληε 

ρνιέο ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

Γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ νινθιεξψζεθε έξεπλα κε ηε κνξθή 

ζπλέληεπμεο απφ: α) Πέληε κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη β) Πέληε 

πξσηνεηείο θνηηεηέο.  

Παξάιιεια, δηακνξθψζεθε εξσηεκαηνιφγην ζε online κνξθή θαη απαληήζεθε απφ 67 θνηηεηέο 

πνπ ήδε είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ΠΓ απφ ηε Βηβιηνζήθε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

εάλ ην ζεκηλάξην πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο 

αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηζηνζειίδεο άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο πρ κνπζείσλ. 

Απνηειέζκαηα - Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη έλα ζπληξηπηηθά κεγάιν πνζνζηφ 

θνηηεηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε, ή θαζφινπ γλψζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηα 

δηαδηθαζία έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ρακειά 

πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ (9,52%, 10,20%, 11,56%) ζηνπο ηνκείο αλαδήηεζεο / αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί, φπσο πξνέθπςε 

απφ ηελ έξεπλα, φηη νη ίδηνη νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο απφ 

απηέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηέδεημε ε παξνχζα έξεπλα φηη θαηέρνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 
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πκβνιή - Ζ ζπκβνιήηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηππψλεη ηηο αδπλακίεο 

ΠΓ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο θαη 

κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηε ζηνρεπκέλε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΓ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε Βηβιηνζήθε. Πξνηείλεηαη επίζεο ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηε αμηνιφγεζε 

δεμηνηήησλ ΠΓ ζε θνηηεηέο – ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ACRL θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο- πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν απφ άιιεο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ρξεζηνθεληξηθά πξνγξάκκαηα ΠΓ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζηηο 

πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο. 

Λέμεηο – Κιεηδηά - Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο – αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, Βηβιηνζήθε 

ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Γεμηφηεηεο ΠΓ, Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ, Πιεξνθνξηαθή Παηδεία, έξεπλα 

ΠΓ- κνπζεία. 

ABSTRACT 

Purpose – Although international organizations and institutes have developed standards for 

Information Literacy (IL) in Higher Education, little is known about the extent to which 

undergraduate incoming students of ATEI of Thessaloniki meet these standards. The aim of this 

study is to assess IL skills among undergraduate incoming students at the Alexander TEI of 

Thessaloniki, in order to: a) demonstrate the need for the integration of IL programs provided by 

the Library into the academic departments’ curriculum, and b) provide proposals for improving 

IL programs offered by the ATEI Library, according to the students’ IL skills as those were 

determined by the survey. 

Design / Methodology / Approach – A questionnaire- for collecting quantitative data- was 

designed according to the research questions of the study. Responses were gathered from 147 

undergraduates out of five Academic Departments of the five Schools of ATEI of Thessaloniki.  

Qualitative data were gathered out of ten interviews provided by a) members of Faculty and b) 

students, coming from the same Academic Departments.  

A third online questionnaire was designed and answered by 67 students who had attended an IL 

program provided by the Library, aiming to gather data on whether the IL program they attended 

helped them in demonstrating IL skills in navigating museum Webpages through the Internet. 
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Findings – Results indicate that there are a significant number of students that have limited 

knowledge, or no knowledge, of the basic elements in a research process and in delivering a 

research paper. Very low percentage in correct answers (9.52%, 10,20%, 11,56%) is indicated in 

the fields of “developing a search strategy / executing a search” and “legal / ethical use of 

information”. It is worth noticing that students think they are more Information Literate than they 

are in reality, according to the results drawn from this survey. 

Value – The results indicate the assessment of IL Skills among incoming undergraduate students 

at ATEI of Thessaloniki and therefore can propose user- centered improvements on existing IL 

programs provided by the Library. A specific methodological approach is also suggested for 

assessing IL skills among students according ACRL IL standards and performance indicators. 

Keywords - Information Literacy – academic libraries, ATEI of Thessaloniki Library – Greece, 

IL Skills, Survey, Library Instruction, User Education, IL - museums. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Αηηηνινγία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ηφρνο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Saunders, 2011) είλαη λα δεκηνπξγήζεη θνηηεηέο 

πνπ δε ζα αλαπαξάγνπλ απιά ζηείξα γλψζε, αιιά ζα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε πνπ απέθηεζαλ, ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηελ θξηηηθή ζθέςε ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Ο «Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο» νξίδεηαη απφ ηελ AmericanLibraryAssociation 

(ALA, 1989), σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αμηνινγεί, λα ζπλζέηεη θαη λα αμηνπνηεί ηελ 

πιεξνθνξία πνπ εληφπηζε, ηθαλφηεηα ε νπνία – ζχκθσλα θαη κε ηελ Albitz, (2007) - νδεγεί 

ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

Οη θνηηεηέο πνπ απνθηνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο (ALA, 1989SCONUL, 1999ACRL, 2000UNESCO, 2003ANZIIL, 2004 

IFLA, 2006 CILIP, 2011), είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ κε αθξίβεηα θαη επζηνρία ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ζε ζέζε λα επηβηψλνπλ 

ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.Με ην 

ξπζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη νη ζεζκνί ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

ζήκεξα, ν ΠΓ – ε δηαδηθαζία δειαδή ηνπ «λα καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο» - θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ηνπο θνηηεηέο ηθαλνχο πξσηίζησο λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο,φπσο απηέο ζα αιιάδνπλ, θαη δεπηεξεπφλησο ζε έλα γεληθφηεξν 

καζεζηαθφ πιαίζην ζηνλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ επαγγεικαηηθφρψξνφπσο απηφο 

δηακνξθψλεηαη ζήκεξα κε ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία. 

Κξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθφ επνκέλσο, λα απνηππψλνληαη νη αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ πάλσ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο, φζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ – ζε θάζε ζηάδην ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη φπσο απηέο ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο – ψζηε λα δηακνξθψλνληαη ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ΠΓ πνπ ζα ηνπο 

επηκνξθψλνπλ θαη ζα ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο ζε πξψην ζηάδην λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο 

αθαδεκατθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ζε επφκελν ζηάδην λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγνί πνιίηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ο ΠΓ είλαη κηα έλλνηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ACRL, 

2000) θαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε (IFLA, 2006). Ξεθηλάεη σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ(Owusu-Ansah, 2001) ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ψζηε λα 
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δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπο. Απνηειεί δειαδή κηα δηαδηθαζία ηνπ «λα 

καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο». Οη δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ απνθηά ν θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, θαζψο ε ζπλνιηθή έλλνηα ηνπ 

ΠΓ (IFLA, 2005) ελδπλακψλεη ηνλ άλζξσπν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία δηα βίνπ ζε πξνζσπηθνχο, επαγγεικαηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο δε δηαζέηνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο, ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεγψλ πνπ εληνπίδνπλ, ηε δνκή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ θαηαγξάθεηαη ε βηβιηνγξαθία, εθδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ αδπλακία λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ. 

Ζ «παξνπζίαζε βηβιηνζήθεο» πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε θαη πεξηιακβάλεη 

10ιεπηε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη ε νπνία δηεμάγεηαη ζηηο αξρέο θάζε αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεηψλ ππνδνρήο πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα Σκήκαηα ηνπ ΑΣΔΗΘ, δελ 

επαξθεί ψζηε λα θαηαζηήζεη ηνπο θνηηεηέο επηδέμηνπο ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ πεγψλ 

ηεο. Ζ έλλνηεο ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ παξακέλνπλ 

αθφκε αζαθείο, γεγνλφο πνπ επίζεο δπζρεξαίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Γίλεηαη επνκέλσο θαλεξή ε αλαγθαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ ΑΣΔΗΘ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηκφξθσζή ηνπο -απφ ηε βηβιηνζήθε- ζε ζέκαηα ΠΓ 

ζχκθσλα κε ηηο αδπλακίεο ηνπο, φπσο απηέο ζα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα.  

1.2 θνπόο -  ηόρνη ηεο έξεπλαο – Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθνχ 

Γξακκαηηζκνχ ζηελ θνηλφηεηα ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 

χκθσλα κε ηε Maughan (2001), ε θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ, 

βνεζά λα δηαθαλεί ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη παξνρή - απφ ηε βηβιηνζήθε – ζηνρεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ΠΓ πξνο ηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη γηα ηελ απνηίκεζε θαη επαλαδηακφξθσζε ησλ 
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πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο.  

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗΘ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ACRL
1
 (2000). Θα δηεξεπλεζεί 

ζπγθεθξηκέλα ζε πνην βαζκφ θαηέρνπλ ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο θαη ζα απνηππσζνχλ αδπλακίεο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηκέξνπο άμνλεο (πίλαθαο 1). Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ είλαη νη 

παξαθάησ : 

1 Γεμηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ (πξνζδηνξηζκφο 

ζέκαηνο, πεγέο πιεξνθφξεζεο, πεγέο δεκνζίεπζεο) 

2 Γεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (αλαδήηεζε/αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

ζε ζπζηήκαηα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ζηξαηεγηθέο έξεπλαο) 

3 Γεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ (πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην Γηαδίθηπν) 

4 Γεμηφηεηεο ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

5 Γεμηφηεηεο εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο  

 

Αλακέλνληαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:  

α) λα δηαθαλεί ε αλάγθε γηα ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΓ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ αθαδεκατθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗΘ 

β) λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ζηα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο ζα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα. 

γ) λα δηαπηζησζεί εάλ νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα  ΠΓ βηβιηνζήθεο 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο / αλάθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε ηζηνζειίδεο άιισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο κνπζείσλ. 

δ) λα πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη επίιπζε 

αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ ζε θνηηεηέο. 

 

 

 

 

                                                           
1
ACRL: American College and Research Libraries  

http://www.ala.org/acrl/ 

http://www.ala.org/acrl/
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1.3 ρεδηάγξακκα Δξγαζίαο 

 Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή κε αλαθνξά ζηελ αηηηνινγία εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξά ηνπ ζθνπνχ, ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ 

απνηειεζκάησλ.  

 Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ζρνιηάδεη έλλνηεο, 

νξηζκνχο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, κνληέια θαη πξνεθηάζεηο ηνπ ΠΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα. 

Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζην 

δείγκα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχοηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο παξφκνησλ 

εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξνχλ θαη άιιεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

Σν ηέηαξην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ελψ ην πέκπην ζπδεηάεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απαληψληαο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην παξαζέηνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σν έθην θεθάιαην παξαζέηεη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ΠΓ ηεο βηβιηνζήθεο ζχκθσλα κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη 

εξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Αθνινπζνχλ ε βηβιηνγξαθία ζην θεθάιαην επηά θαη ηα 

παξαξηήκαηα ζην νθηψ. 

2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1 ύλνςε 

Πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή κειέηε ζε επηζηεκνληθέο πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο  πεγέο, κε ζηφρν λα απνζαθεληζηεί ε ζρεηηθή νξνινγία φζνλ αθνξά ζηνλ ΠΓ, κε 

πξνζεγγίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (ALA 1989, SCONUL 1999, ACRL 

2000, UNESCO 2003, ANZIIL 2004, IFLA 2006, CILIP 2011) ηφζν ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

φξνπ ΠΓ, φζν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε (Bruce 1999, 

Kurbanoglou 2003, Bruce 2004, IFLA 2006, Wo 2006), θαζψο θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

δηδάζθεηαη κέζσ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Owusu-Ansah 2001, Kurbanoglou 2003, Albitz 

2007, Saur 2008, Snavely 2008).  

Μειεηήζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεονδεγίεο γηα ηνλ ΠΓ πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη θαη 

δεκνζηεχζεη δηεζλείο νξγαληζκνί, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: 

AssociationofCollegeandResearchLibraries θαη 
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AustralianandNewZealandInstituteforInformationLiteracy (ACRL2000, ANZILL 2004) θαη 

απνηππψζεθαλ νη δεμηφηεηεο ησλ «πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαησλ» ρξεζηψλ. Ο πιεξνθνξηαθά 

εγγξάκκαηνο ρξήζηεο είλαη εθείλνο πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα πιεξνθνξία, ην εχξνο 

ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ηνλ ηξφπν εχξεζεο πιεξνθνξίαο πνπ αλαδεηά, ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ηελ 

αμηνινγήζεη, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπ, κε ζεβαζκφ ζε δεηήκαηα 

εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαη κε δεμηφηεηα δηάδνζεοησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπλέιεμε.  

Δπίζεο,κειεηήζεθαλ πξνγξάκκαηα ΠΓ βηβιηνζεθψλ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ησλ βηβιηνζεθψλ San José State University θαη Arizona State University, ηα πνξίζκαηα 

ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΓ ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. Μειεηήζεθε αθφκε ην ππφ δηακφξθσζε κνληέιν ΠΓ «Καιιηζηψ» ηνπ 

ΑΣΔΗΘ ην νπνίν ελζσκαηψλνληαο ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα απνηειέζεη ην 

αλαδηακνξθσκέλν online πξφγξακκα ΠΓ ηεο Βηβιηνζήθεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη ζε πφξνπο ΔΠΑ. (Michel, 2001 D’ Angelo&Maid, 2004 Reece, 2007 Gross, 2009 

King, 2009 MoleChatziliaParaskevopoulos&Garoufallou, 2013). Ζ «Καιιηζηψ», ζα απνηειέζεη 

κηα πχιε ΠΓ, ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζχγρξνλεο θαηεπζπληήξηεονδεγίεο (ACRL, 2000 ANZILL, 

2004), αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία web 2.0 θαη ζα παξέρεη νξγαλσκέλε θαη ζηνρεπκέλε 

γλψζε, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, 

κε ζηφρν ν θνηηεηήο λα κε πεξηνξίδεηαη ζε έλα θαζνδεγνχκελν κνλνπάηη πιεξνθνξηψλ αιιά λα 

ζπλζέηεη κφλνο ηνπ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη αλάινγα κε ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε. 

Γηα λα δνκεζεί ε παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε ζρεηηθή αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζε 

αλάινγεο έξεπλεο (Islam&Tsuji, 2010 CaravelloHerchman&Mitchell, 2001Dunn, 2002Maughan, 

2001).  

Ζ κνξθή ησλ εξσηήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα: TRAILS
2
 

(KentStateUniversity 2012) – εξγαιείν γηα ηελ παξνρή πξφηππσλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ζηφρν 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε -  θαη ηηο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ζηνπο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

ηνπ Quebec (Mittermyer&Quirion 2003) θαη ηνπ Connecticut (Cowan 2012).  

Ζ κνξθή ησλ εξσηήζεσλ γηα ην εξσηεκαηνιφγην ησλ ζπλεληεχμεσλ βαζίζηεθε ζε 

αληίζηνηρεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε δηεξεχλεζε δεμηνηήησλ ΠΓ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίσλ, νη 

νπνίεοπεξηειάκβαλαλ πνηνηηθά δεδνκέλα απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θνηηεηέο πνπ 

                                                           
2
 TRAILS: Tool for Real Time Assessment of Information Literacy Skills δηαζέζηκνζην URL: http://www.trails-

9.org/ 

http://www.trails-9.org/
http://www.trails-9.org/
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ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο (Alford, 2012CarlsonFosmireMiller&Nelson, 

2010Head&Eisenberg, 2010 Raven, 2012Saunders, 2012WeetmanDaCosta, 2010). 

Ζ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ κέζσ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
3
 

(Scopus, Emerald, LippincottWilliams&Wilkins, Taylor&Francis, WileyInterScience ), ζε 

ζπλδξνκεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (WebofKnowledge
4
) αιιά θαη ζην Google κειεηεηή

5
 γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ ζπλαθψλ κε ην ζέκα, θαζψο θαη ζην Googlebooks
6
 γηα 

ςεθηαθά βηβιία. 

Γηα ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφηππν ηεο 

AmericanPsychologicalAssociation (APA) (ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο – Βηβιηνζήθε, 2009). 

2.2 Πιεξνθνξηαθόο Γξακκαηηζκόο: νξηζκνί θαη έλλνηεο 

Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, ε «θχζε» θαη ην είδνο ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ε ςεθηαθή επνρή κε ηε ξαγδαία αιιαγή πνπ επέθεξε κε ηε 

βνήζεηα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ(ΣΠΔ)
7
, έρεη θαηαζηήζεη ηελ 

πιεξνθνξία σο απαξαίηεην αγαζφ. Παξάιιεια, δηακνξθψλεηαη κηα ζπλερψο απμαλφκελε 

αλάγθε γηα κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα 

αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αθζνλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηαρχηεηα δηάδνζήο ηεο απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα θέξλνληαο ηνλ άλζξσπν αληηκέησπν κε κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ- δηαζέζηκεο 

ζε φιεο ηηο κνξθέο, π.ρ. θείκελν, γξαθηθά, ήρνο, βίληεν θιπ., πνπ δηαηίζεληαη κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ, θνξέσλ, κέζσλ, νξγαληζκψλ εκπνξηθψλ ή θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, βηβιηνζεθψλ θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ πιεξνθνξία απηή θηάλεη ζηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε ηεο ρσξίο λα έρεη πεξάζεη απφ θάπνηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε φηη αθνξά ζηελ 

                                                           
3
 ΔΑΒ: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ δηαζέζηκν ζην URL: http://www.heal-link.gr/ 

4
 Πιεξνθνξίεο γηα ην wok κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL: http://wokinfo.com/about/whatitis/ 

5
 Μπνξεί λα εληνπηζηεί ζην URL: http://scholar.google.gr/ 

6
 Μπνξεί λα εληνπηζηεί ζην URL: http://books.google.com/ 

7
 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παπιίδε (2008) δηαθξίλνληαη ζε :Α. 

Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο: ρξήζε Ζ/Τ, Β. Σερλνινγία ησλ Σειεπηθνηλσληψλ: ηειεθσλία θαη εθπνκπή 

ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ θαη Γ. Σερλνινγία Γηαδηθηχνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ ζην URL: http://elearningtheology.files.wordpress.com/2010/05/ceb7ceb8ceb9cebaceae-

cf84cebfcf85-ceb4ceb9ceb1ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85.pdf 

Ζ νξνινγία Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξν InformationTechnology (IT) θαη 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζε κειέηε, αλάπηπμε, πινπνίεζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, ελψ ε νξνινγία 

ΣΠΔ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξoICT (InformationCommunicationTechnology) θαη αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ ζην πιαίζην θπξίσο ηεο εθπαίδεπζεο. 

(http://www.differencebetween.com/difference-between-it-and-vs-ict/). 

http://www.heal-link.gr/
http://wokinfo.com/about/whatitis/
http://scholar.google.gr/
http://books.google.com/
http://elearningtheology.files.wordpress.com/2010/05/ceb7ceb8ceb9cebaceae-cf84cebfcf85-ceb4ceb9ceb1ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85.pdf
http://elearningtheology.files.wordpress.com/2010/05/ceb7ceb8ceb9cebaceae-cf84cebfcf85-ceb4ceb9ceb1ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85.pdf
http://www.differencebetween.com/difference-between-it-and-vs-ict/
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απζεληηθφηεηά ηεο, ζηελ αμηνπηζηία ηεο, ζηελ εγθπξφηεηά ηεο ή ζην θαηά πφζν είλαη επίθαηξε. 

Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ακθίβνιε αμηνπηζηία ηεο, θαζψο θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ επλνεί απηή 

ηελ θαηάζηαζε, έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν «επάισην» ζηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη ζηε 

«κε νξζή» ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο ε αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηεο 

αηνκηθήο αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηθαλφηεηα ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηελ αμηνιφγεζή ηεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο. Γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ν άλζξσπνο ζηε λέα απηή θαηάζηαζε, έρεη αλάγθε απφ θαζνδήγεζε θαη 

εθπαίδεπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάγθε ηνπ γηα πιεξνθφξεζε, λα αμηνινγεί 

θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία πνπ εληνπίδεηεζηθά θαη λφκηκα.  

Ο «Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο» έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππεξπιεζψξα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο ζηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, απνηειψληαο έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ πνπ θαζίζηαληαη 

απαξαίηεηεο ζην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο. 

ε απηφ ην πιαίζην, δηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί, επαγγεικαηηθνί θιάδνη θαη ελψζεηο, 

έρνπλ δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ΠΓ θαη 

πεξηγξάθνπλ παξάιιεια ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν «πιεξνθνξηαθά 

εγγξάκκαηνο» ρξήζηεο.  

Καηά ην παξειζφλ κειεηεηέο αλέθεξαλ δηαθνξεηηθά είδε «Γξακκαηηζκνχ» (Soyle, 1994, 

ζ. 2): πνιηηηζηηθφο, ηερλνινγηθφο, επηζηεκνληθφο, καζεκαηηθφο γξακκαηηζκφο. χκθσλα κε ηνλ 

Βreivik (1991), ν Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο  είλαη ν πην νινθιεξσκέλνο νξηζκφο θαη κέζσ 

απηνχ, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη ηα άιια είδε γξακκαηηζκνχ, θαζψο ν ΠΓ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ «λα καζαίλεηο πψολα καζαίλεηο».  

Ζ SCONUL (SocietyofCollege, NationalandUniversityLibraries) δηαηχπσζε ην 1999 ηηο 

«Δπηά θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ Πιεξνθνξηαθφ Γξακκαηηζκφ» κε ζηφρν λα απνηειέζεη 

έλα κνληέιν ΠΓ αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ. Σνκνληέινεπηθαηξνπνηήζεθεην 2004 θαημαλάην 

2011. (SocietyofCollegeNationalandUniversityLibraries, 2011).  

Ζ ACRL (AssociationofCollegeandResearchLibraries) ην 2000, νξίδεη ηνλ ΠΓ σο «κηα 

ζεηξά δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάθηεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο». Πξνζδηφξηζε επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεοθαη 

θξηηήξηα πνπ νξηνζεηνχλ κε ιεπηνκέξεηα θαη ζαθήλεηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

«πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαην» άλζξσπν. 
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Ζ UNESCO κε ηε «Γηαθήξπμε ηεο Πξάγαο: Βαδίδνληαο πξνο κηα Πιεξνθνξηαθά 

Δγγξάκκαηε Κνηλσλία» (2003) φξηζε ηνλ ΠΓ σο «ηε γλψζε ελφο αηφκνπ γηα ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

πιεξνθφξεζε, ηε δεμηφηεηα λα αλαγλσξίδεη, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί, λα νξγαλψλεη θαη λα 

ζπλζέηεη απνηειεζκαηηθά, λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα επηθνηλσλεί ηελ πιεξνθνξία πνπ εληφπηζε, 

γηα λα αληηκεησπίδεη ζέκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Δίλαη πξναπαηηνχκελνο – ν 

ΠΓ- γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνηειεί θνκκάηη ηνπ 

βαζηθνχ αλζξσπίλνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε».   

Ζ CILIP (CharteredInstituteofLibraryandInformationProfessionals) έρεη νξίζεη, ην 2004, 

ηνλ ΠΓ σο «ην λα γλσξίδεη θαλείο πφηε θαη γηαηί ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθνξία, πψο λα ηελ 

αμηνινγεί, πσο λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαη πψο λα ηελ δηαδίδεη κε εζηθφ ηξφπν». Ο νξηζκφο 

εκπεξηέρεη κηα ζεηξά δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαλείο ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο». Ο πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο άλζξσπνο, ζχκθσλα κε ηε 

CILIP, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα παξαθάησ: ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

πιεξνθνξία, ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ηνλ ηξφπν εχξεζεο ηεο δεηνχκελεο πιεξνθνξίαο, 

ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζή ηεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπ, δεηήκαηα 

εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 Σν ANZIIL (AustralianandNewZealandInstituteforInformationLiteracy) νξίδεη ην 2004, 

ηνλ ΠΓ σο «κηα ζεηξά δεμηνηήησλ πνπ θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο θνηηεηέο λα πξνζδηνξίδνπλ ην 

πφηε ρξεηάδνληαη κηα πιεξνθνξία, λα εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηε δεηνχκελε πιεξνθνξία». Σν ANZILL θαζφξηζε επίζεο κηα ζεηξά 

δεμηνηήησλ ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ νη «πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνη».  

Ζ «Γηαθήξπμε ηεο Αιεμάλδξεηαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηαθφ Γξακκαηηζκφ θαη ηε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» απφ ηελ IFLA (InternationalFederationofLibraryAssociations) ην 2005, δειψλεη φηη «ν 

ΠΓ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Δλδπλακψλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο δσήο, ζηελ αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε, ρξήζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζχλζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο, θνηλσληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπο. Δίλαη βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη πξνσζεί ηελ 

θνηλσληθή απνδνρή αλάκεζα ζηα έζλε». 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη δεμηφηεηεο ΠΓ είλαη απαξαίηεηεο ζην άηνκν φρη κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο ηνπ δσήο, αιιά θαη κεηέπεηηα, σο πνιίηε εληαγκέλν ζε έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη πξνζαξκφδεηαη ζε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαηγηζκφ πιεξνθνξηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζην πεξηβάιινλ απηφ, νθείιεη φρη κφλν λα έρεη πξφζβαζε ζηελ 
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πιεξνθνξία, αιιά λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ εμεξεπλά, λα ηελ δηαδίδεη κε δνκεκέλν ηξφπν 

θαη λα ηελ αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά αλάινγα κε ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε.  

2.3 Πιεξνθνξηαθόο Γξακκαηηζκόο θαη δηα βίνπ κάζεζε 

Ο ΠΓ θαη ε δηα βίνπ κάζεζε (IFLA, 2006) έρνπλ κηα αιιειεμαξηψκελε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

ε νπνία απνβαίλεη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ελφο αηφκνπ, ελφο νξγαληζκνχ, ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή κηαο ρψξαο ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. Οη δχν 

απηνί ζχγρξνλνη θιάδνη ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη – ζχκθσλα κε ηελ 

IFLA - γηα λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα επηβηψζνπλ ηνλ 21
ν
 

αηψλα θαη ζηε ζπλέρεηα. Καη νη δχν έλλνηεο είλαη απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο ρσξίο λα απαηηνχλ 

ηε δηακεζνιάβεζε ελφο ηξίηνπ κέξνπο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, παξά κφλν ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε 

βνήζεηα ελφο κέληνξα. Παξαθηλνχλ ηνλ άλζξσπν, θαζψο φζν απηφο γίλεηαη πιεξνθνξηαθά 

εγγξάκκαηνο, ηφζν εθαξκφδεη ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ θαη δηα βίνπ. Ο 

ΠΓ θαη ε δηα βίνπ κάζεζε απφ θνηλνχ, ζχκθσλα κε ηελ IFLA (2006), βειηηψλνπλ: 

-ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ αηφκνπ ζε πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά 

θαη θνηλσληθά δεηήκαηα. 

-ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηελ ηππηθή ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ζηε κεηέπεηηα αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ άηππε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

-ηελ πξννπηηθή εχξεζεο θαη δηαηήξεζεο κηαο ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

πξννπηηθή γξήγνξεο αλέιημεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα κε ηηο θαηάιιειεο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο θαη κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. 

-ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν ή θαη ζε αλψηεξν, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε 

επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ. 

Ζ Kurbanoglou (2003) ζπλδέεη ηνλ φξν επίγνυζη αςηεπάπκειαρκε ηνλ ΠΓ θαη ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Οη θνηλσλίεο ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ππνζηεξίδεη, απαηηνχλ απηάξθεηο, απηφλνκνπο θαη 

αλεμάξηεηνπο «εθπαηδεπφκελνπο» πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Ζ «απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε» θαη ν Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο απνηεινχλ ηηο 

ζεκειηψδεηο ιίζνπο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Έλαο πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο άλζξσπνο, γλσξίδεη 

πψο λα εθπαηδεπηεί θαη ζπλεπαθφινπζα, γίλεηαη ηθαλφο λα θαηαθηήζεη ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ο 

φξνο επίγνυζη αςηεπάπκειαρ(self-efficacy) πξνζδηνξίδεη, ζχκθσλα κε ηελ Kurbanoglou (2003), 
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ηελ πίζηε θάπνηνπ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα νξγαλψζεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ
8
. 

Ζ πίζηε ζηελ απηεπάξθεηα πνπ δηαζέηεη έλαο άλζξσπνο, επεξεάδεη ηε ζθέςε, ηηο ελέξγεηεο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, απνηειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θίλεηξν γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο 

πνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη. Ζ πίζηε ζηελαπηεπάξθεηα, θαηαιήγεη ε Kurbanoglou (2003) 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ΠΓ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Όζν κεγαιχηεξε ε πίζηε ζηελαπηεπάξθεηα ηνπ αηφκνπ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε 

πξνζπάζεηα θαζψο θαη ε επηκνλή γηα δξάζε θαη πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

HBruce (1999) ζπλδέεη ηνλ ΠΓ κε ηνλ εξγαζηαθφ/επηρεηξεζηαθφ ρψξν. Οη δεμηφηεηεο ηνπ 

ΠΓ, φπσο ε αμηνιφγεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο βξίζθνπλ άκεζε 

εθαξκνγή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν παξνκνηάδνληαο ηηο αηνκηθέο κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δεμηφηεηεο 

ΠΓ. Ο ΠΓ εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο. Απηφ αθνξά ζε δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζε 

θψδηθεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εζηθήο, ζε δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ έξεπλα.Δπνκέλσο o ΠΓ, δηαζθαιίδεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηηο 

απαξαίηεηεο εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηθαλνχο λα αληαπεμέξρνληαη 

απνηειεζκαηηθά θαη άκεζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ρψξνπ, 

ζπλδένληαο- κε ηνλ ηξφπν απηφ- ηνλ ΠΓ κε ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ / επηρεηξεζηαθφ 

ηνκέα. 

Ζ Wo (2006) επηζεκαίλεη φηη ν ΠΓ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, φηαλ δηδάζθεηαη ζε κάζεκα 

ελζσκαησκέλν ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζπλερίδεη, νθείινπλ λα 

πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα εμαηξεηηθά 

αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα 

πιεξνθφξεζε ηνπ αλζξψπνπ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν Πιεξνθνξηαθφο Γξακκαηηζκφο, 

πξνσζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, δηαδηθαζία ε νπνία 

δηαθαίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε 

θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν κε ηελ παξάιιειε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ θαη ζηφρσλ. Ο ΠΓ σο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, δηεπξχλεη ηε 

                                                           
8 Σνλ φξν self-efficacy εηζεγήζεθε πξψηνο ν Bandura (1997).  

Bandura, A. (2010). Self-Efficacy. ε Corsini Encyclopedia of Psychology. NewJersey: Wiley. 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία – ηε δηαδηθαζία δειαδή «ηνπ λα καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο»- , θαη ηελ 

επεθηείλεη ζηνλ εξγαζηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν, αιιά θαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ 

πνιίηε σο κέξνο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ.  

Ο ΠΓ (Bruce, 2004) απνηειεί ηε θπζηθή επέθηαζε ηεο ηδέαο ηνπ Γξακκαηηζκνχ ζηελ 

θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο, θαη ε εθπαίδεπζε ζηνλ ΠΓ απνηειεί ηνλ θαηαιχηε 

γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο ηνπ ζήκεξα, ζηελ 

θνηλσλία ηεο κάζεζεο ηνπ αχξην. 

 

2.4 Πιεξνθνξηαθόο Γξακκαηηζκόο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ ΠΓ ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

φπνπ αθελφο κελ ε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε γίλεηαη εληνλφηεξε εμαηηίαο ηεο θχζεο θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αθεηέξνπ δε, νη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζήκεξα ζην ρψξν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζθηαγξαθνχλ έλα αζηαζέο θαη αβέβαην πεξηβάιινλ ην 

νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη ζην νπνίν ζα θιεζνχλ νη θνηηεηέο λα αληαπεμέιζνπλ δηαζέηνληαο 

επειημία, θξηηηθή ζθέςε θαη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

θνπφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απνηειεί ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ θαη αλεμάξηεησλ 

θνηηεηψλ, ε παξνρή ζχγρξνλσλ θαη άξηησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σα παλεπηζηήκηα παξέρνληαο ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπο ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν «καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ» θαη παξάιιεια 

εμνπιίδνληάο ηνπο κε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
9
 φπσο πρ. ε θξηηηθή ζθέςε, ε ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θαη ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εζηθή, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξφνδν κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαζψο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο σο ελεξγψλ θαη ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ, κειψληεοθνηλφηεηαο.  

ην πιαίζην απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη θνηηεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

είλαη απαξαίηεην λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα πιεξνθφξεζε, λα 

εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη ηειηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά, λφκηκα θαη εζηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εληφπηζαλ. Οη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο 

ηφζν ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζην πιαίζηνησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ 

                                                           
9
 «Ηθαλφηεηα: ζπγθξηκέλν θπζηθφ ή πλεπκαηηθφ πξνζφλ. πλψλπκα: δεμηφηεηα, επηηεδεηφηεηα, δπλαηφηεηα».  

«Γεμηφηεηα: φ,ηη ραξαθηεξίδεη ηνλ ηθαλφ θαη ηνλ επηδέμην, ε ηδηφηεηα ηνπ επηηήδεηνπ. πλψλπκα: επηδεμηφηεηα, 

ηθαλφηεηα, επηηεδεηφηεηα, δεηλφηεηα». (Μπακπηληψηεο, Γ. (2002). Λεμηθφ ηεο Νέαο ΔιιεληθήοΓιψζζαο: Με ρφιηα 

γηα ηε σζηή Υξήζε ησλ Λέμεσλ. Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο. ) 

Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο έγθεηηαη ζη ε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε εθπαίδεπζε ε 

νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ε θαηάξηηζε ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ. 
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πνπ έξρνληαη ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν αξγφηεξα ζην πιαίζην ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο (IFLA 2006). 

Παξαδνζηαθά ν ξφινο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ΠΓ αλήθεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο(Saur, 2008). Ξεθίλεζε σο «παξνπζίαζε 

βηβιηνζήθεο» (libraryorientation), κεηακνξθψζεθε ζε «βηβιηνγξαθηθή εθπαίδεπζε ρξεζηψλ» 

(bibliographicinstruction) θαη κεηνπζηψζεθε ζε ΠΓ (informationliteracy).  

Καζήθνλ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο (Owusu-Ansah, 2001) απνηειεί ε ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, λα 

πξνσζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηα ζπγθεθξηκέλα εθφδηα 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζηελή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο, θαηαιήγεη ν Owusu-Ansah (2001), απνηειεί ην 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ξφινο ζηελ πξνψζεζε ηνπ ΠΓ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, βηβιηνζεθνλφκσλ θαη Γηνίθεζεο απνηειεί πεδίν 

έξεπλαο ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα κέζσ ηεο ελ ιφγσ 

ζπλεξγαζίαο. Ζ Albitz (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαηδεπηηθή πιεπξά ηνπ φξνπ ΠΓ 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ελψ ε βηβιηνζεθνλνκηθή πιεπξά ηνπ φξνπ, 

θαηεπζχλεη θπξίσο πξνο ηε δηα βίνπ κάζεζε. Καηαιήγεη, ππνζηεξίδνληαο φηη ε άξξεθηε θαη 

ζπλερήο ζπλεξγαζία ησλ δχν (Δθπαηδεπηηθνί –Βηβιηνζεθνλφκνη) θέξλεη ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα ζε θάζε πεξίπησζε. 

Γίλνληαη πνιιέο ζπδεηήζεηο, ππνζηεξίδεη ε Snavely (2008), γηα ην πψο πξέπεη λα δηδάζθεηαη 

ν ΠΓ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν θχξην ζεκείν αλαθνξάο είλαη φηη επηβάιιεηαη λα 

δηδάζθεηαη, θαζψο ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΔ έρνπλ πξνζδψζεη κηα ιαλζαζκέλε 

εληχπσζε φηη νη θνηηεηέο είλαη επηδέμηνη ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ελψ ζηελ νπζία δελ είλαη. Θεσξνχλ επνκέλσο φηη θαηέρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

απηεπάξθεηαο - ζχκθσλα θαη κε ηελ Kurbanoglou (2003) – πνπ φκσο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε 

φηη δελ έρνπλ, ζπγρένληαο ηνλ ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ κε ηελ πην ζπλνιηθή έλλνηα ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ.  Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

ζσζηή θαη εζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ Γηνίθεζε, θαηαιήγεη ε Snavely (2008), κπνξεί θαη 

νθείιεη λα αλαπηχμεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επδνθηκήζνπλ ζπλεξγαζίεο πνπ ζα ελζσκαηψζνπλ ηε 
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δηδαζθαιία ηνπ ΠΓ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξεί 

αθφκε λα ελζαξξχλεη αθαδεκατθά ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζεκαηηθνχο 

βηβιηνζεθνλφκνπο γηα λα πξνσζήζνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο ζηφρν. 

Σνλ ΠΓ-φπσο επνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ- ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαιακβάλνπλ λα 

πξνσζήζνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, σο πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ζην πιαίζην ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μέζσ ηνπ ΠΓ 

πνπ παξέρεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ν ρξήζηεο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο δεμηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηε γλψζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ πεγψλ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο κε εζηθφ 

θαη λφκηκν ηξφπν. Ζ εκπινθή ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ζηξέθεηαη απφ ηελ απιή θαη κφλν 

παξνρή πιεξνθνξηψλ-ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε- ζηελ πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα κε ηε δπλακηθή αλάκεημή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

2.4.1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΠΓ: ACRL 

Ζ ACRL (AssociationofCollegeandResearchLibraries) πξνζδηνξίδεη ην 2000 ηα «Κξηηήξηα 

επάξθεηαο Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε», (ACRL, 2000) κε 

ζηφρν λα δηακνξθψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κέζα ζην νπνίν -Δθπαηδεπηηθνί, 

Βηβιηνζεθνλφκνη- φπσο επηκέλεη ε Albitz (2007) - θαη εηδηθφηεηεο άιισλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ- πξνζδηνξίδνπλ , βάζεη δεηθηψλ, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνπ ρξήζηε. 

ηφρνο αθφκε ησλ θξηηεξίσλ ΠΓ είλαη λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν βνήζεκα ζηνπο θνηηεηέο, 

βνεζψληαο ηνπο λα απνθηήζνπλ κηα κεηαγλσζηηθή άπνςε γηα ηε κάζεζε, κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ζπιινγήο, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη ηειηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  

Σα θξηηήξηα ηεο ACRL ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ψζηε λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Ζ ζπλδξνκή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ πξνζπάζεηα απηή θξίλεηαη 

επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο. 

Οη θαηεπζπληήξηεονδεγίεο ΠΓ εζηηάδνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ θαη απαξηζκνχλ επίζεο ζπγθεθξηκέλα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα απνηηκεζεί ε πξφνδνο ησλ θνηηεηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο σο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ θνηηεηψλ.  

2.4.2 Καηεπζπληήξηεονδεγίεο ΠΓ: ANZIIL 
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Σν ANZIIL (AustralianandNewZealandInstituteforInformationLiteracy) ην 2004,-

βαζηδφκελν ζηηο θαηεπζπληήξηεονδεγίεο ηεο ACRL- δηακφξθσζε ην πιαίζην γηα ηνλ 

Πιεξνθνξηαθφ Γξακκαηηζκφ. ην πιαίζην απηφδηακφξθσζε έμη θξηηήξηαπαξαζέηνληαο 

ζπγθεθξηκέλακαζεζηαθά πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν 

πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο ρξήζηεο. 

2.5 Μνληέια ΠΓ 

 Οη βηβιηνζήθεο έρνπλ πηνζεηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία πξνγξακκάησλ 

ΠΓ ζηνπο θνηηεηέο. χκθσλα κε ηνλ Gross (2009) ππάξρνπλ δχν ηξφπνη δηδαζθαιίαο, ε δηα 

δψζεο κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ θαη ηα Online πξνγξάκκαηα ΠΓ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Τπάξρνπλ 

επίζεο θαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε δηδαζθαιίαο, α) ην ζεκηλάξην ΠΓ ζε κηα θνξά 

(Oneshotsession), β) ην ζεκηλάξην ΠΓ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γ) ζεκηλάξην ΠΓ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία θαη δ) ελζσκαησκέλν ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 Σα ζεκηλάξηα πνπ δηεμάγνληαη κηα θνξά, ππνζηεξίδεη ε Reece (2007), «αλαγθάδνπλ» 

ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο λα πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ έλα εχξνο ζεκάησλ ζε πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα ζεκηλάξηα επίζεο ηα νπνία δε 

ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κε κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, δελ παξέρνπλ θίλεηξν 

ζηνπο θνηηεηέο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ.  

 Ο ΠΓ δελ απνηειεί πξναπαηηνχκελν απφ ηνπο θαζεγεηέο ή δελ απνηειεί κέξνο ηνπ 

επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Παξφια 

απηά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ζε δηάθνξα αθαδεκατθά ηκήκαηα
10

 ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, κε αληηθείκελν ηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. ηα 

καζήκαηα απηά, κπνξεί λα ελζσκαησζεί ε δηδαζθαιία ηνπ ΠΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κε κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ηελ νπνία νη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα 

παξαδψζνπλ ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ΠΓ ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν λα απνθέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε 

                                                           
10

 Πρ. ην Β’ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο δηδάζθεηαη ην κάζεκα 

εκηλάξην κε αληηθείκελν ηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ζπγγξαθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

(http://www.ap.teithe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3A2010-02-14-03-58-

11&catid=45%3Amathimata&Itemid=91&lang=el)  

ην Ε’ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΑΣΔΗΘ δηδάζθεηαη ην κάζεκα εκηλάξην κε ην ίδην 

αληηθείκελν (http://www.food.teithe.gr/docs/programma_spoudwn.pdf)  

http://www.ap.teithe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3A2010-02-14-03-58-11&catid=45%3Amathimata&Itemid=91&lang=el
http://www.ap.teithe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3A2010-02-14-03-58-11&catid=45%3Amathimata&Itemid=91&lang=el
http://www.food.teithe.gr/docs/programma_spoudwn.pdf
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καζεζηαθφ επίπεδν. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην κάζεκα κε ην 

βηβιηνζεθνλφκν θξίλεηαη απαξαίηεηε (King, 2009) γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ παξάιιειε αλάγθε γηα αζχγρξνλε εθπαίδεπζε απφ 

απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο νδήγεζε ηηο βηβιηνζήθεο ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

ΠΓ κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία, είηε ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, είηε ελζσκαηψλνληαη ζηα δηα δψζεο 

ζεκηλάξηα πνπ παξέρνπλ νη βηβιηνζήθεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ επηπιένλ, 

δνκεκέλε γλψζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν, 

ειθπζηηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο, απνηειψληαο κηα επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Σαπξνγξάκκαηα ΠΓ κέζσ δηαδηθηχνπ, ππνζηεξίδεη ε Michel (2001), παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο 

ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζνχλ ζην εθάζηνηε πξφγξακκα, επαλαιακβάλνληαο ή πξνζπεξλψληαο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα φπνηε απηνί επηιέμνπλ. Ο θίλδπλνο ζηα 

πξνγξάκκαηα ΠΓ κέζσ δηαδηθηχνπ(King, 2009) έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη - ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφλνκα, ρσξίο ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ην βηβιηνζεθνλφκν – είλαη δπλαηφλ 

λα απνζαξξχλνπλ νξηζκέλνπο εζσζηξεθείο ή ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνπο θνηηεηέο, 

απνκαθξχλνληάο ηνπο έηζη απφ ηε βηβιηνζήθε. 

 Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ππάξρεη έλα εχξνο θαη κηα πνηθηιία ζηα πξνγξάκκαηα 

ΠΓ πνπ επηιέγνπλ λα πξνσζήζνπλ νη βηβιηνζήθεο, αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηνπο πφξνπο, ηηο 

ππνδνκέο θιπ. Δπίζεο, γίλεηαη ζαθέο φηη ε ζηελή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη 

βηβιηνζεθνλφκσλ θξίλεηαη νπζηψδεο θαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνλίδνπλ νη D'Angelo&Maid (2004), έρεη κεξίδην 

επζχλεο ζηελ πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί ν ΠΓ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ζηα επίζεκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαηαιήγνπλ, κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ. 
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3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ 

θνηηεηψλ πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 

Γηακνξθψζεθαλ πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα / ζηφρνη πξνο δηεξεχλεζε ζχκθσλα κε ηα 

πέληε θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε ACRL (2000) γηα ηνλ ΠΓ. ηε ζπλέρεηα, δηακνξθψζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ θαζψο θαη επηκέξνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο δεμηνηήησλ ΠΓ 

ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ νξίδεη ε ACRL
11

 

(2000). Γνκήζεθε εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα παξέρεη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ηνπο επηκέξνπο άμνλεο, ψζηε λα απνηππσζνχλ κε αθξίβεηα νη δεμηφηεηεο ΠΓ ησλ 

θνηηεηψλ. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ θαη νη άμνλεο δηεξεχλεζεο φπσο δηακνξθψζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

α/α ΣΟΥΟΗ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΑΞΟΝΔ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΡΧΣΖΔΗ 

1 Γεμηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ θνηηεηψλ (δεμηφηεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ζέκαηνο, 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

πεγέο δεκνζίεπζεο) 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ: 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, πεγέο 

δεκνζίεπζεο, εληνπηζκφο 

βηβιηνγξαθίαο 

 

1.1 Πεγέο 

Πιεξνθφξεζεο  

9, 30 

1.2 Πεγέο 

Γεκνζίεπζεο 

10, 11, 30 

2 Γεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ 

(δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπζηήκαηα αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ, ζηξαηεγηθέο 

έξεπλαο) 

 

Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ: ζηξαηεγηθέο 

έξεπλαο (ηειεζηέο εγγχηεηαο), 

εξγαιεία έξεπλαο (θαηάινγνο 

βηβιηνζήθεο, Ζιεθηξνληθά 

πεξηνδηθά, Ηδξπκαηηθφ 

Καηαζεηήξην Δχξεθα!, 

Γηαδηθηπαθά εξγαιεία 

έξεπλαο (ιίζηεο ζπδεηήζεσλ, 

κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, 

Google, Google κειεηεηήο) 

 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

12, 30 

2.2 Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

13, 14, 15, 

30 

                                                           
11

Σα θξηηήξηα ηεο ACRL γηα ηνλ ΠΓ κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη 

ζην Παξάξηεκα Α. 
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2.3 Γηαδηθηπαθά 

Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

16, 17,18, 

19, 30 

3 Γεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ (δεμηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ 

πνπ εληνπίδνληαη ζην 

Γηαδίθηπν) 

 

Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ: 

έληππεο πεγέο δεκνζίεπζεο, 

πεγέο πνπ εληνπίδνληαη κέζσ 

Γηαδηθηχνπ 

 

3.1 Αμηνιφγεζε 

Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν  

20, 21, 23, 

30 

3.2 Αμηνιφγεζε 

Βηβιίσλ 

22 

4 Γεμηφηεηεο ζπγγξαθήο θαη 

δεκνζίεπζεο 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

 

πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  (Γνκή 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) 

 

4.1 Γνκή 

Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

24, 25, 29, 

30  

5 Γεμηφηεηεο εζηθήο ρξήζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο  

 

Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

(πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

ινγνθινπή, παξαπνκπέο, 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο) 

 

5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

26, 30 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

27 

5.3 χληαμε 

Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 

28, 30 

Πίλαθαο 1: Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα, Καηεγνξίεο εξσηήζεσλ,ηφρνη / Άμνλεο Γηεξεχλεζεο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη επηκέξνπο άμνλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

δηακνξθψζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο πνπ 

έζεζε ε ACRL (2000) γηα ηνλ ΠΓ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε 

αθξίβεηα φιν θάζκα ησλ δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαην 

ρξήζηε. Ο πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο ρξήζηεο ζχκθσλα κε ηε CILIP (2004) ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα παξαθάησ: ηελ αλάγθε ηνπ γηα πιεξνθνξία, ην εχξνο ησλ 

δηαζέζηκσλ πεγψλ, ηνλ ηξφπν εχξεζεο ηεο δεηνχκελεο πιεξνθνξίαο, ηελ αλάγθε γηα 

αμηνιφγεζή ηεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπ, δεηήκαηα εζηθήο ρξήζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ.  

Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

αλακνξθψζνπλ ηα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ νξγαλψλεη θαη παξέρεη ε βηβιηνζήθε θαζψο θαη ην 
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onlineπξφγξακκα ΠΓ πνπ έρεη δηακνξθψζεη, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο θαη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ νξίδεη ε ACRL (2000) γηα ηνλ ΠΓ.  

 

3.1.1 Δθαξκνγή κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ από άιιεο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο 

Πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζε 

παξφκνηεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξακεηξνπνίεζε - απφ ηελ παξνχζα έξεπλα - ηνπ κνληέινπ 

πξνζδηνξηζκνχ φινπ ηνπ θάζκαηνο δεμηνηήησλ ΠΓ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνπο δείθηεο 

απφδνζεο ηεο ACRL (2000), ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ζε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, ζε 

επηκέξνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο θαη ε δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φπσο έρεη δηακνξθσζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ άιιεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

Σν κνληέιν πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα:  

- Πξνζδηνξηζκφο ζθνπνχ θαη επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο βηβιηνζήθεο φζνλ αθνξά ηελ 

πνιηηηθή ΠΓ πνπ δηαζέηεη 

- Πξνζδηνξηζκφο πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ 

- Πξνζδηνξηζκφο πιεζπζκνχ έξεπλαο θαη δείγκαηνο 

- ρεδηαζκφο θαη δηακφξθσζε ζηφρσλ πξνο δηεξεχλεζε (πίλαθαο 1) ζχκθσλα κε ηα 

πέληε θξηηήξηα ΠΓ ηεο ACRL (2000) 

- ρεδηαζκφο θαη δηακφξθσζε θαηεγνξηψλ εξσηήζεσλ (πίλαθαο 1) ζχκθσλα κε ηα 

πέληε θξηηήξηα ΠΓ ηεο ACRL (2000) 

- Γηακφξθσζε έληεθα (11) επηκέξνπο αμφλσλ δηεξεχλεζεο (πίλαθαο 1) 

- ρεδηαζκφο εξσηήζεσλ εξσηεκαηνινγίνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ θαη ηνπο επηκέξνπο άμνλεο. 

- χγθξηζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

- ηνρεπκέλε παξέκβαζε γηα βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΓ απφ ηε 

βηβιηνζήθε 

 

 

 



 
 

 27 
 

3.2 Γείγκα έξεπλαο 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηψλ φισλ ησλ εμακήλσλ ζην ΑΣΔΗΘ, ζχκθσλα κε 

ηε βάζε δεδνκέλσλ «Ππζία» πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ 
12

, απηή ηε 

ζηηγκή είλαη 22.494. Απφ απηνχο, νη 3.055 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ πξσηνεηψλ 

θνηηεηψλ α΄ θαη β΄ εμακήλνπ.  

Ζ έξεπλα θξίζεθε ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, 

θαζψο νη δεμηφηεηεο ΠΓ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ θαη κε ηελ πάξνδν ησλ 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ (Dunn, 2002 Fain, 2011 Maughan, 2001). Οη 147 θνηηεηέο πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηεινχλ κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζέηνληαο κηα βάζε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη, πρ. έηνο θνίηεζεο ή 

ζπγθεθξηκέλε ρνιή. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο έγηλε γηα λα απνηειέζεη κηα 

αξρηθή ραξηνγξάθεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο φιεο ηεο θνηλφηεηαο, 

ψζηε αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα, λα δηακνξθσζνχλ επφκελεο έξεπλεο ζηνρεπκέλεο ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πιεζπζκψλ (ρνιή, έηνο θνίηεζεο, γλσζηηθφ αληηθείκελν). 

Δπηιέρζεθε έλα Σκήκα γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε ζπλνιηθά ρνιέο ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη ίζνο 

αξηζκφο θνηηεηψλ θαη κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) απφ θάζε Σκήκα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έξεπλα. Δπηιέρζεθαλ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζεί ζεκηλάξην 

ΠΓ απφ ηε Βηβιηνζήθε θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ζην αθαδεκατθφ έηνο 2012 -2013. 

Πξνηηκήζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηζάξηζκα ηκήκαηα απφ ηηο πέληε (5) ρνιέο ηνπ 

ΑΣΔΗΘ, θαζψο ε θάζε ρνιή δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο σο πξνο ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα απνηππσζνχλ νη δεμηφηεηεο ΠΓ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

δείγκαηνο θαη γηα ηηο πέληε (5) ρνιέο ηνπ Ηδξχκαηνο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε κηα 

επφκελε έξεπλα λα εξεπλεζεί ε θάζε ρνιή μερσξηζηά. Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα ζεηξά επφκελσλ εξεπλψλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ειιείςεηο ζε ζέκαηα ΠΓ ζε φιε ηελ θνηλφηεηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί σο 

πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φ,ηη ην κέγεζνο ηεο θάζε ρνιήο θαη ηνπ θάζε Σκήκαηνο 

πνηθίιιεη. 
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 Πιεξνθνξίεο γηα ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ηνπ ΑΣΔΗΘ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL: 

http://www.noc.teithe.gr/ 

http://www.noc.teithe.gr/
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Ζ ειηθία ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη απφ 18 έσο 20 θαζψο 

πξφθεηηαη γηα πξσηνεηείο θνηηεηέο ζην α΄ ή ζην β΄ εμάκελν θνίηεζεο, γεγνλφο ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο  

Σν θχιιν ησλ ζπκκεηερφλησλ άπηεηαη ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Σκεκάησλ, θαζψο ζπγθεθξηκέλεο ρνιέο θαη Σκήκαηα πξνζειθχνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ άληξεο ή γπλαίθεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ (θεθ. 3.3). 

 

3.3 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα 

Αλαιπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη θνηηεηέο α΄ θαη β΄ εμακήλνπ ζην 

αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 

ΑΣΔΗΘ: 

1. ΣΔΦ (ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ) - Σκήκα Ζιεθηξνληθήο.  

2. ΣΔΓ (ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο) - Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο 

3. ΣΔΣΡΟΓ (ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο) - Σκήκα Σερλνινγίαο 

Σξνθίκσλ.  

4. ΔΤΠ (ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο) - Σκήκα Μαηεπηηθήο. 

5. ΓΟ (ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο) - Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 

Πιεξνθφξεζεο. 

Οη εξσηήζεηο 1-3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 147 θαη θαηαλέκνληαη αλά ρνιή 

θαη Σκήκα σο εμήο: 



 
 

 29 
 

 

Πίλαθαο 2 : Φνηηεηέο αλά ρνιή 

Ζ θαηαλνκή αλά Σκήκα έρεη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 3: Φνηηεηέο αλά Σκήκα 

Σα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ αλά ρνιή θαη Σκήκα είλαη ίδηα θαζψο έρεη επηιερζεί έλα 

Σκήκα αλά ρνιή γηα ηηο πέληε ζπλνιηθά ρνιέο ηνπ ΑΣΔΗΘ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ,ν 

αξηζκφο θνηηεηψλ αλά ρνιή θαη Σκήκα πνηθίιιεη. 

Σν θχιιν ησλ ζπκκεηερφλησλ  αλά ρνιή θαη Σκήκα παξαηίζεηαη σο εμήο:  

29
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Πίλαθαο 4: Φύιιν πκκεηερόλησλ 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο έρεη κφλν άληξεο
13

, θαζψο ε ΣΔΦ 

πξνζειθχεη θπξίσο άληξεο ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο 

(Ζ ΣΔΦ πεξηιακβάλεη ηα Σκήκαηα Απηνκαηηζκνχ, Ζιεθηξνληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Ορεκάησλ, 

Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο). Σν πνζνζηφ ησλ αληξψλ είλαη κεγάιν θαη ζην Σκήκα Εσηθήο 

Παξαγσγήο γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν θαζψο ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ησλ δψσλ θαη ζπλαθψλ θιάδσλ
14

.Ζ ΣΔΓ πεξηιακβάλεη 

ηα Σκήκαηα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο 

Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζην Σκήκα Μαηεπηηθήο
15

 κε ην 

δείγκα λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο θαζψο ε ΔΤΠ πξνζειθχεη σο επί ην πιείζηνλ 

γπλαίθεο ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο (Πεξηιακβάλεη ηα 

Σκήκαηα Αηζζεηηθήο, Μαηεπηηθήο, Ννζειεπηηθήο, Δπηζθεπηψλ Τγείαο θαη Ηαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ). Πεξηζζφηεξνη άληξεο παξαηεξνχληαη θαη ζην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο
16

 θαζψο θαη ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ
17

 Ζ ΓΟ 

πεξηιακβάλεη ηα Σκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο, Δκπνξίαο θαη 

                                                           
13

 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνπο ηνκείο ησλ 

βηνκεραληθψλ απηνκαηηζκψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο. Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην 

URL: http://www.el.teithe.gr/Page.aspx?Type=0&ID=16 
14

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL: 

http://w3.ap.teithe.gr/index.php/el/tmima/perigrafi-tmimatos.html 
15

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL:  

http://w3.midw.teithe.gr/index.php 
16

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL: 

http://w3.libd.teithe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=53&lang=el 
17

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL:  

http://www.food.teithe.gr/category.php?lang=gr&id=5 
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Γηαθήκηζεο, Λνγηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ελψ ε ΣΔΣΡΟΓ πεξηιακβάλεη ηα 

Σκήκαηα Γηαηξνθήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ.  

3.4 Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ: 

1. Σν κέγεζνο ηεο θάζε ρνιήο θαη ηνπ θάζε Σκήκαηνο ηνπ ΑΣΔΗΘ πνηθίιιεη. Σν δείγκα 

πνπ εξεπλήζεθε ππήξμε ίδην γηα θάζε ρνιή θαη Σκήκα αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ελεξγψλ θνηηεηψλ ζε θάζε ρνιή θαη Σκήκα πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελέξεπλα. 

2. Γηαθνξεηηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί (ACRL, 2000 ANZIIL, 2004) έρνπλ δηακνξθψζεη 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ ΠΓ, ιφγσ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα επηκέξνπο εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, κε ζηφρν λα δηακνξθψζνπλ έλα θνηλφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηνλ ΠΓ 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη βηβιηνζεθνλφκσλ. Σα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξακεηξνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα παλεπηζηήκηα πνπ ηα 

εθαξκφδνπλ, θαζψο ελαξκνλίδνληαη κε ην φξακα θαη ηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο ζηφρνπο. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ΠΓ ηεο ACRL (2000) απνηειεί 

πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3.5 Δξσηεκαηνιόγηα 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα. 

3.5.1 Δξσηεκαηνιόγην γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο έξεπλαο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν 

δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ 

δηακνξθψζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζε 150 πξσηνεηείο θνηηεηέο. Οη εξσηήζεηο 1-3 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ, δειαδή θχιν θαη ρνιή 

/ Σκήκα θνίηεζεο. Οη εξσηήζεηο 4-8 δηεξεπλνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ 

κε ην Γηαδίθηπν. Οη εξσηήζεηο 9-29 αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ θαη ε 30 

αθνξά ζηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ (Kurbanoglou, 2003Kurbanoglou Akkoyunlu 

& Umay, 2006), ζην βαζκφ δειαδή, θαηά ηνλ νπνίν αηζζάλνληαη φηη νη ίδηνη δηαζέηνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ΠΓ γηα ηηο νπνίεο αμηνινγήζεθαλ ζην θπξίσο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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(εξσηήζεηο 9-29). Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε πηινηηθά απφ πέληε ζπλνιηθά θνηηεηέο δηαθφξσλ 

εμακήλσλ θαη δηαθφξσλ Σκεκάησλ. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ηνπο 

θνηηεηέο ππνινγίζηεθε ζηα 15-20 ιεπηά. Αθνινχζεζαλ νξηζκέλεο δηνξζψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνηξάζηεθε ζε έληππε κνξθή θαη απαληήζεθε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.πγθεληξψζεθαλ 147 εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν, 30 πεξίπνπ αλά ρνιή 

θαη Σκήκα. Σξία (3) εξσηεκαηνιφγηα αθαηξέζεθαλ θαζψο ήηαλ ειιηπή σο πξνο ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε ινγηζκηθφ MATLAB
18

. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγην, αμηνπνηήζεθαλ ψζηε 

λα α) αλαδηακνξθσζεί πηζαλψο πξφγξακκα ΠΓ κέζσ Γηαδηθηχνπ ηεο βηβιηνζήθεο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο απνηππψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα θαη β) λα δηαθαλεί ε αλάγθε λα 

ελζσκαησζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ ΠΓ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗΘ. 

3.5.2 Δξσηεκαηνιόγην γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ 

Γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ νινθιεξψζεθε έξεπλα κε ηε κνξθή 

ζπλέληεπμεο απφ: α) Πέληε κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη β) Πέληε 

πξσηνεηείο θνηηεηέο, ψζηε λα δηαθαλεί ε αλάγθε ελζσκάησζεο ηνπ ΠΓ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο,ηφζν ηνπ ΔΠ φζν θαη 

ησλθνηηεηψλ, επηιέρζεθε γηα λα πξνζδψζεη πνηνηηθά δεδνκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηε 

κνξθή ζρνιίσλ. Δπηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα Σκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πνζνηηθή 

έξεπλα γηα λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο 

ζπλεληεχμεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Β.  

Οη ζπλεληεχμεηο νξγαλψζεθαλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κέζσ ηειεθψλνπηεο εξεπλήηξηαο 

κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗΘ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ζηφρεπζε ζηα 

ζπγθεθξηκέλα Σκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη βαζίζηεθε ζε πξνγελέζηεξε 

ζπλεξγαζία ηεο εξεπλήηξηαο κε ηα ζπγθεθξηκέλα κέιε ΔΠ ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ ΠΓ απφ ηελ εξεπλήηξηα, θαηά ην κάζεκα πνπ νη ίδηνη δηδάζθνπλ. 

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ πξνεγήζεθε, ζπκθσλήζεθε ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο 

ζπλάληεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Εεηήζεθε επίζεο απφ θάζε κέινο ΔΠ, ε 

                                                           
18

 Πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθφ βξίζθνληαη ζην URL: http://www.mathworks.com/products/matlab/ 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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ζπκκεηνρή ελφο θνηηεηή γηα παξάιιειε ζπλέληεπμε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Ζ επηινγή ηνπ θνηηεηή 

έγηλε απφ ην ππεχζπλν κέινο ΔΠ, κε θξηηήξην λα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ΠΓ 

Βηβιηνζήθεο θαη λα βξίζθεηαη ζην α΄ ή β΄εμάκελν θνίηεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ κειψλ ΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ην θαζέλα, ζην ρψξν 

ηνπ ΑΣΔΗΘ, ζηα γξαθεία ησλ κειψλ ΔΠ θαη δηήξθεζαλ 20 πεξίπνπ ιεπηά ε θάζε κηα.  

3.5.3 Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζεκηλαξίνπ ΠΓ 

Παξάιιεια, δηακνξθψζεθε online εξσηεκαηνιφγην
19

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ΠΓ 

απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ήδε είραλ παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν ζεκηλάξην ηεο Βηβιηνζήθεο, ζην 

νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε εξψηεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ην ζεκηλάξην ΠΓ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηζηνζειίδεο άιισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο π.ρ. 

κνπζείσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ θνηηεηέο φισλ ησλ εμακήλσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ παξνπζίαζε ε Βηβιηνζήθε ζην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 θαη 

νξγαλψζεθε ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα LimeSurvey
20

. Ζ ηδέα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ ΠΓ κε ην ρψξν ησλ κνπζείσλ βαζίζηεθε ζε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ζηελ νπνία 

γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηεο νξνινγίαο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ΠΓ κε ην ρψξν ησλ κνπζείσλ (Marty 

2006, 2007).  

3.6 Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ αλσλπκία θαη ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαζθαιίζηεθαλ 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο αλψλπκα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπκθσλήζεθε ε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σν online εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επίζεο 

αλψλπκα. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Σν online εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ εκηλαξίνπ ΠΓ βξίζθεηαη ζην URL: http://www.lib.teithe.gr/quest 
20

 Πιεξνθνξίεο γηα ην ινγηζκηθφ βξίζθνληαη ζην URL: http://www.limesurvey.org/ 

http://www.lib.teithe.gr/quest
http://www.limesurvey.org/
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4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

4.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

 Οη εξσηήζεηο 4-8 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ζε ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά 

κε ην Γηαδίθηπν. Οη απαληήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Δξψηεζε 4:Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν  

 

Πίλαθαο 5: πρλόηεηα ρξήζεο Γηαδηθηύνπ 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ε δεμηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 74%- ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζε 

θαζεκεξηλή βάζε κε ην 25% κφλν λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ην 1% 

ιηγφηεξν.  

 

 

21%

30%23%

17%

8% 1%

Πόςο ςυχνά χρθςιμοποείτε το Διαδίκτυο

1 ζωσ 2 ϊρεσ κακθμερινά  

2 ζωσ 4 ϊρεσ κακθμερινά  

4 ϊρεσ και πάνω 
κακθμερινά  

4-5 φορζσ τθν εβδομάδα  

1-2 φορζσ τθν εβδομάδα  

Λιγότερο  
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Δξψηεζε 5: Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν; 

 

Πίλαθαο 6: Λόγνο ρξήζεο Γηαδηθηύνπ 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ην ιφγν ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζεί εάλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη 22% ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα 

ςπραγσγία, 22% γηα ελεκέξσζε, 20% γηα επηθνηλσλία, 19% γηα θνηλσληθά δίθηπα θαη 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ιφγνη (16%), κε 1% κφιηο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα άιινπο ιφγνπο 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο (θεθ. 4.5.2), φηη ην Γηαδίθηπν 

απνηειεί ηελ πξψηε πεγή ζηελ νπνία αλαηξέρνπλ γηα εχξεζε επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 

22%

16%

20%

19%

22%
1%

Για ποιο λόγο χρθςιμοποείτε το Διαδίκτυο

Ενθμζρωςθ  

Εκπαίδευςθ

Επικοινωνία (Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, chat)

Κοινωνικά Δίκτυα 
(Facebook, Twitter)

Ψυχαγωγία 
(παιχνίδια, μουςικι)

Άλλο
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Δξψηεζε 6: Αμηνινγήζηε ηελ ηθαλφηεηά ζαο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

Πίλαθαο 7: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο ρξήζεο Γηαδηθηύνπ 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο 

(Kurbanoglou, 2003) ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ δηαζέηεη ζηνλ άμνλα ρξήζεο 

δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο (θεθ.4.2.2.3).  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη δηαζέηεη 

θαιή ή πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην 22% ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ κέηξην 

ρξήζηε, ελψ κφιηο 8% ζεσξεί φηη δηαζέηεη θαζφινπ ή ιίγν θαιή ηθαλφηεηα. Μνινλφηη ε 

πιεηνςεθία ζεσξεί φηη είλαη θαινί ή πνιχ θαινί ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, εληνχηνηο δηαθαίλεηαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (θεθ. 4.2.2.3) φηη δελ έρεηγλψζε ζπγθεθξηκέλσλ 

Γηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. 

 

 

 

 

 

 

2% 6%

22%

43%

27%

Αξιολογιςτε τθν ικανότθτά ςασ ςτθ χριςθ του 
Διαδικτφου  

Κακόλου καλι

Λίγο καλι 

Μζτρια

Καλι
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Δξψηεζε 7:Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε; 

 

Πίλαθαο 8: Υξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θπιινκεηξεηή 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη πνηφλ θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ή εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ.Γηα παξάδεηγκα ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί εάλ νη θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλν θπιινκεηξεηή 

ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα εξγαιεία web 2.0 ή ηα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία έξεπλαο.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 49% ρξεζηκνπνηνχλ ην GoogleChrome, 

αθνινπζεί ν MozillaFirefox (41%), ν InternetExplorer (8%) θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε είλαη ε 

ρξήζε άιισλ θπιινκεηξεηψλ (1% γηα ηνλ Opera). 

 

 

 

 

 

 

8%

41%49%
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Ποιο φυλλομετρθτι χρθςιμοποιείτε;  

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome
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Δξψηεζε : Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν; 

 

Πίλαθαο 9:Υξήζε ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο αλαδήηεζεο 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε είρε σο ζθνπφ λα εμαθξηβψζεη πνηά κεραλή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

νη θνηηεηέο γηα ηελ πινήγεζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ή εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο ΠΓ. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία (97%) ρξεζηκνπνηεί ην Google 

γηα ηελ πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν. 

4.2 Γεμηόηεηεο Πιεξνθνξηαθνύ Γξακκαηηζκνύ 

 Οη εξσηήζεηο 9-29 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ΠΓ ησλ θνηηεηψλ θαη έρνπλ ρσξηζηεί ζε πέληε θαηεγνξίεο αληίζηνηρεο σο πξνο ηα πέληε 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Γηα θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

παξαηίζεληαη: ν άμνλαο πξνο δηεξεχλεζε, ε εξψηεζε, ν πίλαθαο κε ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ν ζθνπφο ηεο εξψηεζεο θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζσζηή 

απάληεζε θαη ην πνζνζηφ ηεο παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο κε έληνλε γξαθή.  

 

 

1%

97%

1%1%

Ποια μθχανι αναηιτθςθ χρθςιμοποιείτε ςτο 
Διαδίκτυο

Bing
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4.2.1 Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκόο πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

Άξοναρ διεπεύνηζηρ: Πηγέρ Πληποθόπηζηρ 

Ο θνηηεηήο γηα λα εληνπίζεη θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε –ζχκθσλα κε 

ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε-  πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο (πξσηνγελείο, 

δεπηεξνγελείο, ηξηηνγελείο
21

) 

Δξψηεζε 9: Πξσηνγελήο πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη: 

α/α Έλα άξζξν 

επηζηεκνληθνχ 

πεξηνδηθνχ 

Μηα 

βηβιηνγξαθία 
Μηα 

ζπλέληεπμε 

Έλα βηβιίν Γε γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

38 18 26 34 31 

Απάληεζε % 25,8 12,2 17,69 23,1 21,0 
Πίλαθαο10: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ / Πεγέο πιεξνθφξεζεο 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη 

πξσηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε κφιηο ην 17,69% γλσξίδεη φηη κηα 

ζπλέληεπμε απνηειεί πξσηνγελή πεγή πιεξνθφξεζεο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ (21%) δειψλεη 

φηη δε γλσξίδεη ηελ απάληεζε. 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Πηγέρ Γημοζίεςζηρ 

Ο θνηηεηήο γηα λα εληνπίζεη θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε – ζχκθσλα κε 

ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε- πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο πεγέο δεκνζίεπζεο (βηβιία, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο, εθεκεξίδεο, Γηαδίθηπν θιπ.). 

Δξψηεζε 10: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

α/α Έρνπλ θξηηέο Πεξηιακβάλνπλ 

επηζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο 

Υξεζηκνπνηνχλ 

επίζεκε θαη 

ηερληθή γιψζζα 

Μπνξνύλ λα 

εληνπηζηνύλ 

κέζσ Google 

Γε γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

42 13 19 17 56 

Απάληεζε % 28,5 8,8 12,9 11,56 38 
Πίλαθαο11: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ / Πεγέο δεκνζίεπζεο 

                                                           
21

  Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην URL ηνπ online πξνγξάκκαηνο ΠΓ ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ: http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=information-sources 

http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=information-sources
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ηα πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 11,56% γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ
22

. Αξθεηνί εξσηεζέληεο (38%) δήισζαλ φηη δε γλσξίδνπλ ηε 

ζσζηή απάληεζε. 

Δξψηεζε 11: Δπηιέμηε ηελ θαηαιιειφηεξε πεγή δεκνζίεπζεο γηα λα εληνπίζεηε ηηο εκεξνκελίεο 

εγγξαθήο ζην 20
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ: 

α/α Γηαδίθηπν Πεξηνδηθφ 

πνηθίιεο 

χιεο 

Δπηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 

Heal-

Link 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

103 1 1 7 29 

Απάληεζε % 70,07 0,68 0,68 14,7 19,7 
Πίλαθαο 12: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ / Πεγέο δεκνζίεπζεο 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηα είδε ησλ πεγψλ 

δεκνζίεπζεο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπο (70,07%) γλσξίδνπλ ηα 

είδε ησλ πεγψλ δεκνζίεπζεο. Βέβαηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε ζσζηή απάληεζε είλαη ην 

Γηαδίθηπν, επνκέλσο ελδέρεηαη λα απάληεζαλ ζσζηά ιφγσ ηνπ φηη είλαη κηθξνί ζε ειηθία θαη 

ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ην Γηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ δηαθάλεθε απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δξψηεζε 4). 19,7%ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη δε γλσξίδνπλ ηε 

ζσζηή απάληεζε. 

 

 

 

                                                           
22

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζσ ηνπ online 

πξνγξάκκαηνο ΠΓ ηεο Βηβιηνζήθεο ζην Url: http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=pub-journals 

http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=pub-journals
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4.2.2 Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ 

Άξοναρ διεπεύνηζηρ: Σηπαηηγική Έπεςναρ 

Ο θνηηεηήο γηα λα εληνπίζεη πιηθφ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηακνξθψλεη κηα ζηξαηεγηθή έξεπλαο πνπ ζα ηελ εθαξκφδεη ζε δηάθνξα εξγαιεία 

έξεπλαο.  

Δξψηεζε 12: Οη ηειεζηέο εγγχηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπλδπάζνπλ δπν ή πεξηζζφηεξνπο 

φξνπο ή θξάζεηο αλαδήηεζεο κεηαμχ ηνπο. Πνηνί απφ ηνπο παξαθάησ είλαη ηειεζηέο εγγχηεηαο; 

α/α + - @ ΚΑΗ  Ζ΄ 

ΟΥΗ 

ΚΑΗ  Ζ΄ ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

ΚΑΗ 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

24 24 19 20 60 

Απάληεζε % 16,3 16,3 12,9 13,6 40,8 
Πίλαθαο 13: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / ηξαηεγηθή έξεπλαο 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηνπο ηειεζηέο 

εγγχηεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα ζηξαηεγηθή έξεπλαο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφλν ην 16,3 % ησλ εξσηεζέλησλ γλσξίδνπλ 

ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο. Σν 40,8% δήισζαλ φηη δε γλσξίδνπλ ηε απάληεζε, ελψ16,3% 

επέιεμαλ ιάζνο απάληεζε. 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Δπγαλεία Έπεςναρ 

Ο θνηηεηήο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζεη πιηθφ γηα ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε πξέπεη 

λα γλσξίδεη ηα εξγαιεία ζηα νπνία ζα θάλεη έξεπλα. 

Δξψηεζε 13: Γηα λα εληνπίζεηε ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο
23

 φια ηα ηεθκήξηα ηεο 

ηέιιαο Βνζληάδνπ, ζα θάλεηε έξεπλα ζην πεδίν : 

α/α Σίηινπ 
 

Δθδφηε 
 

πγγξαθέα Θέκαηνο Γε γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

 5 3 102 12 25 

Απάληεζε % 3,4 2,0 69,39 8,1 17 
Πίλαθαο 14: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Δξγαιεία έξεπλαο 1 

                                                           
23

 Ο θαηάινγνο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην URL: http://195.251.243.8:8000/cgi-bin/gw_2012_2/chameleon 

http://195.251.243.8:8000/cgi-bin/gw_2012_2/chameleon
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ online θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο γηα λα αλαθηήζνπλ πιηθφ γηα ηελ εξγαζία 

πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία (69,39%) γλσξίδνπλ φηη πξέπεη 

λα ςάμνπλ ζην πεδίν ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην βηβιίν. Χζηφζν, ην 17% απαληνχλ φηη δε γλσξίδνπλ. 

Δξψηεζε 14: αο έρεη αλαηεζεί εξγαζία κε ζέκα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καβάθε. Ση είδνπο 

έξεπλα ζα θάλαηε ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο; 

α/α ηνπ Σίηινπ 
 

ηνπ 

Δθδφηε 
 

ηνπ 

πγγξαθέα 

ηνπ 

Θέκαηνο 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

 7 100 27 5 

Απάληεζε%  14,7 68 18,37 3,4 
Πίλαθαο 15: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Δξγαιεία έξεπλαο 2 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, ην ίδην αθξηβψο κε ηελ εξψηεζε 13, 

δηεξεπλψληαο εθηφο απφ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη γλψζεηο γεληθφηεξεο παηδείαο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 18,37% επηιέγνπλ ηε ζσζηή 

απάληεζε. Σν 68%ησλ θνηηεηψλ απαληνχλ ιάζνο, επηιέγνληαο λα ςάμνπλ γηα βηβιία γηα ηνλ 

Καβάθε ζην πεδίν ηνπ ζπγγξαθέα. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη 

θνηηεηέο ζε απιέο εξσηήζεηο (φπσο ε 13) απαληνχλ ζσζηά, ζε εξσηήζεηο φκσο πνπ είλαη ιίγν 

πην ζχλζεηεο ή απαηηνχλ δηεπξπκέλεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ (λα 

γλσξίδνπλ πρ πνηφο είλαη ν Καβάθεο), νη θνηηεηέο κπεξδεχνληαη θαη απαληνχλ ιαλζαζκέλα.  
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Δξψηεζε 15: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ νξίδεη ζαθέζηεξα ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην ηνπ ΑΣΔΗ-Θ 

«Δχξεθα!»
24

; 

α/α 22 ηίηινπο 

ειιεληθψλ 

πεξηνδηθψλ  

πηπρηαθέο 

εξγαζίεο 

ΑΣΔΗΘ, άξζξα, 

έξεπλεο 

θαζεγεηώλ  

βηβιία, πεξηνδηθά, 

ράξηεο, 

νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ βηβιηνζήθεο  

μελφγισζζα 

επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά 

 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

3 23 19 8 94 

Απάληεζε 

% 

2,0 15,65 12,9 5,4 63,9 

Πίλαθαο 16: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Δξγαιεία έξεπλαο 3 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ δειαδή νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηί είλαη ην 

ΗΚ «Δχξεθα!», ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιείν έξεπλαο γηα λα αληιήζνπλ 

βηβιηνγξαθία. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 15,65% ησλ θνηηεηψλ απαληνχλ 

ζσζηά, ελψ ην 63,9%  δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ.  

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Δπγαλεία Έπεςναρ ζηο Γιαδίκηςο  

Καζψο ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη δεκνθηιήο πξαθηηθή, θξίλεηαη ζθφπηκν νη θνηηεηέο λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ Γηαδηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ (O’Hanlon, 2002), ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά. 

Δξψηεζε 16: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηηο ιίζηεο ζπδεηήζεσλ: 

α/α πεξηιακβάλνπλ 

θαη blogs 

πεξηιακβάλνπλ 

κελχκαηα ζε 

έλα 

ζπγθεθξηκέλν 

ζεκαηηθφ πεδίν 

είλαη ρψξνη 

αληαιιαγήο 

δεκφζησλ 

κελπκάησλ κέζσ 

email 

επηηεξνχληαη 

απφ 

δηαρεηξηζηή  

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

17 20 31 35 44 

Απάληεζε 

% 

11,56 13,6 21,0 23,8 29,9 

Πίλαθαο 17: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 1 
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 Σν ΗΚ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην URLhttp://eureka.lib.teithe.gr:8080/ 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

 Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηί είλαη νη ιίζηεο 

ζπδεηήζεσλ, ψζηε λα επηιέμνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αληινχλ βηβιηνγξαθία, ή γηα λα 

ελεκεξψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Gray, 1999).  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 11,56% ησλ θνηηεηψλ απαληάεη 

ζσζηά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Πξνμελεί αίζζεζε ην γεγνλφο φηη ελψ νη θνηηεηέο δειψλνπλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξφια απηά, δελ θαηέρνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε 

γηα ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ην Γηαδίθηπν ή γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δξψηεζε 17: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη γηα ηηο Μεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε Dogpile; 

α/α Φάρλεη ζε φιν 

ην Γηαδίθηπν 

Σα 

απνηειέζκαηα 

απφ κηα Μεηα-

κεραλή είλαη πην 

αμηφπηζηα απφ 

απηά πνπ 

πξνέξρνληαη 

απφ κηα απιή 

κεραλή 

Δθηειεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ 

ρξήζηε ηελ 

αλαδήηεζε ζε 

πνιιέο κεραλέο 

ηαπηόρξνλα 

Δίλαη θαιχηεξε 

απφ κηα απιή 

κεραλή 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

12 7 14 7 107 

Απάληεζε 

% 

8,1 14,7 9,52 

 

4,7 72,7 

Πίλαθαο 18:Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 2 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηί είλαη νη 

κεηακεραλέο αλαδήηεζεο θαη πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 9,52% ησλ θνηηεηψλ γλσξίδνπλ ηί 

είλαη νη κεηακεραλέο αλαδήηεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 72,7% απαληνχλ φηη δε γλσξίδνπλ. 

Αμίδεη θαη εδψ λα ζεκεησζεί φηη παξφιε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην Γηαδίθηπν έρνπλ άγλνηα 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ.  
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Δξψηεζε 18: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ην Google: 

α/α Παξέρεη 

δπλαηφηεηα 

έξεπλαο κε 

ινγηθνχο 

ηειεζηέο (+,-, 

OR) 

Δίλαη ε πην 

δεκνθηιήο 

κεραλή 

αλαδήηεζεο 

Δίλαη ηδαληθή 

πεγή γηα 

επηζηεκνληθή 

πιεξνθόξεζε 

Ζ επηινγή 

«Αηζζάλνκαη 

ηπρεξφο» 

νδεγεί ζην 

πξψην θαηά 

ζεηξά 

απνηέιεζκα 

ηεο ιίζηαο 

απνηειεζκάησλ 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

42 10 35 40 20 

Απάληεζε 

% 

28,5 6,8 23,81 27,2 13,6 

Πίλαθαο 19: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 3 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηί είδνπο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ απφ ην Google θαη πψο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ 

(Brophy&Bawden, 2005) . 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 23,81% ησλ θνηηεηψλ απαληνχλ φηη 

ην Google δελ είλαη ε ηδαληθή πεγή γηα επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε. Σν 13,6% δε γλσξίδνπλ ηε 

ζσζηή απάληεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαζεκεξηλά (θεθ. 

4., εξψηεζε 4) , εληνχηνηο δε γλσξίδνπλ ηί είδνπο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ κέζσ 

ηνπ Google. 

Δξψηεζε 19: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηνλ Google κειεηεηή (GoogleScholar): 

α/α Πεξηιακβάλεη 

άξζξα 

επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ, 

πεξηιήςεηο 

άξζξσλ, 

βηβιία, 

δηαηξηβέο, θιπ 

Παξέρεη 

δπλαηφηεηα 

εχξεζεο 

πιήξνπο 

θεηκέλνπ 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ 

γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζε 

πιήξεο θείκελν 

θαη ηε ζπρλφηεηα 

ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ 

Πεξηιακβάλεη 

εηθόλεο, βίληεν, 

θσηνγξαθίεο θαη 

νπηηθναθνπζηηθό 

πιηθό 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

9 13 23 15 87 

Απάληεζε 

% 

6,1 8,8 15,6 10,20 59,1 

Πίλαθαο 20: Αλαδήηεζε & αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 4 
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηί είδνπο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ απφ ην Google κειεηεηή (Cothran, 2011) θαη πψο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία . 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 10,20% ησλ θνηηεηψλ απαληά 

ζσζηά. Σν 59,1% απαληνχλ φηη δε γλσξίδνπλ ηί είλαη ν Google κειεηεηήο.  

4.2.3 Καηεγνξία 3: Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

Άξοναρ διεπεύνηζηρ: Αξιολόγηζη Πηγών ζηο Γιαδίκηςο 

Ο θνηηεηήο γηα λα επηιέμεη πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε 

πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην πιηθφ απηφ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.  Καζψο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην Γηαδίθηπν δελ αθνινπζνχλ ηελ «ηππηθή» δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ έληππσλ πεγψλ δεκνζίεπζεο, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Coyle&Law, 2010). 

Δξψηεζε 20: Πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα δεκνζηεχζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν; 

α/α Ναη Όρη 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

122 22 

σζηή 

απάληεζε 

% 

82,99 14,9 

Πίλαθαο 21: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδίθηπν 1 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο θαηαλννχλ φηη νη 

ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν δεκηνπξγνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

(φπσο πρ. ηα βηβιία ή ηα πεξηνδηθά) γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο 

(εκπνξηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θιπ) θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αμηφπηζηεο ή κε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη σο ζεκεία αλαθνξάο. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (82,99%) 

αληηιακβάλνληαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ εληνπίδνπλ κέζσ Γηαδηθηχνπ ρξήδνπλ αμηνιφγεζεο 
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θαζψο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Norlund (2007), ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ν 

νπνηνζδήπνηε νηηδήπνηε.  

Δξψηεζε 21: Σί είδνπο νξγαληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηα URL πνπ έρνπλ θαηάιεμε .org, φπσο π.ρ. 

http://www.wto.org/  ; 

α/α Δκπνξηθφο 

νξγαληζκφο 

Αθαδεκατθφο 

νξγαληζκφο 
Με 

θεξδνζθνπηθόο- 

κε θπβεξλεηηθόο 

Οξγαληζκόο 

Κπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

12 18 45 21 51 

Απάληεζε 

% 

8,1 12,2 30,61 14,2 34,6 

Πίλαθαο 22: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδίθηπν 2 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 30,61 % ησλ θνηηεηψλ γλσξίδνπλ φηη ν 

δεκηνπξγφο κηαο ηζηνζειίδαο θαίλεηαη απφ ηελ θαηάιεμε ηεο δηεχζπλζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο.Παξφια ην 34,6% απαληνχλ φηη δε γλσξίδνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ελψ γλσξίδνπλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο θξηηεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ (εξψηεζε 20), εληνχηνηο δελ έρνπλ ζαθή άπνςε γηα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (εξψηεζε 21). 

Δξψηεζε 23: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα δελ απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα κηα 

ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν; 

α/α Ζκεξνκελία 

δεκηνπξγίαο – 

αλαλέσζεο  

Αλαθνξά 

δεκηνπξγνχ  

Ύπαξμε ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο 
Ύπαξμε 

δηαθεκίζεσλ 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

15 15 10 83 24 

Απάληεζε 

% 

10,2 10,2 6,8 56,46 16,3 

Πίλαθαο 23: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ / Γηαδίθηπν 3 
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 56,46% απαληάεη ζσζηά, γεγνλφο ην νπνίν 

δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ελήκεξνη 

γηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο πάιη λα έρνπλ ζαθή άπνςε. 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Αξιολόγηζη βιβλίων 

Ο θνηηεηήο πξνθεηκέλνπ λα  επηιέμεη πιηθφ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ηνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη εάλ ην πιηθφ απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε 

εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (πρ. Έηνο δεκνζίεπζεο, θχξνο ζπγγξαθέα, πνιχπιεπξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο θιπ) (Coyle&Law, 2010).  

Δξψηεζε 22: Πνηφ απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα δελ πξέπεη λα ηεζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο 

βηβιίνπ; 

α/α Αμηνπηζηία 

ζπγγξαθέα 

Πνιχπιεπξε – 

αληηθεηκεληθή 

παξνπζίαζε 

ζέκαηνο 

Σεθκεξησκέλν 

πεξηερφκελν κε 

βηβιηνγξαθία 

Ηθαλνπνηεηηθόο 

αξηζκόο ζειίδσλ 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

15 10 11 82 29 

Απάληεζε 

% 

10,2 6,8 7,4 55,78 19,7 

Πίλαθαο 24: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ / Βηβιία 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε βηβιίσλ.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 55,78% απαληνχλ ζσζηά, γεγνλφο πνπ 

δειψλεη φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο έρνπλ αληίιεςε γηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα βηβιία.  
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4.2.4 Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Γομή Δπιζηημονικήρ Δπγαζίαρ 

Ο θνηηεηήο αθνχ εληνπίζεη πιηθφ γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εξγαζία ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα δνκήζεη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία. 

Δξψηεζε 24: πληάζζεηε ην θείκελν κηαο εξγαζίαο ζαο, ην νπνίν θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε. 

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζα επηιέγαηε γηα ην θείκελν πνπ ζα παξαδψζεηε; 

α/α  «Από 

ζρεηηθέο 

έξεπλεο 

πξνθύπηεη 

όηη...» 

   «ρεηηθέο 

έξεπλεο καο 

δείρλνπλ φηη...» 

  «Έρσ εληνπίζεη 

ζρεηηθέο έξεπλεο, 

απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηεη φηη...» 

  «Έρσ εληνπίζεη 

ζρεηηθέο έξεπλεο, 

νη νπνίεο καο 

δείρλνπλ φηη...» 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

57 45 18 15 12 

Απάληεζε 

% 

38,78 30,6 12,2 10,2 8,1 

Πίλαθαο 25: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο / Γνκή 1 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζπγθεξηκέλνο ηξφπνο γηα ηε ζπγγξαθή κηα επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ην 38,78% απαληάεη ζσζηά, κε ην 53% (78 

θνηηεηέο) λα δίλνπλ ιάζνο απάληεζε, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δε 

γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

Δξψηεζε 25:«Ζ έξεπλα θάιπςε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1983-2000.  Βξέζεθαλ ζπλνιηθά 331 

άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζην πξφβιεκα ηεο νζθπαιγίαο, ζηελ Αγγιηθή θαη ζε άιιεο γιψζζεο. 

Απφ ηα 86 άξζξα πνπ ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, νη εξεπλεηέο είραλ πξφζβαζε 

ζηα 61, απφ ηα νπνία κφλν ηα 30 είραλ άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο». 

ε πνην ηκήκα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ε παξαπάλσ πξφηαζε;   

α/α ηε 

κεζνδνινγία 

 

ην 

παξάξηεκα 

 

ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε 

 

ηα 

ζπκπεξάζκαηα 

 

Γε γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

11 19 48 27 42 

Απάληεζε 

% 

7,4 12,9 32,65 18,3 28,5 

Πίλαθαο 26: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο / Γνκή 2 
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα ηε ζπγγξαθή κηα επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ 32,65% απαληάεη 

ζσζηά. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην 28,5% δειψλεη φηη δε γλσξίδεη ηελ απάληεζε.  

Δξψηεζε 29: Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θάπνηαο εξγαζίαο: 

α/α Αθνινπζεί 

θαλφλεο, πνπ 

εθαξκφδνληαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο 

ζε φιεο ηηο 

εξγαζίεο θαη ζε 

φια ηα 

εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα  

Γελ αθνινπζεί 

θαλφλεο, είλαη 

ζηελ θξίζε ηνπ 

θάζε θνηηεηή  

Δίλαη 

απαξαίηεηε 

κφλν αλ ε 

εξγαζία 

πξφθεηηαη λα 

δεκνζηεπηεί ζε 

θάπνην 

πεξηνδηθφ 

Πξέπεη λα 

γίλεηαη 

ζύκθσλα κε 

ηνπο εθάζηνηε 

θαλόλεο 

κνξθνπνίεζεο, 

όπσο ηνπο 

νξίδεη π.ρ. ν 

θνξέαο, ην 

ίδξπκα, ν 

θαζεγεηήο  

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

20 26 9 72 20 

Απάληεζε 

% 

13,6 17,6 6,1 48,98 13,6 

Πίλαθαο 27: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο / Γνκή 3 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ θαλφλεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη νη κηζνί ζρεδφλ θνηηεηέο (48,98%) απαληνχλ 

ζσζηά, ελψ ην 13,6% δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ. 

4.2.5 Καηεγνξία 5: Ζζηθή Υξήζε ηεο Πιεξνθνξίαο 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Λογοκλοπή και Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία 

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί δεηήκαηα ινγνθινπήο θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο.   
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Δξψηεζε 26: Ο Zietlow (2007) αλαθέξεη φηη «ηζνινγηζκφο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηππψλεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα θεθάιαηά ηνπ, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή». 

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε εκθαλίδεηαη ζε εηζαγσγηθά γηαηί:  

α/α Μεηαθέξνληαη 

ζηελ εξγαζία 

ιφγηα 

θαηαμησκέλνπ 

ζπγγξαθέα 

 

Σα 

ζπκπεξάζκαηα 

πξνθχπηνπλ απφ 

βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο 

Μεηαθέξνληαη 

ζην θείκελν 

απηνύζηα ηα 

ιόγηα ηνπ 

ζπγγξαθέα 

Ο 

ζπγγξαθέαο 

θάλεη 

αλαθνξά ζε 

πξνεγνχκελε 

εξγαζία 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

18 12 59 5 53 

Απάληεζε 

% 

12,2 8,1 40,14 3,4 36 

Πίλαθαο 28: Ζζηθή ρξήζε πιεξνθνξίαο / Λνγνθινπή 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ πεγή απφ νπνχ άληιεζαλ ηελ αξρηθή πιεξνθνξία θαη φηη ην αληίζεην 

ζπληζηά ινγνθινπή. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη 40,14% αληηιακβάλνληαη φηη ην θείκελν 

πξέπεη λα έρεη εηζαγσγηθά θαζψο κεηαθέξεη απηνχζηα ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα. Σν 36% φκσο δε 

γλσξίδνπλ ηελ απάληεζε. 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Βιβλιογπαθικέρ Αναθοπέρ 

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχεη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαη λα 

αλαγλσξίδεη ηί είδνπο πεγή δεκνζίεπζεο ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ.   

Δξψηεζε 27: Ζβηβιηνγξαθηθήαλαθνξά «ScalesJandLindsayEB (2005) 

Qualitativeassessmentofstudentattitudestowardinformationliteracy.  Portal: Libraries  and the 

Academy 5(4): 513–526» πξνέξρεηαη απφ: 

α/α άξζξν 

πεξηνδηθνχ 

βηβιίν 

 

άξζξν 

εθεκεξίδαο 

άξζξν ζην 

Γηαδίθηπν 

θεθάιαην 

βηβιίνπ 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

25 29 10 15 21 47 

Απάληεζε 

% 

17,01 19,7 6,8 10,2 14,2 31,9 

Πίλαθαο 29: Ζζηθή ρξήζε πιεξνθνξίαο /Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 
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θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ 

ηα ζηνηρεία κηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ην είδνο ηεο πεγήο 

δεκνζίεπζεο, ψζηε λα κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα ζπληάμνπλ ηε βηβιηνγξαθία ηνπο.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφλν έλα 17,01% απαληνχλ ζσζηά, 31,9% 

δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ ελψ 51% (75 θνηηεηέο) απαληνχλ ιαλζαζκέλα. 

Άξοναρ Γιεπεύνηζηρ: Σύνηαξη Βιβλιογπαθίαρ και Βιβλιογπαθικών Παπαπομπών 

Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζεη ηε βηβιηνγξαθία θαη βηβιηνγξαθηθέο 

παξαπνκπέο ζηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα βηβιηνγξαθηθά πξφηππα. 

Δξψηεζε 28: Σα Harvard, MLA θαη APA είλαη: 

α/α πξφηππα ζχληαμεο 

βηβιηνγξαθηθψλ 

παξαπνκπψλ. 

 

παλεπηζηήκηα 

ησλ ΖΠΑ. 

 

πεξηνδηθά πνπ 

δεκνζηεχνπλ 

έγθπξα 

επηζηεκνληθά 

άξζξα. 

 

δηεζλείο 

αξρέο 

πξνζηαζίαο 

ησλ 

πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ 

ζπγγξαθήο 

 

Γε 

γλσξίδσ 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

14 88 7 4 34 

Απάληεζε 

% 

9,52 59,8 4,7 2,7 23,1 

Πίλαθαο 30: Ζζηθή ρξήζε πιεξνθνξίαο / Βηβιηνγξαθία & Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο 

θνπφο ηεο εξψηεζεο 

Ζ ζπγθξηκέλε εξψηεζε έρεη ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη, εάλ νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηα πξφηππα 

ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ.  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφιηο ην 9,52% απαληάεη ζσζηά (14 

θνηηεηέο). Σν59,8% πηζηεχνπλ πσο ηα Harvard, APA θαη  MLA είλαη παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ 

ελψ ην 23,1% δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ. 

 

 



 
 

 53 
 

4.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

Ζ εξψηεζε 30 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ 

θνηηεηψλ (Kurbanoglou, 2003 θαη Kurbanoglou, S., Akkoyunlu, B. &A. Umay, 2006), ζην θαηά 

πνηφ βαζκφ δειαδή, αηζζάλνληαη φηη νη ίδηνη δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ γηα ηηο νπνίεο 

αμηνινγήζεθαλ ζην θπξίσο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 9-29). Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα: 

Δξψηεζε 30: Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

 

Πίλαθαο 31: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Μέζε ηηκή, Σππηθή απφθιηζε, Γηαζπνξά 

 Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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4.3.1 Πξνζδηνξηζκόο πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

Οη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηνπο άμνλεο: Πεγέο Πιεξνθφξεζεο, Πεγέο Γεκνζίεπζεο. 

Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

α/α πκθσλώ 

πιήξσο 

πκθσλ

ώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ 

/ νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθσλώ Γηαθσλώ 

πιήξσο 

Μέζε 

ηηκή 

Γηαζπνξά Σππηθή 

απόθιηζ

ε 

Πξνζδηνξίζεηε 

ηελ 

πιεξνθνξηαθή 

ζαο αλάγθε 

29 53 57 6 2 2 0.8965 0.9468 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε δηαθνξεηηθά 

ήδε πεγώλ 

δεκνζίεπζεο 

(βηβιία, 

πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο, 

πεγέο ζην 

Γηαδίθηπν θιπ) 

60 64 15 6 2 2.766 1.150 1.072 

Πίλαθαο 32Α: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Πξνζδηνξηζκόο πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

 

Πίλαθαο 32Β: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Πξνζδηνξηζκόο πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη ηθαλνί λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο 

γηα πιεξνθφξεζε (55,7%) θαη λα δηαρσξίζνπλ ηηο πεγέο δεκνζίεπζεο (84,3 %) ελψ κφιηο ην 

1,36% απαληνχλ φηη αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη ηθαλνί. 
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4.3.2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ 

Οη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηνπο άμνλεο: ζηξαηεγηθέο έξεπλαο, εξγαιεία έξεπλαο 

(θαηάινγνο βηβιηνζήθεο, Ζιεθηξνληθά πεξηνδηθά, Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην, Γηαδίθηπν, 

εξγαιεία δηαδηθηχνπ, Google κειεηεηήο, ιίζηεο ζπδεηήζεσλ). 

Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

α/α πκθσλώ 

πιήξσο 

πκθσλώ Ούηε 

ζπκθσλ

ώ / νύηε 

δηαθσλ

ώ 

Γηαθσλ

ώ 

Γηαθσλώ 

πιήξσο 

Μέζε 

ηηκή 

Γηαζπνξά Σππηθή 

απόθιηζε 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε ηειεζηέο 

εγγύηεηαο 

11 46 57 26 7 3.1 0.8517 0.9228 

Δληνπίζεηε 

βηβιηνγξαθία 

47 67 27 5 1 2.4 1.213 1.101 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε ηνλ 

θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο 

29 60 35 18 5 2 0.8965 0.89655 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε ηα 

Ζιεθηξνληθά 

Πεξηνδηθά 

12 28 59 37 11 2.766 1.150 1.072 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε ην ΗΚ 

«Δύξεθα!» 

9 29 57 31 21 3.1 0.8517 0.9228 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε 

Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο 

29 54 40 16 8 2.4 1.213 1.101 

Υξεζηκνπνηήζε

ηε εξγαιεία 

Γηαδηθηύνπ 

70 51 20 3 3 1.733 1.305 1.142 

Πίλαθαο 33 Α: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Αλαδήηεζε & Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ 
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Πίλαθαο 33 Β: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Αλαδήηεζε & Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ 

 Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο (38,7 %) θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εξσηήζεσλ αηζζάλνληαη 

απφ ηθαλνί έσο πνιχ ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηειεζηέο εγγχηεηαο ζηελ ζηξαηεγηθή 

αλαδήηεζήο ηνπο, λα εληνπίζνπλ βηβιηνγξαθία (77,5%) θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο (56,4%) (θαηάινγν, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, ΗΚ 

Δχξεθα! θιπ.), θαζψο θαη ηα εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηχνπ (82,3%). Καη ζ’απηήλ ηελ θαηεγνξία νη 

θνηηεηέο πνπ απαληνχλ φηη δελ αηζζάλνληαη ηθαλνί είλαη απφ 0,68% έσο 4,7% ζηα επηκέξνπο 

εξγαιεία αλαδήηεζεο. 

4.3.3 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

Οη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηνπο άμνλεο:Γηαδηθηχνπ, Βηβιίσλ 

Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

α/α πκθσλώ 

πιήξσο 

πκθσλώ Ούηε 

ζπκθσλώ 

/ νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθσλώ Γηαθσλ

ώ 

πιήξσο 

Μέζε 

ηηκή 

Γηαζπνξά Σππηθή 

απόθιηζε 

Γηαρσξίζεηε 

ηα 

επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά 

από ηα 

πεξηνδηθά 

πνηθίιεο 

ύιεο 

31 42 50 21 3 2.366 0.9298 0.9643 

Αμηνινγήζεηε 

ηζηνζειίδεο 

27 51 50 12 7 2.266 0.8919 0.9444 

Πίλαθαο 34 Α: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 
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Πίλαθαο 34 Β: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

Οη κηζνί πεξίπνπ θνηηεηέο (53%) ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαληνχλ φηη 

αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί λα αμηνινγήζνπλ ζειίδεο πνπ εληνπίδνπλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη κηζνί επίζεο (49,6%) λα δηαρσξίζνπλ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ηα 

πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο. Σν 34% φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, ελψ κφιηο ην 12,9%  

δειψλνπλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ ηθαλνί. 

4.3.4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

Οη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηνλ άμνλα: Γνκή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

α/α πκθσλώ 

πιήξσο 

πκθσλώ Ούηε 

ζπκθσλώ 

/ νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθ

σλώ 

Γηαθσλ

ώ 

πιήξσο 

Μέζε 

ηηκή 

Γηαζπνξά Σππηθή 

απόθιηζε 

Γξάςεηε κηα 

επηζηεκνληθή 

εξγαζία 

17 41 46 37 6 2.933 1.029 1.014 

Παξνπζηάζεηε 

ηελ εξγαζία 

ζαο 

30 65 50 11 1 2.066 0.7540 0.8683 

Πίλαθαο 35 Α: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 
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Πίλαθαο 35 Β: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηε ζπγγξαθή κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, ην 39,4% ησλ 

θνηηεηψλ δειψλνπλ φηη αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί λα ζπληάμνπλ κηα 

επηζηεκνληθή εξγαζία, ελψ ην 64,6% δειψλνπλ ηθαλνί λα ηελ παξνπζηάζνπλ. Σν νπδέηεξν 

πνζνζηφ είλαη 31,2% θαη 34% αληίζηνηρα, ελψ ην πνζνζηφ πνπ δειψλνπλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ 

ηθαλνί είλαη 4% θαη 0,68%.  

4.3.5 Ζζηθή θαη λόκηκε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Οη απαληήζεηο αθνξνχλ ζηνπο άμνλεο: πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία / ινγνθινπή, 

Βηβιηνγξαθία/παξαπνκπέο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα: 

α/α πκθσλώ 

πιήξσο 

πκθσλώ Ούηε 

ζπκθσλώ 

/ νύηε 

δηαθσλώ 

Γηαθσλώ Γηαθσλώ 

πιήξσο 

Μέζε 

ηηκή 

Γηαζπνξά Σππηθή 

απόθιηζε 

πληάμεηε 

κηα 

βηβιηνγξαθία 

19 46 51 24 7 2.333 1.057 1.028 

Καηαλνείηε 

δεηήκαηα 

πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο 

θαη 

ινγνθινπήο 

42 51 40 13 1 2.233 0.7367 0.8583 

Πίλαθαο 36 Α: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Ζζηθή & Νόκηκε ρξήζε πιεξνθνξίαο 
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Πίλαθαο 36 Β: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο / Ζζηθή & Νόκηκε ρξήζε πιεξνθνξίαο 

ηελ θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ εζηθή θαη λφκηκε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο, ην 44,2% (65 

θνηηεηέο) δειψλνπλ απφ πνιχ έσο ηθαλνί λα ζπληάμνπλ κηα βηβιηνγξαθία, ελψ ην 63,2% (93 

θνηηεηέο) αηζζάλνληαη φηη θαηαλννχλ επαξθψο δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ινγνθινπήο. Οη θνηηεηέο πνπ δειψλνπλ «νχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ» αλέξρνληαη ζην 

34,6%(51 θνηηεηέο) θαη ζην 27,2% (40 θνηηεηέο) αληίζηνηρα, ελψ απηνί πνπ δειψλνπλ απφ ιίγν 

έσο θαζφινπ ηθαλνί είλαη κφιηο ην 4,76% γηα ηε ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη ην 0,68% γηα ηα 

δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, έλα ζπληξηπηηθά κεγάιν πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο λα πξνζδηνξίδνπλ κε επάξθεηα ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πιεξνθφξεζε, λα 

αλαδεηνχλ θαη λα αλαθηνχλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο αμηνινγνχλ, λα ζπληάζζνπλ επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο θαη λα θαηαλννχλ δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. Ληγφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο απαληνχλ νπδέηεξα, - δειψλνληαο κεξηθή άγλνηα ή αβεβαηφηεηα- ελψ ειάρηζηνη 

δειψλνπλ φηη δε ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ επαξθψο ζηηο παξαπάλσ 

αλάγθεο. 

4.4 ΠΓ θαη κνπζεία 

Κξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί εάλ νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξην ΠΓ 

ηεο βηβιηνζήθεο ζεσξνχλ φηη βνεζήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ηζηνζειίδεο κνπζείσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο εξψηεζεο πνπ πεξηιήθζεθε ζε online 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ ΠΓ θαη απαληήζεθε απφ 75 θνηηεηέο δείρλνπλ φηη 
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ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ζεσξνχλ φηη ην ζεκηλάξην ΠΓ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζε 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο ζε ηζηνζειίδεο άιισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

Πίλαθαο 37: ΠΓ θαη κνπζεία 

4.5 Πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα 

Παξαθάησ ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζε κέιε ΔΠ 

θαη θνηηεηέο ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗΘ. Σα απνηειέζκαηα αλαιχνληαη 

αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

4.5.1 Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκόο πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

Καζεγεηέο: ην ζχλνιν θαη νη πέληε θαζεγεηέο πηζηεχνπλ φηη νη θνηηεηέο, ηδηαίηεξα ησλ 

πξψησλ εμακήλσλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πιεξνθφξεζε. 

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ΠΓ πνπ παξέρεηαη ζην Λχθεην, 

γεγνλφο πνπ επηηείλεη ην πξφβιεκα. 

Φνηηεηέο: Θεσξνχλ φηη ην λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο είλαη απφ ηα 

ζηάδηα πνπ ηνπο δπζθνιεχεη ιηγφηεξν ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο. 

4.5.2 Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ 

Καζεγεηέο: Ζ αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ - πηζηεχνπλ νη θαζεγεηέο - φηη απνηειεί 

αδπλακία γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ. Αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζρφιηα πξνο απηήλ ηε 

θαηεχζπλζε: «θακία επαθή κε αληίζηνηρν αληηθείκελν» «θακία εθπαίδεπζε απφ ηε 
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Γεπηεξνβάζκηα», «έρνπλ αθνπζηά, φκσο δε γλσξίδνπλ πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ (ηηο 

επηζηεκνληθέο πεγέο)», «ζην 7
ν
 εμάκελν βιέπσ θάπνηα δηαθνξά».  

Γηαπηζηψλνπλ επίζεο φηη ην Google είλαη ε πξψηε πεγή ζηελ νπνία αλαηξέρνπλ γηα λα 

αληιήζνπλ πιηθφ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο (Griffiths&Brophy, 2005), αγλνψληαο ηελ χπαξμε ησλ 

Google κειεηεηή θαη Google Βηβιία. 

Φνηηεηέο: ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ επηζηεκνληθέο πεγέο δειψλνπλ φηη 

δηαπηζηψλνπλ θελά. Παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα: «Σν λα ςάρλεηο είλαη ελδηαθέξνλ, δε 

γλσξίδσ φκσο πνχ θαη κε πνηφ ηξφπν», «δελ έρσ θαηαιάβεη ην ζχζηεκα (ησλ πεγψλ)».  

Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Google γηα λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. («είλαη ε πξψηε θίλεζε πνπ θάλσ», «ζε 

θιίκαθα 1-10 γηα ηε ρξήζε, βξίζθνκαη ζην 10», «ην ρξεζηκνπνηψ γηα λα έρσ πξφζβαζε ζε 

πξφζθαηα άξζξα ή ζηε Wikipedia»). Γε γλσξίδνπλ γηα ηελ χπαξμε ησλ Google κειεηεηή 

(scholar) θαη Google Βηβιία (Books) θαη επνκέλσο δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ.  

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Google γηα ηελ εχξεζε πξφζθαηεο 

αξζξνγξαθίαο, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη δε γλσξίδνπλ γηα ηελ χπαξμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ πνπ δηαζέηνπλ νη βηβιηνζήθεο κέζσ ηεο Heal-Link. 

4.5.3 Καηεγνξία 3: Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

Καζεγεηέο: Σα ζρφιηα πνπ παξαηίζεληαη, «Γελ έρνπλ εκπεηξία», «ζέινπλ πην εχπεπηα 

πξάγκαηα», «δε γλσξίδνπλ γηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο» 

«ρξεζηκνπνηνχλ (ηηο πεγέο) ρσξίο θακία θξίζε», ππνδειψλνπλ ηελ άγλνηα ησλ θνηηεηψλ φζνλ 

αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίδνπλ κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

Φνηηεηέο: χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο 

δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα πνιχ. «(δελ έρσ θαηαιάβεη) πψο ζα μερσξίζσ πνηέο (πεγέο) είλαη 

αμηφπηζηεο» ην μεθαζάξηζκα ησλ πεγψλ είλαη ην πην βαξεηφ (ζηάδην, ζηε δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο)». 

4.5.4 Καηεγνξία 4: πγγξαθή εξγαζίαο 

Καζεγεηέο:  ζεσξνχλ φηη νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία 

«κφλν κε θαζνδήγεζε», «ιηγφηεξνη απφ ην 10%» «αλάινγα κε ην εμάκελν ζην νπνίν 

βξίζθνληαη», «κφλν κε ζηελή επίβιεςε». 
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Φνηηεηέο: Ο θνηηεηήο πνπ ξσηήζεθε απφ ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη επηζηήκεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο ήηαλ ν κνλαδηθφο πνπ εληφπηζε δπζθνιία ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα.  

Δδψ, εληνπίδεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ. Μνινλφηη νη θαζεγεηέο 

αμηνινγνχλ φηη νη θνηηεηέο αδπλαηνχλ λα ζπληάμνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία ρσξίο 

θαζνδήγεζε απφ ηνπο ίδηνπο, νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ φηη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

γηα λα ην θαηαθέξνπλ κφλνη ηνπο, ρσξίο θαζνδήγεζε ή επίβιεςε, γεγνλφο πνπ ζπγθιίλεη θαη κε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίγλσζε ηεο απηεπάξθεηαοησλ θνηηεηψλ (θεθ. 4.3.4).  

4.5.5 Καηεγνξία 5: Ζζηθή θαη λόκηκε ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Καζεγεηέο: «Γε γλσξίδνπλ, γη’ απηφ έρνπκε πηπρηαθέο πξντφληα ινγνθινπήο», «δηαθνξνπνηείηαη 

ζηα ηειεπηαία εμάκελα (ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ θαηαλννχλ δεηήκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο) γηαηί ππάξρνπλ πνηλέο», «θάπνηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη, λαη 

γλσξίδνπλ», «δε γλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα θάλνπλ βηβιηνγξαθία», «θαηαλννχλ αιιά δε 

ζέβνληαη», «κφλν εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηηο παξαπνκπέο».  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ελψ ζεσξεηηθά νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ γηα 

ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εληνχηνηο ζηελ πξάμε δελ κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ, είηε 

ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο είηε ιφγσ αδηαθνξίαο.  

Φνηηεηέο: Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ απάληεζαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην δελ ηνπο 

πξνθαιεί θακία ηδηαίηεξε δπζθνιία, επνκέλσο αηζζάλνληαη φηη δηαζέηνπλ θαη ηηο πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο γηα λα ζπληάμνπλ κηα βηβιηνγξαθία θαη λα παξαζέζνπλ βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο 

αιιά θαη είλαη ελήκεξνη ηαπηφρξνλα γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίγλσζεο 

απηεπάξθεηαο (θεθ.4.3.5). 

4.5.6 πκπεξάζκαηα – ρόιηα 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θαζεγεηέο ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ΠΓ ζηνπο 

θνηηεηέο νθείιεηαη ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

κε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε («έξρνληαη απφ ην 

Λχθεην κε ηξνκαθηηθέο ειιείςεηο», «ππάξρεη ηεξάζηην θελφ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε»), αιιά θαη ζηελ έιιεηςε γεληθφηεξεο παηδείαο γηα δεηήκαηα ΠΓ («είλαη έμππλα - ηα 

παηδηά - έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πεγέο, αιιά ιείπεη ε λννηξνπία»).  
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ αθφκε φηη ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα νξγαλψλνληαη δχν θνξέο 

«ζεκηλάξηα Βηβιηνζήθεο» γηα λα παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο, έλα ζηα πξψηα εμάκελα, ψζηε λα 

απνθηνχλ γεληθέο δεμηφηεηεο ΠΓ, θαη έλα επφκελν  πην εμεηδηθεπκέλν - ζηα ηειεπηαία εμάκελα, 

πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

ε νξηζκέλα απφ ηα Σκήκαηα ππάξρεη ζρεηηθφ κάζεκα ελζσκαησκέλν ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ- είηε ζην 2
ν
 είηε ζην 7

ν
 εμάκελν. Σν κάζεκα απηφ ηηηινθνξείηαη ζπλήζσο σο ζεκηλάξην 

ή σο ζεκηλάξην ηειεηνθνίησλ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμεχξεζε, αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ 

πεγψλ θαη ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο.  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη φηη ην ΔΠζεσξεί φηη ην κάζεκα απηφ είλαη απαξαίηεην θαη 

πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηα πξψηα εμάκελα. Υαξαθηεξηζηηθά ζρφιηα αλαθέξνπλ: «Να είλαη 

πξναπαηηνχκελν (κάζεκα), γηα λα κπνξνχλ λα δειψζνπλ πηπρηαθή», «λα ππάξρεη ζε φια ηα 

ηκήκαηα θαη λα έρεη ηίηιν –Γεμηφηεηεο γηα ηελ αλαδήηεζε / αμηνιφγεζε πεγψλ / ζπγγξαθή 

εξγαζηψλ -», «λα δηδάζθεη ηε κεζνδνινγία έξεπλαο θαη λα ελζσκαησζεί ζην 2
ν
 εμάκελν, αλ 

κείλεη ζην 7
ν
 δελ εμππεξεηεί». 

4.6 Απνηειέζκαηα αλά ρνιή θαη Σκήκα 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλά ρνιή θαη Σκήκα. Σα 

απνηειέζκαηα αλά ρνιή θαη Σκήκα είλαη ίδηα θαζψο επηιέρζεθε έλα Σκήκα αλά κία ρνιή ηνπ 

ΑΣΔΗΘ. 

4.6.1 ΣΔΦ – Σκήκα Ζιεθηξνληθήο 

4.6.1.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   3 

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   15 

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   9 

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   2 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   0 

Ληγφηεξν   0 
Πίλαθαο 38: ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / πρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Δλεκέξσζε   26 

Δθπαίδεπζε 19 

Δπηθνηλσλία (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) 25 

Κνηλσληθά Γίθηπα (Facebook, Twitter) 25 

Φπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή) 24 

Άιιν 1 
Πίλαθαο 39:ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Λφγνο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 
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Αμηνινγήζεηε ηελ ηθαλόηεηά 

ζαο ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Καζόινπ θαιή 0 

Λίγν θαιή 1 

Μέηξηα 1 

Καιή 16 

Πνιύ Καιή 11 
Πίλαθαο 40: ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Internet Explorer 3 

Mozilla Firefox 15 

Google Chrome 10 

Opera 0 

Άιιν 1 
Πίλαθαο 41:ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Φπιινκεηξεηήο 

Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Bing 0 

Google 29 

Yahoo 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 42:ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Οη θνηηεηέο ηεο ΣΔΦ επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν αξθεηέο ψξεο 

θαζεκεξηλά, γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο, θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ςπραγσγίαο θαη 

εθπαίδεπζεο. Θεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ θαιή ή πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

ρξεζηκνπνηνχλ  MozillaFirefox θαη GoogleChrome γηα ηελ πινήγεζή ηνπο θαη επηιέγνπλ ηε 

Google σο κεραλή αλαδήηεζεο. 

4.6.1.2 Γεμηόηεηεο ΠΓ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΣΔΦ ηνπ 

Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ζηηο εξσηήζεηο 9-29 πνπ απνηεινχλ ηελ έξεπλα γηα ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ 

πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο. Παξαηίζεληαη ν αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 6 ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, πφζνη θνηηεηέο απάληεζαλ ζσζηά ζε πνζνζηφ %, ν αξηζκφο ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά επηζεκαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ 

είλαη ιάζνο ζε πνζνζηφ θάησ απφ ή θνληά ζην 10% - θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ είλαη 

αξθεηά ρακειφ θαη δειψλεη ζρεδφλ αλππαξμία νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ - , ελψ κε πξάζηλν 

επηζεκαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ απφ ην 50% 

ηνπ ζπλφινπ. 
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α/α 

εξώηεζεο 

σζηή 

απάληεζ

ε(%) 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 10.34 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.1  Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 17.24 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 82.76 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

12 13.79 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

13 62.07 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 17.24 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 6.90 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 20.69 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

17 6.90 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

18 37.93 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

19 6.90 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

20 100 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

21 20.69 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

22 58.62 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 

23 48.28 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

24 34.48 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

25 31.03 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

29 51.72 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

26 34.48 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

27 7.24 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.2 Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

28 10.34 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.3 χληαμε 

Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 43: ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Γεμηφηεηεο ΠΓ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ επνκέλσο απφ ην πιήζνο ζσζηψλ απαληήζεσλ, φηη νη θνηηεηέο ηεο 

ΣΔΦ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ θαηεγνξία 1 (Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Αδπλακία επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία 2 (Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ) ζηνπο άμνλεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο έξεπλαο  θαη - κε ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά – ζηνπο άμνλεο εξγαιείσλ έξεπλαο θαη 
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Γηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο (Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην Δχξεθα! θαη κεηα-κεραλέο 

αλαδήηεζεο). Υακειά πνζνζηά επίζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηεγνξία 5 (Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ζχληαμεο βηβιηνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθηθψλ 

παξαπνκπψλ. 

Γπλαηά ζεκεία κε πςειφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ εληνπίδνληαη ζηελ θαηεγνξία 2 

(Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ) ζηνπο άμνλεο ησλ πεγψλ δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

έξεπλαο ζηνλ online θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Με πνζνζηφ 100% απαληνχλ ζσζηά ζηελ 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηφο κπνξεί λα δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία 3 (Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ). Τςειφ ζρεηηθά πνζνζηφ (48,28%) παξαηεξείηαη 

ζηνλ άμνλα γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ εληάζζεηαη επίζεο 

ζηελ θαηεγνξία 3. Παξαηεξνχληαη ηέινο, 51,72% ζσζηέο απαληήζεηο ζηνλ άμνλα γηα ηε 

κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. (θαηεγνξία 4 - πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πςειά πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ εληνπίζηεθαλ ζε 

άμνλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν. Απηφ αθελφο κελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειηθία, αθεηέξνπ δε κε ηε ρνιή, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο νπνίαο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Αδπλακίεο παξνπζηάδνληαη ζε ζεσξεηηθνχο ηνκείο ησλ 

πξσηνγελψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ησλ ηειεζηψλ εγγχηεηαο θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

πξνηχπσλ. 

4.6.1.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

 ηελ εξψηεζε 30 εμεηάδεηαη ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ. Παξαηίζεληαη ν 

αχμσλ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 5 νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (1 πκθσλψ πιήξσο θαη 

5 Γηαθσλψ πιήξσο), ή κέζε ηηκή θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

α/α 1       2        3       4       5 Μέζε ηηκή Καηεγνξία εξώηεζεο/εξεπλεηηθό 

εξώηεκα  

1 7      13       8       1       0        2.103 1 Πξνζδηνξηζκόο 

πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

2 2      10      13       3       1        2.689 1 Πξνζδηνξηζκόο 

πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ 

3 11       9       7       2       0        2 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 

4 6      16       7       0       0        2.034 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 
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5 3       8      11       7       0      2.758 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 

6 1       6      12       8       2        3.137 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 

7 2       2      13       9       3        3.310 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 

8 5       8      10       6       0        2.586 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ 

9 18     10      1      0       0       1.413 3 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

10 7      10       9       1       2        2.344 3 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

11 5      14       6       3       1        2.344 3 Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ 

12 3       6      13       6       1        2.862 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

13 5      12       8       4       0       2.793 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

14 5       6       9       8       1        2.793 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

15 2       9       5       2       1       2 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

Πίλαθαο 44: ΣΔΦ / Ζιεθηξνληθή / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο 

Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ  

Οη θνηηεηέο ηεο ΣΔΦ (68,9%) ζεσξνχλ φηη αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε. Έλαο ζηνπο ηξεηο επηιέγεη ηελ νπδέηεξε 

απάληεζε νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη κηα αβεβαηφηεηα. Μφιηο έλαο 

(1) θνηηεηήο απαληά φηη δελ αηζζάλεηαη ηθαλφο.  

Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

Καη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ παξαηεξνχληαη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (68,9%) λα δειψλνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκνχλ. Έλαο ζηνπο ηξεηο θνηηεηέο 

επηιέγεη επίζεο ηελ νπδέηεξε απάληεζε, ππνδειψλνληαο κεξηθή άγλνηα ή αλαζθάιεηα. Οη 

θνηηεηέο πνπ αηζζάλνληαη φηη δε δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνη. 
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Καηεγνξία 3: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα θαη ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία κε 96% ησλ θνηηεηψλ ηεο ΣΔΦ λα 

δειψλνπλ ηθαλνί σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ θαη ην 

έλα ηξίην ζηε κεζαία νπδέηεξε απάληεζε ππνδειψλνληαο θαη εδψ κεξηθή άγλνηα ή αλαζθάιεηα.  

Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  

Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, παξαηεξείηαη φηη έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ θνηηεηψλ 

(31%) αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ζπληάμνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ηελ παξνπζηάζνπλ αλεβαίλεη πεξίπνπ ζηα δπν ηξίηα. Σν 

έλα ηξίην δειψλεη επίζεο φηη δε δηαζέηεη ηηο επαξθείο γλψζεηο γηα λα ζπληάμεη κηα επηζηεκνληθή 

εξγαζία ελψ ην πνζνζηφ απηφ φζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο πέθηεη ζην κηζφ.  

Καηεγνξία 5: Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

ηελ θαηεγνξία απηή παξαηεξείηαη ην έλα ηξίην ησλ θνηηεηψλ (37,9%) λα αηζζάλεηαη ηθαλφ λα 

ζπληάζζεη κηα βηβιηνγξαθία θαη λα θαηαλνεί δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ινγνθινπήο. Σν έλα ηξίην δειψλεη επίζεο φηη δελ αηζζάλεηαη ηθαλφ λα ζπληάμεη κηα 

βηβιηνγξαθία ελψ κφιηο ην 10,3% απαληνχλ φηη δελ θαηαλννχλ δεηήκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. Γίλεηαη θαλεξφ επνκέλσο φηη νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη πνιχ ιηγφηεξν κε ην 

πξαθηηθφ θνκκάηη ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. 

4.6.2 ΣΔΓ – Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο 

4.6.2.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   6 

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   8 

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   11 

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   3 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   1 

Ληγφηεξν   0 
Πίλαθαο 45: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / πρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Δλεκέξσζε   25 

Δθπαίδεπζε 16 

Δπηθνηλσλία (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) 24 

Κνηλσληθά Γίθηπα (Facebook, Twitter) 20 

Φπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή) 25 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 46: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / Λφγνο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 
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Αμηνινγήζεηε ηελ ηθαλόηεηά 

ζαο ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Καζόινπ θαιή 1 

Λίγν θαιή 0 

Μέηξηα 3 

Καιή 14 

Πνιύ Καιή 11 
Πίλαθαο 47: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο /  Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Internet Explorer 0 

Mozilla Firefox 12 

Google Chrome 17 

Opera 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 48: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / Φπιινκεηξεηήο 

Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Bing 0 

Google 28 

Yahoo 1 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 49: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Οη θνηηεηέο ηεο ΣΔΓ επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά, 

γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο, ςπραγσγίαο, επηθνηλσλίαο, θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη εθπαίδεπζεο. 

Θεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ θαιή ή πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηνχλ 

GoogleChrome θαη MozillaFirefox γηα ηελ πινήγεζή ηνπο θαη επηιέγνπλ ηε Google σο κεραλή 

αλαδήηεζεο. 

4.6.2.2 Γεμηόηεηεο ΠΓ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΣΔΓ ηνπ 

Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο ζηηο εξσηήζεηο 9-29 πνπ απνηεινχλ ηελ έξεπλα γηα ηηο δεμηφηεηεο 

ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο. Παξαηίζεληαη ν αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 6 ην πιήζνο 

ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, πφζνη θνηηεηέο απάληεζαλ ζσζηά ζε πνζνζηφ %, ν αξηζκφο ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά επηζεκαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ 

είλαη ιάζνο ζε πνζνζηφ θάησ ε θνληά ζην 10%, ελψ κε πξάζηλν επηζεκαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ. 
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α/α 

εξώηε

ζεο 

σζηή 

απάληεζε % 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 17.24 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.

1  

Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 17.24 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.

2 

Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 65.52 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

1 

ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

12 13.79 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

1 

ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

13 75.86 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

2 

Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

2 

Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

2 

Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

3 

Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 

17 3.45 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

3 

Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 

18 37.93 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

3 

Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 

19 3.45 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.

3 

Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 

20 82.76 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ  

3.

1 

Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

21 41.38 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.

1 

Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

22 51.72 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.

2 

Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 

23 62.07 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.

1 

Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

24 37.93 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  

4.

1 

Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 

25 31.03 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.

1 

Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 

29 41.38 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.

1 

Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 

26 31.03 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.

1 

Καηαλφεζε Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

27 10.34 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.

2 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

28 6.90 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.

3 

χληαμε Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 50: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / Γεμηφηεηεο ΠΓ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ επνκέλσο απφ ην πιήζνο ζσζηψλ απαληήζεσλ, φηη νη θνηηεηέο ηεο 

ΣΔΦ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή αδπλακία ζηελ θαηεγνξία 1 (Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ) κε πνζνζηφ 17,24% λα δίλνπλ ζσζηέο απαληήζεηο. Αδπλακία επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία 2 (Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ) κε εμαίξεζε ηνπο 

άμνλεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη έξεπλαο ζηνλ online θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Τςειά 
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πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνπλ νη θνηηεηέο ηεο ΣΔΓ ζηελ θαηεγνξία 3 

(Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ) ελψ ρακειά αληίζεηα πνζνζηά ζηελ θαηεγνξία 5 (Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο) ζηνπο δχν άμνλεο (βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο θαη ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο). 

4.6.2.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

ηελ εξψηεζε 30 εμεηάδεηαη ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ. Παξαηίζεληαη ν 

αχμσλ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 5 νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (φπνπ 1 πκθσλψ 

πιήξσο θαη 5 Γηαθσλψ πιήξσο), ε κέζε ηηκή θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

α/α 1       2        3       4       5 Μέζε Σηκή Καηεγνξίαεξώηεζεο /εξεπλεηηθόεξώηεκα 

1 6      15       7       1       0 2.103 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

2 3      12       7       4       3 2.724 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

3 13      13     3       0       0     1.655 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

 

4 12      12     5       0       0 1.758 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

5 5      12       8       2       2 2.448 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

6 1       4      14       5       5 3.310 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

7 0       5      12       4       8 3.517 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

8 3      12       6       4       4      2.793 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

9 15      8       4       1       1 1.793 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

10 7      11       8       1       2       2.310 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

11 6       5      12       5       1       2.655 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

12 3      15       6       3       2 2.517 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

13 5      11      10       2       1 2.413 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

14 2      11      12       2       2       2.689 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

15 9       8      10       2       0      2.172 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Πίλαθαο 51: ΣΔΓ / Εσηθήο Παξαγσγήο / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο 

Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ  

Οη θνηηεηέο ηεο ΣΔΓ (72,4%) ζεσξνχλ φηη αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε. Ληγφηεξνη απφ ην έλα ηξίην δειψλνπλ φηη νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη αβεβαηφηεηα ζην πνζνζηφ απηφ. Μφιηο 

έλαο θνηηεηήο (3,8%) απαληά φηη δελ αηζζάλεηαη ηθαλφο. Αίζζεζε πξνθαιεί φηη ην 24,1% 

δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο θαη άιιν έλα 24,1% 

απαληνχλ νπδέηεξα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη έλαο ζηνπο δχν θνηηεηέο αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο.  

Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (89,6%) απαληνχλ φηη 

αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ δεκνζίεπζεο, λα εληνπίζνπλ 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο. Αληηζηξέθνληαη ηα πνζνζηά ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο, κε ηελ 

πιεηνςεθία λα αηζζάλεηαη φηη δε δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ ΗΚ Δχξεθα!. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ελψ νη 

θνηηεηέο αηζζάλνληαη φηη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα (πρ  

ρξήζε ησλ πεγψλ δεκνζίεπζεο θιπ) ζε πξαθηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ή εξγαιεία (πρ 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, Δχξεθα!) απαληνχλ φηη δε γλσξίδνπλ, θαηαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ κηα αληίθαζε.   

Καηεγνξία 3: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

’ απηήλ ηελ θαηεγνξία ηα δχν πεξίπνπ ηξίηα ησλ θνηηεηψλ (79,3%) δειψλνπλ ηθαλνί σο πξνο 

ηηο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ θαη ην έλα ηξίην ζηε κεζαία 

νπδέηεξε απάληεζε ππνδειψλνληαο κεξηθή άγλνηα ή αλαζθάιεηα. Πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

δειψλνπλ ηθαλνί φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ελψ ιηγφηεξνη ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξά ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  

Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  

Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, παξαηεξείηαη φηη κηζνί θνηηεηέο (55,1%) 

αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ζπληάμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία. 

Πεξηζζφηεξνη είλαη θαη ζηε ΣΔΓ νη θνηηεηέο πνπ αηζζάλνληαη αλαζθαιείο ζρεηηθά κε ηε 

ζχληαμε κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο παξά ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζή ηεο.  
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Καηεγνξία 5: Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

ηελ θαηεγνξία 5 ην 48,2% αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ζπληάμνπλ κηα βηβιηνγξαθία ελψ έλαο ζηνπο 

δχν (58,6%) πεξίπνπ πηζηεχεη φηη θαηαλνεί δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. 

Έλαο ζηνπο ηξεηο επίζεο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ππνδειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα 

αβεβαηφηεηα. Γίλεηαη θαλεξφ επνκέλσο φηη θαη νη θνηηεηέο ηεο ΣΔΓ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ιηγφηεξν κε ην 

πξαθηηθφ θνκκάηη ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. 

4.6.3 ΣΔΣΡΟΓ – Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

4.6.3.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   11 

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   4 

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   1 

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   7 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   5 

Ληγφηεξν   0 
Πίλαθαο 52: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ / πρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Δλεκέξσζε   20 

Δθπαίδεπζε 11 

Δπηθνηλσλία (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) 20 

Κνηλσληθά Γίθηπα (Facebook, Twitter) 16 

Φπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή) 23 

Άιιν 1 
Πίλαθαο 53: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ / Λφγνο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Αμηνινγήζεηε ηελ ηθαλόηεηά 

ζαο ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Καζόινπ θαιή 1 

Λίγν θαιή 4 

Μέηξηα 11 

Καιή 10 

Πνιύ Καιή 3 
Πίλαθαο 54: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ /Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο Γηαδηθηχνπ 

Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Internet Explorer 2 

Mozilla Firefox 14 

Google Chrome 13 

Opera 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 55: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ /Φπιινκεηξεηήο 
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Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Bing 1 

Google 27 

Yahoo 0 

Άιιν 1 
Πίλαθαο 56: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ / Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Οη θνηηεηέο ηεο ΣΔΣΡΟΓ επνκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν αξθεηέο ψξεο 

θαζεκεξηλά, γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο, ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο, θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη 

εθπαίδεπζεο. Θεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ απφ κέηξηα έσο πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, (5 θνηηεηέο απαληνχλ απφ θαζφινπ θαιή έσο ιίγν θαιή) ρξεζηκνπνηνχλ 

MozillaFirefox θαη GoogleChrome γηα ηελ πινήγεζή ηνπο θαη επηιέγνπλ ηε Google σο κεραλή 

αλαδήηεζεο. 

4.6.3.2 Γεμηόηεηεο ΠΓ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΣΔΣΡΟΓ 

ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ζηηο εξσηήζεηο 9-29 πνπ απνηεινχλ ηελ έξεπλα γηα ηηο 

δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο. Παξαηίζεληαη ν αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 6 ην 

πιήζνο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, πφζνη θνηηεηέο απάληεζαλ ζσζηά ζε πνζνζηφ %, ν 

αξηζκφο ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά επηζεκαίλνληαη νη 

απαληήζεηο πνπ είλαη ιάζνο ζε πνζνζηφ θάησ ε θνληά ζην 10%, ελψ κε πξάζηλν επηζεκαίλνληαη 

ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ. 

α/α 

εξώηεζεο 

σζηή 

απάληεζε 

% 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 6.90 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.1  Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 3.45 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 72.41 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

12 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

13 62.07 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 13.79 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 3.45 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

17 6.90 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

18 17.24 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 
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19 10.34 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

20 79.31 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ  3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

21 27.59 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

22 37.93 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 

23 34.48 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

24 37.93 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

25 41.38 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

29 34.48 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

26 41.38 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.1 Καηαλφεζε Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

27 6.90 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

28 6.90 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 5.3 χληαμε Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 57: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ / Γεμηφηεηεο ΠΓ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ επνκέλσο απφ ην πιήζνο ζσζηψλ απαληήζεσλ, φηη νη θνηηεηέο ηεο 

ΣΔΣΡΟΓ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ θαηεγνξία 1 (Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ) κε εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ (6,90% θαη 

3,45%). Αδπλακία επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία 2 (Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ) ζε φινπο ηνπο άμνλεο, κε εμαίξεζε ηελ έξεπλα ζηνλ online θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο. Τςειφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ (79,31%) ζπγθεληξψλεη ε εξψηεζε ζρεηηθά 

κε ην πνηφο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν ζηελ θαηεγνξία 3 (Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ). ηελ θαηεγνξία 4 (πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) ηα πνζνζηά ζσζηψλ 

απαληήζεσλ θπκαίλνληαη γχξσ ζην 30-40% ελψ ρακειά πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζηελ 

θαηεγνξία 5 (Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο) ζηνπο δχν άμνλεο (ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο). 

4.6.3.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

 ηελ εξψηεζε 30 εμεηάδεηαη ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ. Παξαηίζεληαη ν 

αχμσλ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 5 νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (φπνπ 1 πκθσλψ 

πιήξσο θαη 5 Γηαθσλψ πιήξσο), ε κέζε ηηκή θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 
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α/α 1       2        3       4       5 Μέζε Σηκή Καηεγνξίαεξώηεζεο /εξεπλεηηθόεξώηεκα 

1 5       7      14       1       2       2.586 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

2 0       6      11      10       2      3.275 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

3 9      14       2       2       2    2.103 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

 

4 9      14       4       1       1    2 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

5 5      12       7       4       1    2.448 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

6 1       4       8      13       3    3.448 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

7 1       2       9       9       8     3.724 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

8 4       9      10       4       2    2.689 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

9 6      13       9       1       0    2.172 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

10 3      11      11       2       2   2.620 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

11 4       7      13       4       1    2.689 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

12 5       6      10       7       1    2.758 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

13 5      15       9       0       0    2.137 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

14 2       6      12       7       2    3.034 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

15 7      10       8       4       0    2.310 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Πίλαθαο 58: ΣΔΣΡΟΓ / Σερλνινγία Σξνθίκσλ / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο 

Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ  

Σν 41,3% ησλ θνηηεηψλ ηεο ΣΔΣΡΟΓ αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε ελψ ην 20,6% αηζζάλνληαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο. Μφιηο ην 10,3% απαληνχλ φηη δελ αηζζάλνληαη 

ηθαλνί λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε.  

Αίζζεζε πξνθαιεί φηη ην 41,3% δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο 

εγγχηεηαο θαη ην 37,9% απαληνχλ νπδέηεξα, πνζνζηφ πνπ ππνδειψλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ εγγχηεηαο.  

Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 
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ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (72,4%) απαληά φηη 

αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ δεκνζίεπζεο, λα εληνπίζνπλ 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάινγν θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. Αληηζηξέθνληαη ηα πνζνζηά ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο, κε ηελ πιεηνςεθία λα αηζζάλεηαη φηη δε δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηε 

ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ ΗΚ Δχξεθα!. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη θαη νη θνηηεηέο ηεο ΣΔΣΡΟΓ ελψ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο φζνλ 

αθνξά ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα (πρ  ρξήζε ησλ πεγψλ δεκνζίεπζεο θιπ) ζε πξαθηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ή εξγαιεία (πρ ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, ΗΚ Δχξεθα!) δειψλνπλ 

αλεπάξθεηα ή αλαζθάιεηα.  

Καηεγνξία 3: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

’ απηήλ ηελ θαηεγνξία ην 65,5% δειψλνπλ ηθαλνί σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ κε ην 37,9% πεξίπνπ λα επηιέγεη ηελ νπδέηεξε απάληεζε 

ππνδειψλνληαο άγλνηα ή αλαζθάιεηα. Σα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ είλαη κεγαιχηεξα ζηηο 

δπν εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη κηθξφηεξα ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξά ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Πνιχ ιίγνη θνηηεηέο (3,8%) θαη ζηηο ηξεηο 

εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο δειψλνπλ ιηγφηεξν ή θαζφινπ ηθαλνί. 

Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  

Σν έλα ηξίην ησλ θνηηεηψλ (37,9%) δειψλεη ηθαλφ λα ζπληάμεη κηα εξγαζία. Σα άιια δπν ηξίηα 

δειψλνπλ έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή αβεβαηφηεηα. Σν πνζνζηφ αιιάδεη ζηε δεμηφηεηα παξνπζίαζεο 

κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο (58,6%) κε δπν ζηνπο ηξεηο λα δειψλνπλ ηθαλνί θαη κφιηο ην έλα 

ηξίην (31,3%) λα παξακέλεη νπδέηεξν. 

Καηεγνξία 5: Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

Έλαο ζηνπο ηξεηο θνηηεηέο (31%) αηζζάλεηαη ηθαλφο λα ζπληάμεη κηα βηβιηνγξαθία ελψ έλαο 

ζηνπο δχν πεξίπνπ (58,6%) πηζηεχεη φηη θαηαλνεί δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ινγνθινπήο. Έλαο ζηνπο ηξεηο επίζεο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ππνδειψλνληαο 

αβεβαηφηεηα ή αδπλακία. Γίλεηαη θαλεξφ επνκέλσο φηη θαη νη θνηηεηέο ηεο ΣΔΣΡΟΓ 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ιηγφηεξν κε ην πξαθηηθφ θνκκάηη ζχληαμεο βηβιηνγξαθίαο. 
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4.6.4 ΔΤΠ – Σκήκα Μαηεπηηθήο 

4.6.4.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   5 

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   8 

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   10 

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   5 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   0 

Ληγφηεξν   2 
Πίλαθαο 59: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / πρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Δλεκέξσζε   22 

Δθπαίδεπζε 28 

Δπηθνηλσλία (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) 22 

Κνηλσληθά Γίθηπα (Facebook, Twitter) 24 

Φπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή) 25 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 60: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Λφγνο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Αμηνινγήζεηε ηελ ηθαλόηεηά 

ζαο ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Καζόινπ θαιή 0 

Λίγν θαιή 4 

Μέηξηα 7 

Καιή 16 

Πνιύ Καιή 5 
Πίλαθαο 61: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Δπίγλσζε Απηεπάξθεηαο Γηαδηθηχνπ 

Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Internet Explorer 7 

Mozilla Firefox 6 

Google Chrome 17 

Opera 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 62: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Φπιινκεηξεηήο 

Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Bing 0 

Google 30 

Yahoo 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 63: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Οη θνηηήηξηεο ηεο ΔΤΠ, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά (2 

θνηηήηξηεο δειψλνπλ φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα), γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Γειψλνπλ  φηη δηαζέηνπλ απφ κέηξηα έσο 

πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (4 θνηηήηξηεο απαληνχλ ιίγν θαιή), 

ρξεζηκνπνηνχλ GoogleChrome, InternetExplorer θαη MozillaFirefox γηα ηελ πινήγεζή ηνπο θαη 

επηιέγνπλ ηε Google σο κεραλή αλαδήηεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΔΤΠ έρνληαο 
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ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα ζε λνζνθνκεία δελ έρεη πνιιά καζήκαηα Ζ/Τ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ γεγνλφο πνπ ζπγθιίλεη θαη κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηξηψλ. 

4.6.4.2 Γεμηόηεηεο ΠΓ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηξηψλ ηεο ΔΤΠ ηνπ 

Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο ζηηο εξσηήζεηο 9-29 πνπ απνηεινχλ ηελ έξεπλα γηα ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ 

δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο. Παξαηίζεληαη ν αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 6 ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ, πφζεο  απάληεζαλ ζσζηά ζε πνζνζηφ %, ν αξηζκφο ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά επηζεκαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ είλαη 

ιάζνο ζε πνζνζηφ θάησ ε θνληά ζην 10%, ελψ κε πξάζηλν επηζεκαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ. 

α/α        

εξώηε

ζεο 

σζηή 

απάληεζε % 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 6.67 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.1  Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 10.00 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 56.67 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

12 6.67 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

13 80.00 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 20.00 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 3.33 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 6.67 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

17 13.33 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

18 6.67 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

19 16.67 2 Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

20 80.00 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ  

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

21 30.00 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

22 76.67 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 

23 83.33 3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 
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24 43.33 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

25 36.67 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

29 53.33 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

26 46.67 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

27 16.67 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

28 13.33 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.3 χληαμε 

Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 64: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Γεμηφηεηεο ΠΓ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ επνκέλσο, φηη νη θνηηήηξηεο ηεο ΔΤΠ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

αδπλακία ζηελ θαηεγνξία 1 (Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ) κε ρακειά πνζνζηά 

ζσζηψλ απαληήζεσλ (6,67% θαη 10,00%). Αδπλακία επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηεγνξία 2 

(Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ) ζε φινπο ηνπο άμνλεο, κε εμαίξεζε ηελ αλαδήηεζε 

ζην Γηαδίθηπν θαη έξεπλα ζηνλ online θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Τςειά πνζνζηά ζσζηψλ 

απαληήζεσλ (76,67%- 80,00%) ζπγθεληξψλνπλ θαη νη ηξεηο (3) εξσηήζεηο ζηελ θαηεγνξία 3 

(Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ), γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εληχπσζε θαζψο νη δπν απφ ηηο ηξεηο 

ζπλνιηθά εξσηήζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή αθνξνχλ ζην Γηαδίθηπν. ηελ θαηεγνξία 4 

(πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) ηα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 36-46% 

ελψ ρακειά πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηεγνξία 5 (Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο) ζηνπο 

δχν άμνλεο (ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο). 

4.6.4.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

 ηελ εξψηεζε 30 εμεηάδεηαη ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ. Παξαηίζεληαη ν 

αχμσλ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 5 νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (φπνπ 1 πκθσλψ 

πιήξσο θαη 5 Γηαθσλψ πιήξσο), ε κέζε ηηκή θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

α/α 1       2        3       4       5 Μέζε Σηκή Καηεγνξίαεξώηεζεο /εξεπλεηηθόεξώηεκα 

1 7       10      12       1       0       2.233 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

2 1        8       15       5       1     2.9 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

3 16      12      1       1       0    1.566 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

 



 
 

 81 
 

4 10      14      4       2       0    1.933 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

5 9       15       4       1       1     2 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

6 5        5      13       6       1     2.766 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

7 1       6       14       7       2     3.1 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

8 6      12       8       2       2     2.4 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

9 17      9       1       1       2     1.733 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

10 6      11       9       4       0     2.366 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

11 7      11       9       3       0     2.266 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

12 2       9        9       9       1      2.933 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

13 8      14       6       2       0     2.066 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

14 6      13       7       3       1     2.333 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

15 6      13       9       2       0     2.233 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Πίλαθαο 65: ΔΤΠ / Μαηεπηηθή / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο 

Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ  

Σν 56,6% ησλ θνηηεηξηψλ ηεο ΔΤΠ αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλέο έσο ηθαλέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε ελψ ην 30% αηζζάλνληαη ηθαλέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο. Μφιηο 3,3% απαληά φηη δελ αηζζάλνληαη ηθαλέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε ελψ 20% δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο κε έλα 30% λα δειψλνπλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε 

δηαθσλνχλ. πκπεξαζκαηηθά, νη δπν ζηηο ηξεηο θνηηήηξηεο  αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ εγγχηεηαο ελψ ζηε γεληθή εξψηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ηνπο αλαγθψλ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο. 

Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηξηψλ (93,3%) απαληά φηη 

αηζζάλνληαη ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ δεκνζίεπζεο, λα εληνπίζνπλ 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάινγν θαη ηηο ειεθηξνληθέο 
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ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. Αληηζηξέθνληαη ηα πνζνζηά ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο, κε ηελ πιεηνςεθία λα αηζζάλεηαη φηη δε δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηε 

ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ IK Δχξεθα!. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη θαη νη θνηηήηξηεο ηεο ΔΤΠ ελψ αηζζάλνληαη φηη πεξηζζφηεξν αζθαιείο φζνλ 

αθνξά ζε ζεσξεηηθά δεηήκαηα (πρ  ρξήζε ησλ πεγψλ δεκνζίεπζεο θιπ) ζε πξαθηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ή εξγαιεία (πρ ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, ΗΚ Δχξεθα!) δειψλνπλ 

αλεπάξθεηα ή αλαζθάιεηα. 

Καηεγνξία 3: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

’ απηήλ ηελ θαηεγνξία ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηξηψλ (86,6%) δειψλνπλ ηθαλέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηα δχν πεξίπνπ ηξίηα απφ απηέο δειψλνπλ 

ηθαλέο  σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ κε ην έλα ηξίην 

πεξίπνπ λα επηιέγεη ηελ νπδέηεξε απάληεζε ππνδειψλνληαο άγλνηα ή αλαζθάιεηα. 

Πεξηζζφηεξεο θνηηήηξηεο ζεσξνχλ φηη είλαη ηθαλέο ζηε ρξήζε ησλ Γηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ θαη 

ιηγφηεξεο ζηελ αμηνιφγεζε Γηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ.  

Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  

Σν έλα ηξίην ησλ θνηηεηξηψλ ηεο ΔΤΠ (36,6%) δειψλνπλ ηθαλέο λα ζπληάμνπλ κηα 

επηζηεκνληθή εξγαζία. Σα άιια δπν ηξίηα δειψλνπλ έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή αβεβαηφηεηα. Σν 

πνζνζηφ αιιάδεη ζηε δεμηφηεηα παξνπζίαζεο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κε δπν ζηηο ηξεηο λα 

δειψλνπλ ηθαλέο παξνπζηάζηξηεο θαη κφιηο ην έλα ηξίην λα δειψλεη αλαζθάιεηα ή άγλνηα. 

Καηεγνξία 5: Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

ηελ θαηεγνξία απηή εμνκνηψλνληαη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηξηψλ κε δχν ζηηο ηξεηο (63,3%) λα 

ζεσξνχλ φηη είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζνπλ κηα βηβιηνγξαθία θαη λα θαηαλννχλ δεηήκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. Μηα ζηηο ηξεηο δειψλεη αβεβαηφηεηα ή αδπλακία θαη 

ζηηο δπν εξσηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο. 
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4.6.5 ΓΟ – Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο 

4.6.5.1 ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηώλ κε ην Γηαδίθηπν 

Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   6 

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   8 

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   3 

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   8 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   5 

Ληγφηεξν   0 
Πίλαθαο 66: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Υξήζε Γηαδηθηχνπ 

Γηα πην ιόγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Δλεκέξσζε   28 

Δθπαίδεπζε 13 

Δπηθνηλσλία (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) 21 

Κνηλσληθά Γίθηπα (Facebook, Twitter) 20 

Φπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή) 27 

Άιιν 2 
Πίλαθαο 67: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Λφγνο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Αμηνινγήζεηε ηελ ηθαλόηεηά 

ζαο ζηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ   

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Καζόινπ θαιή 1 

Λίγν θαιή 0 

Μέηξηα 11 

Καιή 9 

Πνιύ Καιή 9 
Πίλαθαο 68: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ 

Πνην θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηείηε;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Internet Explorer 0 

Mozilla Firefox 13 

Google Chrome 15 

Opera 1 

Άιιν 1 
Πίλαθαο 69: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Φπιινκεηξεηήο 

 

Πνηα κεραλή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν;   Πιήζνο απαληήζεσλ 

Bing 1 

Google 29 

Yahoo 0 

Άιιν 0 
Πίλαθαο 70: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Μεραλή αλαδήηεζεο 

 Οη Φνηηεηέο ηεο ΓΟ, ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν αξθεηέο ψξεο θαζεκεξηλά (5 

θνηηεηέο δειψλνπλ φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ 1-2 θνξέο / εβδνκάδα), γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο, 

επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο, θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη εθπαίδεπζεο. Γειψλνπλ  φηη δηαζέηνπλ απφ 

κέηξηα έσο πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ- -παξφιν πνπ 5 θνηηεηέο ην 
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ρξεζηκνπνηνχλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα-, ρξεζηκνπνηνχλ GoogleChrome, θαη MozillaFirefox γηα 

ηελ πινήγεζή ηνπο θαη επηιέγνπλ ηε Google σο κεραλή αλαδήηεζεο. 

4.6.5.2 Γεμηόηεηεο ΠΓ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηεο ΓΟ ηνπ 

Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ζηηο εξσηήζεηο 9-29 πνπ 

απνηεινχλ ηελ έξεπλα γηα ηηο δεμηφηεηεο ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ νη θνηηεηέο. Παξαηίζεληαη ν αξηζκφο 

ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 6 ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηψλ, πφζεο  απάληεζαλ 

ζσζηά ζε πνζνζηφ %, ν αξηζκφο ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη 

ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά 

επηζεκαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ είλαη ιάζνο ζε πνζνζηφ θάησ ε θνληά ζην 10%, ελψ κε 

πξάζηλν επηζεκαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ή πάλσ 

απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ. 

α/α 

εξώηε

ζεο 

σζηή 

απάληεζε % 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 46.67 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.1  Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 10.00 1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 73.33 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

12 23.33 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

13 66.67 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 30.00 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 46.67 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 16.67 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

17 16.67 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

18 20.00 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

19 13.33 2 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

20 73.33 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ  3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

21 33.33 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

22 53.33 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 

23 53.33 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ 

ζην Γηαδίθηπν 

24 40.00 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

25 23.33 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 
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εξγαζίαο Δξγαζίαο 

29 63.33 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

26 46.67 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

27 33.33 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαθνξά 

28 10.00 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

5.3 χληαμε 

Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 71: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Γεμηφηεηεο ΠΓ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη θνηηεηέο ηεο ΓΟ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ 

θαηεγνξία 1 (Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ) ζηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ εγγχηεηαο κε 

πνζνζηφ 10% ζε ζσζηέο απαληήζεηο. ηνλ άμνλα πεγψλ πιεξνθφξεζεο νη ζσζηέο απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη 46,67%-73,33%. ηελ θαηεγνξία 2 (Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ) νη 

θνηηεηέο ηεο ΓΟ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ (66,67%)  ζηελ έξεπλα 

ζηνλ online θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. ηελ ίδηα θαηεγνξία ρακειά ζρεηηθά πνζνζηά 

παξνπζηάδνπλ ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο (ιίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηα-κεραλέο 

αλαδήηεζεο). Οη ππφινηπνη άμνλεο ηεο θαηεγνξίαο 2 είλαη ζε ζρεηηθά θαιά πνζνζηά θαζψο νη 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξφξεζεο είλαη πην 

εμνηθεησκέλνη απφ ηνπο ππφινηπνπο κε ηα εξγαιεία έξεπλαο.  

Τςειά πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ (53,33%-73,33%) ζπγθεληξψλνπλ θαη νη 3 

εξσηήζεηο ζηελ θαηεγνξία 3 (Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ). ηελ θαηεγνξία 4 (πγγξαθή 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 23-63% θαη 

ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηηο θαηεγνξίαο. Υακειφ πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζηνλ άμνλα ζχληαμεο 

βηβιηνγξαθίαο ζηελ θαηεγνξία 5 ελψ ζηνλ άμνλα  πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο ην 

πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θηάλεη ζην 63,33% . 

4.6.5.3 Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο θνηηεηώλ 

 ηελ εξψηεζε 30 εμεηάδεηαη ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ θνηηεηψλ. Παξαηίζεληαη ν 

αχμσλ αξηζκφο ηεο εξψηεζεο, απφ 1 έσο 5 νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (φπνπ 1 πκθσλψ 

πιήξσο θαη 5 Γηαθσλψ πιήξσο), ε κέζε ηηκή θαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ζχκθσλα κε ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

 



 
 

 86 
 

α/α 1       2        3       4       5 Μέζε Σηκή Καηεγνξίαεξώηεζεο /εξεπλεηηθόεξώηεκα 

1 4         8      16       2       0      2.533 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

2 5        10      11      4       0     2.466 1 Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

3 11      16       2       1       0    1.66 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

 

4 10      11       7       2       0    2.033 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

5 7        13       5       4       1      2.3 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

6 4         9      12       5       0      2.6 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

7 5       14       9        2       0      2.266 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

8 11      13       6       0       0    1.833 2 Αλαδήηεζε / αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

9 14      11       5       0       0    1.7 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

10 4        8      13        4       1      2.666 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

11 9        5      10        6       0      2.433 3 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

12 4        5       8        12      1      3.033 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

13 7      13       7         3       0      2.2 4 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

14 4      10      11        4       1     2.6 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

15 8      11       8         3       0      2.2 5 Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Πίλαθαο 72: ΓΟ / Βηβιηνζεθνλνκία / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο 

Αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Καηεγνξία 1: Πξνζδηνξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ  

Οη θνηηεηέο ηεο ΓΟ θαηά ην έλα ηξίην πεξίπνπ (40%) αηζζάλνληαη απφ πνιχ ηθαλνί έσο ηθαλνί 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε ελψ νη κηζνί (50%) αηζζάλνληαη ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο. Μφιηο 6,6%  απαληνχλ φηη δελ αηζζάλνληαη ηθαλνί 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλάγθε ελψ 13,3% δειψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο. Οη κηζνί πεξίπνπ δειψλνπλ αβέβαηνη σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο ελψ ην έλα ηξίην σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ 

εγγχηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο ηειεζηέο εγγχηεηαο πνπ 
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παξαηεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ζε ζρέζε κε ηα άιια Σκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, κπνξεί λα εμεγεζεί ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα.  

Καηεγνξία 2: Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (90%) απαληά φηη 

αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά είδε πεγψλ δεκνζίεπζεο, λα εληνπίζνπλ 

βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξγαζία ηνπο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θαηάινγν, ην ΗΚ Δχξεθα! θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. Γεγνλφο πνπ πξνμελεί εληχπσζε είλαη φηη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία ζηνλ άμνλα ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

πέθηεη ζην έλα ηξίην πεξίπνπ. ηελ ίδηα εξψηεζε άιιν έλα ηξίην δειψλεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη 

θνηηεηέο ηεο ΓΟ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαζψο 

είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ ιφγσ 

αληηθεηκέλνπ.  

Καηεγνξία 3: Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ 

’ απηήλ ηελ θαηεγνξία ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ (83,3%) δειψλνπλ ηθαλνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ηνπο κηζνχο πεξίπνπ απφ απηνχο λα δειψλνπλ 

φηη θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληφπηζαλ. Σν έλα ηξίην πεξίπνπ 

επηιέγεη νπδέηεξε απάληεζε ππνδειψλνληαο άγλνηα ή αλαζθάιεηα.  

Καηεγνξία 4: πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο  

Σν έλα ηξίην ησλ θνηηεηψλ ηεο ΓΟ (30%) δειψλεη ηθαλφ ζηε ζχληαμε κηαο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

άιια δπν ηξίηα δειψλνπλ έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή αβεβαηφηεηα. Σν πνζνζηφ αιιάδεη ζηε 

δεμηφηεηα παξνπζίαζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο κε δπν ζηνπο ηξεηο (66,6%) λα δειψλνπλ 

ηθαλνί ζηελ παξνπζίαζε. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα δηαθαίλεηαη θελφ φζνλ 

αθνξά ζηε δεμηφηεηα ζχληαμεο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. 

Καηεγνξία 5: Ζζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

Έλαο ζηνπο δχν θνηηεηέο (50%), ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, δειψλνπλ ηθαλνί λα ζπληάμνπλ 

κηα βηβιηνγξαθία ελψ δχν ζηνπο ηξεηο (63,3%) αηζζάλνληαη φηη θαηαλννχλ δεηήκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο. Έλαο ζηνπο ηξεηο πεξίπνπ δειψλεη αλαζθάιεηα φζνλ 

αθνξά θαη ζηνπο δχν άμνλεο. 
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4.7 Απνηειέζκαηα αλά θύιν 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη αλά θχιν ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 9-29 πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ. Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά επηζεκαίλνληαη ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ. Παξαηεξείηαη φηη άληξεο θαη γπλαίθεο εμίζνπ 

εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηηο θαηεγνξίεο: 

1 πεγέο δεκνζίεπζεο 

2  ζηξαηεγηθήο έξεπλαο, εξγαιεία έξεπλαο (ΗΚ Δχξεθα!), δηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 

(ιίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηακεραλέο αλαδήηεζεο, Google κειεηεηήο) 

3 βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

α/α  Άληξεο  

Πιήζνο   % 

Γπλαίθεο 

Πιήζνο   % 

Καηεγνξία εξώηεζεο Άμνλαο Γηεξεύλεζεο 

9 11  7.48 | 15  10.20  1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.1 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

10 7  4.76 | 10  6.80  1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

11 45  30.61 | 58  39.46  1 Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ 

1.2 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 

12 8  5.44 | 12  8.16  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.1 ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

13 35  23.81 | 67  45.58  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

14 9  6.12 | 18  12.24  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

15 10  6.80 | 13  8.84  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 

16 10  6.80 |  7  4.76  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

17  4  2.72 | 10  6.80  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

18 18  12.24 | 17  11.56  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

19 3  2.04 | 12  8.16  2 Αλαδήηεζε / 

αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

20 49  33.33 | 73  49.66  3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

21 17  11.56 | 28  19.05  3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

22 29  19.73 | 53  36.05  3 Αμηνιφγεζε 3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 
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πιεξνθνξηψλ 

23 25  17.01 | 58  39.46  3 Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν 

24 20  13.61 | 37  25.17  4 πγγξαθή εξγαζίαο 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

25 15  10.20 | 33  22.45  4 πγγξαθή εξγαζίαο 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

29 17  11.56 | 42  28.57  4 πγγξαθή εξγαζίαο 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

26 7 4.76 | 18  12.24  5 Ζζηθή ρξήζε 

πιεξνθνξίαο 

5.1 Καηαλφεζε Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

27 6  4.08 |  8 5.44  5 Ζζηθή ρξήζε 

πιεξνθνξίαο 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

28 26  17.69 | 46  31.29  5 Ζζηθή ρξήζε 

πιεξνθνξίαο 

5.3 χληαμε Βηβιηνγξαθίαο 

θαη Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 
Πίλαθαο 73: Απνηειέζκαηα αλά θχιιν 

 

5 ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο φπσο ηέζεθαλ ζην εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην:  

5.1 θνπόο Έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηαθνχ Γξακκαηηζκνχ 

ζε δείγκα ηεο θνηλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Με ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ απνηππψζεθαλ νη δεμηφηεηεο ΠΓ ζε δείγκα 

πιεζπζκνχ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, επνκέλσο επηηεχρζεθε ν ζθνπφο 

φπσο είρε θαζνξηζηεί.  

5.2 ηόρνη Έξεπλαο 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ παξάιιεια πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Γηακνξθψζεθαλ αληίζηνηρα επηκέξνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

πιεξέζηεξα θαη ζαθέζηεξα ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. Οη επηκέξνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο ήηαλ ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Παξάξηεκα Α).  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί επηζεκαίλνληαη ηα πην πςειά θαη ηα πην ρακειά πνζνζηά 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αλά άμνλα 

δηεξεχλεζεο. 
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α/α ΣΟΥΟΗ ΠΡΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ / 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΑΞΟΝΔ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ΧΣΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

% 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

1 Γεμηφηεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ 

(δεμηφηεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ 

ζέκαηνο, πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, πεγέο 

δεκνζίεπζεο) 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ: πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, πεγέο 

δεκνζίεπζεο, εληνπηζκφο 

βηβιηνγξαθίαο 

1.1 Πεγέο 

Πιεξνθφξεζεο  

17.69 9 

1.2 Πεγέο 

Γεκνζίεπζεο 

11.56,70.07 10, 11 

2 Γεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ 

(δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπζηήκαηα αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ, 

ζηξαηεγηθέο έξεπλαο) 

 

Αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ: 

ζηξαηεγηθέο έξεπλαο 

(ηειεζηέο εγγχηεηαο), 

εξγαιεία έξεπλαο 

(θαηάινγνο βηβιηνζήθεο, 

Ζιεθηξνληθά πεξηνδηθά, 

Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην 

Δχξεθα!, Γηαδηθηπαθά 

εξγαιεία έξεπλαο (ιίζηεο 

ζπδεηήζεσλ, κεηα-

κεραλέο αλαδήηεζεο , 

Google, Google 

κειεηεηήο) 

2.1 ηξαηεγηθή 

Αλαδήηεζεο 

13.61 12 

2.2 Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

69.39, 

18.37, 

15.65 

13, 14, 15 

2.3 Γηαδηθηπαθά 

Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

11.56, 9.52, 

23.81, 

10.20 

16, 17,18, 

19 

3 Γεμηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ 

(δεμηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζην 

Γηαδίθηπν) 

 

Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ: έληππεο 

πεγέο δεκνζίεπζεο, 

πεγέο πνπ εληνπίδνληαη 

κέζσ Γηαδηθηχνπ 

 

3.1 Αμηνιφγεζε 

Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν  

82.99, 

30.61, 

56.46 

20, 21, 23 

3.2 Αμηνιφγεζε 

Βηβιίσλ 

55.78 22 

4 Γεμηφηεηεο ζπγγξαθήο 

θαη δεκνζίεπζεο 

επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο 

 

πγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο  (Γνκή 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) 

 

4.1 Γνκή 

Δπηζηεκνληθήο 

Δξγαζίαο 

38.78, 

32.65, 

48.98 

24, 25, 29 

5 Γεμηφηεηεο εζηθήο 

ρξήζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο  

 

Ζζηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο(πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία, ινγνθινπή, 

παξαπνκπέο, 

βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο) 

5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 

Λνγνθινπήο θαη 

Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

40.14 26 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή 17.01 27 
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 Αλαθνξά 

5.3 χληαμε 

Βηβιηνγξαθίαο / 

Βηβιηνγξαθηθψλ 

Παξαπνκπψλ 

9.52 28 

Πίλαθαο 74: Γεμηφηεηεο ΠΓ, πςειά / ρακειά πνζνζηά απαληήζεσλ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απνηππψλνληαη επνκέλσο αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα ηα αδχλαηα 

θαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο 

ΠΓ πνπ δηαζέηνπλ. ρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη άμνλα 

δηεξεχλεζεο (ACRL, 2000) , πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΓ απφ ηε Βηβιηνζήθε, θαζψο ε θαηαγξαθή θαη ε 

απνηχπσζε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ (Maughan, 2001) βνεζάεη ζηε ζηνρεπκέλε 

παξέκβαζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΓ. 

1 Γεμηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ (δεμηφηεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ζέκαηνο, πεγέο πιεξνθφξεζεο, πεγέο δεκνζίεπζεο) 

1.1 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο  

ρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη (17,69%) ζρεηηθά κε ηηο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο 

1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 

Δμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (11,56%) απαληνχλ ζσζηά ζρεηηθά κε ηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ελψ πςειφ πνζνζηφ (70,07%) παξαηεξείηαη ζηελ εξψηεζε γηα ην Γηαδίθηπν. 

πκπεξαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη ζε ζέκαηα Γηαδηθηχνπ θαη 

ΣΠΔ παξά ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα.  

πκπέξαζκα: Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο αλαγθψλ κε ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηηο έληππεο πεγέο δεκνζίεπζεο. 

2 Γεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε ζπζηήκαηα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ζηξαηεγηθέο έξεπλαο) 

2.1 ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

Γηαπηζηψλεηαη ρακειφ πνζνζηφ 13.61% ζσζηψλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ηειεζηψλ εγγχηεηαο ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο. 

2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο  

Γηαπηζηψζεθε πςειφ πνζνζηφ (69.39%) ζηελ αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν, ρακειά πνζνζηά 

(18.37%) ζηε ζεκαηηθή αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν θαη εμίζνπ ρακειά πνζνζηά (15.65%) 

ζην ΗΚ Δχξεθα!. πκπεξαίλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ζε πξαθηηθά 
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δεηήκαηα θαη αλάγθε γηα πεξεηαίξσ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

παηδείαο.  

2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 

Δμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά (11.56%, 9.52%, 23.81%, 10.20%) ζε φια ηα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία έξεπλαο (Λίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, Google, Google 

Μειεηεηήο) γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ελζσκάησζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ 

ζην πξφγξακκα ΠΓ ηεο Βηβιηνζήθεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ (23.81%) ζηελ 

εξψηεζε γηα ην Google, παξά ην γεγνλφο ηνπ φηη ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη 

δηαζέηεη θαιή ή πνιχ θαιή ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην 22% ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

κέηξην ρξήζηε, ελψ κφιηο 8% ζεσξεί φηη δηαζέηεη θαζφινπ ή ιίγν θαιή ηθαλφηεηα.(Πίλαθαο 

7: Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο ρξήζεο Γηαδηθηχνπ). 

πκπέξαζκα: Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, κε ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηε ρξήζε ησλ 

ηειεζηψλ Boolean, ζηελ αλαδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνζήθεο, 

θαζψο θαη ζηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο. 

3 Γεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ (δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζην Γηαδίθηπν) 

3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην Γηαδίθηπν 

Τςειφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε γηα ην Γηαδίθηπν (82.99%), 30.61% 

ζηελ εξψηεζε γηα ηε κνξθή ησλ URLs θαη 56.46% γηα ηελ χπαξμε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

ζην Γηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Πίλαθαο 5: πρλφηεηα ρξήζεο Γηαδηθηχνπ), φπνπ 74%- 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζε θαζεκεξηλή βάζε, 25% ζε εβδνκαδηαία θαη κφιηο ην 1% ζε 

ιηγφηεξν. 

Δληζρχεηαη επνκέλσο ε άπνςε φηη ελψ γλσξίδνπλ γεληθά ζέκαηα, φπσο πνηφο δεκνζηεχεη 

πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηαπηφρξνλα ην ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά, εληνχηνηο 

αδπλαηνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

 

3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ  

Ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ (55.78%) ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

έληππσλ πεγψλ δεκνζίεπζεο. 
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πκπέξαζκα: Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηαζέηνπλ πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ελψ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν δείρλνπλ 

φηη δηαζέηνπλ γλψζεηο, ρσξίο εληνχηνηο λα κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε. 

4 Γεμηφηεηεο ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 

Ηθαλνπνηεηηθφ κε δπλαηφηεηα βειηίσζεο - κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΓ ηεο Βηβιηνζήθεο –

πνζνζηφ πνπ απαληά ζσζηά ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηε κνξθνπνίεζε κηαο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο (38.78%, 32.65%, 48.98%).  

πκπέξαζκα: Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηαζέηνπλ πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε δνκή κηαο εξγαζίαο.  

5 Γεμηφηεηεο εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο  

5.1 Καηαλφεζε Εεηεκάησλ Λνγνθινπήο θαη Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

Ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ (40.14%) ζσζηψλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην επξχ θαη ζεσξεηηθφ 

ζέκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ινγνθινπήο 

5.2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 

Υακειφ πνζνζηφ (17.01%) ζηελ εξψηεζε γηα ην ζπζρεηηζκφ κηαο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαθνξάο κε αληίζηνηρε πεγή δεκνζίεπζεο (άξζξν πεξηνδηθνχ, εθεκεξίδαο, βηβιίν θιπ), 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη αδπλακία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνηηεηψλ. 

5.3 χληαμε Βηβιηνγξαθίαο θαη Βηβιηνγξαθηθψλ Παξαπνκπψλ  

Μεγάιε αδπλακία ζηε ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη παξαπνκπψλ κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ, ηνκέαο πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί ζην πξφγξακκα ΠΓ ηεο 

Βηβιηνζήθεο (9.52%). 

πκπέξαζκα: Οη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δε δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο 

εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο, κε ειιείςεηο θπξίσο ζε πξαθηηθέο δεμηφηεηεο 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη ζχληαμεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ελίζρπζε είλαη αλά θαηεγνξία:  

1. Οη πεγέο πιεξνθφξεζεο (πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο, ηξηηνγελείο)  θαη νη έληππεο 

πεγέο δεκνζίεπζεο (επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, εγρεηξίδηα, 

επξεηήξηα, εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά)  

2. Οη ηερληθέο ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο (ηειεζηέο εγγχηεηαο, πεξηνξηζκφο / δηεχξπλζε 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο, ιέμεηο-θιεηδηά, ζπλψλπκνη/επξχηεξνη φξνη), ηα εξγαιεία 
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έξεπλαο (θαηάινγνο βηβιηνζήθεο
25

, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά
26

, ΗΚ Δχξεθα!
27

, 

ζπιινγηθφο θαηάινγνο Βηβιηνζεθψλ, Δπξεηήξην άξζξσλ πεξηνδηθψλ
28

) θαη ηα 

Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο (Λίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, 

Google, Google Μειεηεηήο
29

, Google Βηβιία
30

)  

3. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

4. Γνκή – είδε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

5. χληαμε βηβιηνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ πξνηχπσλ (APA
31

, MLA
32

, Harvard
33

, IEEE
34

, 

AMA
35

, CSE
36

). 

5.3 Απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ 

Παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη κε θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ηα ρακειά πνζνζηά, θάησ απφ 

50%, ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, αλά άμνλα δηεξεχλεζεο. 

α/α 

εξσηήζεσλ 

ΔΡΧΣΖΖ α/α αμ. 

δηεξεύλζεο 

ΑΞΟΝΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΧΣΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

% 

1 9 1.1 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο  17.69 

2 10 1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 11.56, 

3 11 1.2 Πεγέο Γεκνζίεπζεο 70.07 

4 12 2.1 ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο  13.61 

5 13 2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 69.39, 

6 14 2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 18.37 

7 15 2.2 Δξγαιεία Έξεπλαο 15.65 

8 16 2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 11.56 

9 17 2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 9.52 

10 18 2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 23.81 

11 19 2.3 Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Έξεπλαο 10.20 

12 20 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην Γηαδίθηπν  82.99, ,  

13 21 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην Γηαδίθηπν  30.61 

                                                           
25

 Ο θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο εληνπίδεηαη ζην URL: http://195.251.243.8:8000/cgi-bin/gw_2012_2/chameleon 
26

 Ζιεθηξνληθά πεξηνδηθά εληνπίδνληαη ζηα URLs: http://www.heal-link.gr/ θαη 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SI

D=R2kH8OMO2FGcg4ggOAe&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS 
27

 Σν ΗΚ εληνπίδεηαη ζην URL: http://eureka.lib.teithe.gr:8080/ 
28

 Σν επξεηήξην εληνπίδεηαη ζην URL: http://index.lib.teithe.gr:8180/xmlui-2 
29

 Βξίζθεηαη ζην URL: http://scholar.google.gr/ 
30

 Βξίζθεηαη ζην URL: http://books.google.com/ 
31

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://www.apastyle.org/manual/index.aspx 
32

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://www.mla.org/style_faq1 
33

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 
34

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf 
35

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://www.amamanualofstyle.com/oso/public/index.html 
36

 Πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη ζην URL: http://www.bu.edu/library/guide/csestyle/ 

http://195.251.243.8:8000/cgi-bin/gw_2012_2/chameleon
http://www.heal-link.gr/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R2kH8OMO2FGcg4ggOAe&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R2kH8OMO2FGcg4ggOAe&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/
http://index.lib.teithe.gr:8180/xmlui-2
http://scholar.google.gr/
http://books.google.com/
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
http://www.mla.org/style_faq1
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
http://www.ieee.org/documents/stylemanual.pdf
http://www.amamanualofstyle.com/oso/public/index.html
http://www.bu.edu/library/guide/csestyle/
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14 23 3.1 Αμηνιφγεζε Πεγψλ ζην Γηαδίθηπν  56.46 

15 22 3.2 Αμηνιφγεζε Βηβιίσλ 55.78 

16 24 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 38.78 

17 25 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 32,65 

18 29 4.1 Γνκή Δπηζηεκνληθήο Δξγαζίαο 48,98 

19 26 5.1 Καηαλφεζε Εεηεκάησλ Λνγνθινπήο 

θαη Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

40.14 

20 27 5.2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά 17.01 

21 28 5.3 χληαμε Βηβιηνγξαθίαο θαη 

Βηβιηνγξαθηθψλ Παξαπνκπψλ 

9.52 

Πίλαθαο 75: Απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηνπο δέθα (10) ζπλνιηθά άμνλεο δηεξεχλεζεο δεμηνηήησλ ΠΓ, 

απφ ηνπο έληεθα (11) ζην ζχλνιν,παξαηεξείηαη ρακειφηεξν απφ ην 50% πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ, ελψ γηα ην ζχλνιν ησλ είθνζηκία (21) εξσηήζεσλ ην πνζνζηφ ησλ ιάζνο 

απαληήζεσλ βξίζθεηαη ζην 76,1%.  

Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζέκαηα ΠΓ απφ ηε βηβιηνζήθε ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ΔΠ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα αιιά θαη γηα ρξεζηνθεληξηθή αλαδηακφξθσζε ησλ ήδε παξερφκελσλ απφ 

ηε βηβιηνζήθε πξνγξακκάησλ ΠΓ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ βηβιηνζεθνλφκνπ θαη κέινπο ΔΠ θξίλεηαη πνιχ 

ζεκαληηθή (Owusu-Ansah, 2001 Albitz, 2007 King, 2009D’Angelo $ Maid, 2004 

BlackCrest&Volland, 2001) πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία ηεο 

βηβιηνζήθεο κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πνπ δηδάζθεη ην 

κέινο ΔΠ.  

5.4 Απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο αλά ρνιή 

Παξαηίζεληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο 

ησλ θνηηεηψλ αλά ρνιή. Δπηζεκαίλνληαη κε θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ηα ρακειά θάησ ηνπ 50% 

ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά ζηφρν θαη άμνλα δηεξεχλεζεο θαη κε πξάζηλε γξακκαηνζεηξά ηα 

πνζνζηά άλσ ηνπ 50% πνπ ζεσξνχλ νη ίδηνη νη θνηηεηέο φηη δηαζέηνπλ ηθαλή ή πνιχ ηθαλή 

δεμηφηεηα ρξήζεο αλά ζηφρν δηεξεχλεζεο. 

α/α ΣΟΥΟΗ ΠΡΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ / 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

ΑΞΟΝΔ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ΧΣΖ 

ΑΠΑΝΣ

ΖΖ % 

ΑΤΣΔΠΑ

ΡΚΔΗΑ 

ΣΔΦ 

ΑΤΣΔΠΑ

ΡΚΔΗΑ 

ΣΔΓ 

ΑΤΣΔΠ

ΑΡΚΔΗΑ 

ΣΔΣΡ

ΟΓ 

ΑΤΣΔΠ

ΑΡΚΔΗΑ 

ΔΤΠ 

ΑΤΣΔΠ

ΑΡΚΔΗΑ 

ΓΟ 

1 Γεμηφηεηεο 
πξνζδηνξηζκνχ 

πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ 

1.1 Πεγέο 
Πιεξνθφξεζ

εο  

17.69 68,9% 72,4% 41,3% 56,6% 40% 
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θνηηεηψλ 

(πξνζδηνξηζκφο 
ζέκαηνο, πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, πεγέο 

δεκνζίεπζεο) 

1.2 Πεγέο 

Γεκνζίεπζεο 

11.56, 

70.07 

2 Γεμηφηεηεο 
αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ 
(αλαδήηεζε/αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζε 

ζπζηήκαηα 

αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ, 

ζηξαηεγηθέο έξεπλαο) 

2.1 ηξαηεγηθή 
Αλαδήηεζεο 

13.61 68,9% 89,6% 72,4% 93,3% 90% 

2.2 Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

69.39, 

18.37, 
15.65 

2.3 Γηαδηθηπαθά 

Δξγαιεία 

Έξεπλαο 

11.56, 

9.52,23.8

1, 10.20 

3 Γεμηφηεηεο 
αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηψλ (πνπ 

εληνπίδνληαη ζην 
Γηαδίθηπν) 

3.1 Αμηνιφγεζε 
Πεγψλ ζην 

Γηαδίθηπν  

82.99,30.
61, 56.46 

96% 79,3% 65,5% 86,6% 83,3% 

3.2 Αμηνιφγεζε 

Βηβιίσλ 

55.78 

4 Γεμηφηεηεο 
ζπγγξαθήο θαη 

δεκνζίεπζεο 

επηζηεκνληθήο 
εξγαζίαο 

4.1 Γνκή 
Δπηζηεκνληθή

ο Δξγαζίαο 

38.78, 
32.65, 

48.98 

31% 55,1% 37,9% 36,6% 30% 

5 Γεμηφηεηεο εζηθήο 

ρξήζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο  

5.1 Καηαλφεζε 

Εεηεκάησλ 
Λνγνθινπήο 

θαη 

Πλεπκαηηθήο 
Ηδηνθηεζίαο 

40.14 37,9% 

 

48,2% 

 

31% 

 

63,3% 

 

50% 

 

5.2 Βηβιηνγξαθηθ

ή Αλαθνξά 

17.01 

5.3 χληαμε 
Βηβιηνγξαθία

ο θαη 

Βηβιηνγξαθηθ
ψλ 

Παξαπνκπψλ 

9.52 

Πίλαθαο 76: Απνηειέζκαηα / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο αλά ρνιή 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη θνηηεηέο θαη ησλ πέληε (5) ρνιψλ ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο ΠΓ θαη ζηηο πέληε (5) θαηεγνξίεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ αθξηβψο ην αληίζεην, κε πνζνζηά ζσζηψλ 

απαληήζεσλ θάησ ηνπ 50%. πκπεξαίλεηαη επνκέλσο φ,ηη, ε επίγλσζε απηεπάξθεηαο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη ρακειή, δειαδή ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε 

γλσξίδνπλ. 
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Ζ κέζε ηηκή ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ - ζρεηηθά κε ηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο - θαη 

ζηηο πέληε (5) ρνιέο ζπγθιίλεη επίζεο ζην ζπκπέξαζκα, φ,ηη νη θνηηεηέο θαη ησλ πέληε ζρνιψλ 

ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ΠΓ ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο θαη ζηνπο ίδηνπο επηκέξνπο άμνλεο, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα – ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 76: Απνηειέζκαηα 

/ Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο αλά ρνιή) ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην, παξνπζηάδνπλ δειαδή 

αδπλακίεο θαη ειιείςεηο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ 

ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίγλσζε απηεπάξθεηαο αλά ρνιή θαη άμνλα δηεξεχλεζεο.  

 

Πίλαθαο 77: Απνηειέζκαηα / Δπίγλσζε απηεπάξθεηαο αλά ρνιή / Μέζε ηηκή 

 

Ζ επίγλσζε απηεπάξθεηαο, (Kurbanoglou, 2003) απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ΠΓ πξνο ηε δηα βίνπ κάζεζε. Όζν κεγαιχηεξε ε πίζηε ζηελαπηεπάξθεηα, 

θαηαιήγεη ε Kurbanoglou, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί. Ζ ζπλεξγαζία κειψλ ΔΠ θαη βηβιηνζεθνλφκνπ (Owusu-Ansah, 2001 Albitz, 2007 

King, 2009D’Angelo&Maid, 2004 BlackCrest&Volland, 2001) κπνξεί λα απνηειέζεη 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ πξνο ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα ΠΓ θαη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε γηαηε δηα βίνπ κάζεζε. 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Π
λθ

ρ
ο

φ
ο

ρ
ια

κι
 α

νά
γκ

θ

Π
θ

γζ
σ 

δ
θ

μ
ο

ς
ίε

υ
ς

θ
σ 

τε
λε

ς
τζ

σ 
εγ

γφ
τθ

τα
σ

Εν
το

π
ις

μ
ό

σ 
β

ιβ
λι

ο
γρ

α
φ

ία

Χ
ρ

ι
ς

θ
 κ

α
τα

λό
γο

υ

Χ
ρ

ι
ς

θ
 Η

λ.
 Π

ερ
ιο

δ
ικ

ϊ
ν

Χ
ρ

ι
ς

θ
 ΙΚ

 «
Εφ

ρ
θ

κα
!»

Χ
ρ

ι
ς

θ
 Η

λ.
 Τ

π
θ

ρ
ες

ιϊ
ν

Χ
ρ

ι
ς

θ
 ε

ρ
γα

λε
ίω

ν 
Δ

ια
δ

ικ
τφ

ο
υ

Επ
ις

τθ
μ

ο
νι

κά
 π

ερ
ιο

δ
ικ

ά

Α
ξι

ο
λό

γθ
ς

θ
 Ις

το
ς

ελ
ίδ

ω
ν

υ
γρ

α
φ

ι
 ε

ρ
γα

ς
ία

σ

Π
α

ρ
ο

υ
ς

ία
ς

θ
 ε

ρ
γα

ς
ία

σ

φ
ντ

α
ξθ

 β
ιβ

λι
ο

γρ
α

φ
ία

σ

Π
νε

υ
μ

α
τι

κι
 ιδ

ιο
κτ

θ
ς

ία
 /

 …

Βιβλιοκθκονομία

Μαιευτικι

Σεχνολογία τροφίμων

Ζωικι παραγωγι

Ηλεκτρονικι



 
 

 98 
 

6 ΠΡΟΣΑΔΗ – ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

Αθνινπζνχλ νη ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΑΣΔΗΘ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ΠΓ πνπ παξέρεη απηή ηε ζηηγκή. Οη 

πξνηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, φπσο 

απνηππψζεθαλ ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην.  

6.1 Δλζσκάησζε ΠΓ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

Σν πξψην απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ήηαλ λα δηαθαλεί ε αλάγθε γηα ελζσκάησζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ΠΓ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Σζηκπφγινπ 

&Παπαζενδψξνπ, 2001, D'Angelo&Maid, 2004 Hearn, 2005 Bowler&Street, 2008 

BeutterManus, 2009 , PriceBeckerClark&Collins, 2012) κέζσ ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ησλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗΘ.  

Όπσο απνηππψζεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ΠΓ πνπ παξαθνινχζεζαλ, ην 71% πηζηεχεη φηη ην κάζεκα 

ΠΓ ζα έπξεπε λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Πίλαθαο 78: Δλζσκαησκέλν κάζεκα ΠΓ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

Όπσο απνηππψζεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ θαζεγεηψλ (θεθ.4.5.6), νη δεμηφηεηεο ΠΓ ζα 

έπξεπε λα δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ («ζεκηλάξην» ή «ζεκηλάξην 

ηειεηνθνίησλ») ηα νπνία ήδε ππάξρνπλ ζηα ηέζζεξα απφ ηα πέληε ζην ζχλνιν ηκήκαηα ηνπ 

ΑΣΔΗΘ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαηαιήγνπλ 

71%

29%

Πηζηεύεηε πσο ην κάζεκα  ΠΓ ζα έπξεπε λα είλαη 

ελζσκαησκέλν ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζαο;
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νκφθσλα νη θαζεγεηέο, ζα έπξεπε λα δηδάζθεηαη ζηα πξψηα εμάκελα θαη λα είλαη 

πξναπαηηνχκελν ίζσο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

6.2 Πξνηάζεηο βειηίσζεο ζεκηλαξίσλ ΠΓ Βηβιηνζήθεο ΑΣΔΗΘ 

Σν δεχηεξν απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ήηαλ λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ζηα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, 

φπσο ζα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα. 

Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο πξνο ηε Βηβιηνζήθε αθνξνχλ αθελφο κελ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ήδε παξερφκελσλ ζεκηλαξίσλ ΠΓ ζηηο αλάγθεο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ, φπσο έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηελ έξεπλα θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη ίδηνη νη θνηηεηέο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, αθεηέξνπ δε, ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ online 

πξνγξάκκαηνο ΠΓ  «Χξίσλ»
37

 ηεο βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο απνηππσκέλεο απφ ηελ έξεπλα 

αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ.  

 

6.2.1 εκηλάξηα ΠΓ 

Σα ζεκηλάξηα ΠΓ πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε πξνηείλεηαη: 

 

1. Να εκπινπηηζηνχλ κε αζθήζεηο ηνπ ηχπνπ handson : 

-ζηελ θαηεγνξία 1
38

  ζηνπο άμνλεο: αλαδφκεζε ζέκαηνο, ιέμεηο- θιεηδηά, επξχηεξνη / ζπλψλπκνη 

φξνη, πξσηνγελείο /δεπηεξνγελείο /ηξηηνγελείο πεγέο πιεξνθφξεζεο, πεγέο δεκνζίεπζεο 

(επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, εγρεηξίδηα, επξεηήξηα, εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά)  

-ζηελ θαηεγνξία 2
39

 ζηνπο άμνλεο: ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο (ηειεζηέο εγγχηεηαο, 

πεξηνξηζκφο/δηεχξπλζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο, ιέμεηο-θιεηδηά, ζπλψλπκνη/επξχηεξνη φξνη), 

εξγαιεία έξεπλαο (θαηάινγνο βηβιηνζήθεο , ειεθηξνληθά πεξηνδηθά , ΗΚ Δχξεθα! , ζπιινγηθφο 

θαηάινγνο Βηβιηνζεθψλ, Δπξεηήξην άξζξσλ πεξηνδηθψλ) Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο 

(Λίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, Google, Google Μειεηεηήο , Google Βηβιία) 

                                                           
37

 Σν Online πξφγξακκα ΠΓ ηεο Βηβιηνζήθεο δηακνξθψζεθε κε Δπξσπατθή Υξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ζπλεπηθνπξηθά πξνο ηα ζεκηλάξηα ΠΓ αιιά 

πξνσζείηαη θαη  αλεμάξηεηα σο κέζν εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαη κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην URL: 

http://orion.lib.teithe.gr/ . 
38

 Καηεγνξία 1: Γεμηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ (δεμηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ 

ζέκαηνο, πεγέο πιεξνθφξεζεο, πεγέο δεκνζίεπζεο) 
39

 Καηεγνξία 2: Γεμηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε ζπζηήκαηα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ζηξαηεγηθέο έξεπλαο) 

http://orion.lib.teithe.gr/
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-ζηελ θαηεγνξία 3
40

 ζηνλ άμνλα αμηνιφγεζεο πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

- ζηελ θαηεγνξία 4
41

 ζηνλ άμνλα δνκήο θαη παξνπζίαζεο κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

πξνηείλεηαη - κέζσ ζπλεξγαζίαο (BlackCrest&Volland, 2001) κεηαμχ βηβιηνζεθνλφκνπ θαη 

θαζεγεηή ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα - λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εξγαζία πνπ ζα θιεζεί λα 

παξαδψζεη ν θνηηεηήο, νη δεμηφηεηεο ΠΓ κέζσ ησλ πεγψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ε 

Βηβιηνζήθε.  

- ζηελ θαηεγνξία 5
42

 ζηνλ άμνλα ζχληαμεο βηβιηνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ κε 

ηε ρξήζε ηνπ online εξγαιείνπ ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ πνπ δηαζέηεη ε 

βηβιηνζήθε
43

 

2. Να δηεμάγνληαη ζε αίζνπζεο κε Ζ/Τ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ (Timmers&Veldkamp, 

2011). Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ θνηηεηέο, θαζψο ην 44.00% πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ online αμηνιφγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ΠΓ ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ, 

ζεσξνχλ φηη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε ζηνπο Ζ/Τ ζα βειηίσλε ην ζεκηλάξην. 

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζεκηλαξίνπ Πιεξνθνξηαθνύ 

Γξακκαηηζκνύ: 

Πιήζνο 

απαληήζεσλ 

Πνζνζηό % 

Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

 4 5,33% 

Καηαιιειφηεξνο ρψξνο εθπαίδεπζεο 

 14 18,67% 

Μηθξφηεξν θνηλφ 

 7 9,33% 

εκεηψζεηο 

 11 14,67% 

Σαπηόρξνλε άζθεζε ζηνπο Ζ/Τ 

 33 44,00% 

Γχν δηαδνρηθά ζεκηλάξηα 

 6 8,00% 
 Πίλαθαο 79: Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ζεκηλαξίνπ ΠΓ 

3. Να επαλαιακβάλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθά εμάκελα, 

αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ΠΓ ηεο βηβιηνζήθεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

ζπγθιίλνπλ θαη ηα ζρφιηα ηνπ ΔΠ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο (θεθ.4.5.6). 
                                                           
40

 Καηεγνξία 3: Γεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ (δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζην Γηαδίθηπν) 
41

 Καηεγνξία 4: 4 Γεμηφηεηεο ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 
42

 Καηεγνξία 5: Γεμηφηεηεο εζηθήο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο 
43

 Σν εξγαιείν βξίζθεηαη ζην URL: http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=additional-references 

http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=additional-references
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Πίλαθαο 80: Δπαλάιεςε ζεκηλαξίνπ ΠΓ 

6.2.2 Online Πξόγξακκα ΠΓ «Χξίσλ» 

Σν online πξφγξακκα ΠΓ «Χξίσλ» ηεο Βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα αλακνξθσζεί ψζηε λα 

ελζσκαηψζεη: 

1. Γηαδξαζηηθέο αζθήζεηο ζηνπο άμνλεο πνπ απνηππψζεθαλ νη αδπλακίεο ησλ θνηηεηψλ 

ψζηε λα εκπινπηηζηεί ε καζεζηαθή δηδαζθαιία. 

2. Γηαδηθηπαθά εξγαιεία έξεπλαο (Λίζηεο ζπδεηήζεσλ, κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, Google, 

Google Μειεηεηήο , Google Βηβιία) ζην πξφγξακκα.  

3. Web.2.0 εξγαιεία, φρη κφλν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, αιιά 

θαη γηα ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ ΠΓ ζηνπο θνηηεηέο, έλλνηα πνπ ε Carpan  πεξηγξάθεη 

σο ΠΓ 2.0 (2010).  

4. Να πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζθέςε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνηηεηή ζην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,φπσο ππνζηεξίδεη ε Allen (2008) ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ.   

5. Να ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ζρέδην ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ΠΓ ηεο βηβιηνζήθεο κε ζπλεξγαζία ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ΔΠ 

(BelangerBliquez&Mondal, 2012). 

6.3 Γηεξεύλεζε δεμηνηήησλ ΠΓ ζε άιινπο πνιηηηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

Σν ηξίην απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ νη θνηηεηέο πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα ΠΓ βηβιηνζήθεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο 

ηερληθέο αλαδήηεζεο / αλάθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ ζε ηζηνζειίδεο άιισλ 

πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, ην 91% ζεσξνχλ φηη ην 

69%

21%

10%

Θα πξνηείλαηε ην κάζεκα ΠΓ λα επαλαιακβάλεηαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα; 
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ζεκηλάξην ΠΓ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηνπο βνήζεζε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε ηζηνζειίδεο άιισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ (Κεθ. 4.4, πίλαθαο 37: ΠΓ θαη 

κνπζεία). 

 

Πίλαθαο 81: Δμνηθείσζε κε ηερληθέο αλαδήηεζεο ζε ηζηνζειίδεο πνιηηηζηηθώλ νξγαληζκώλ 

 

6.4 Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

Σν ηέηαξην απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο. 

Πξνηείλεηαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα θεθ. 

3.1 θαη 3.1.1. 

 

6.5 Δξσηήκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

πξνθχπηνπλ πηζαλά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα ήηαλ ζεκηηφ λα απαληεζνχλ 

ελδερνκέλσο ζε επφκελε αληίζηνηρε έξεπλα. Με δεδνκέλν φηη ε παξνχζα έξεπλα πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, ζα ήηαλ ρξήζηκν κηα κειινληηθή έξεπλα λα πξνρσξήζεη ζε 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σα εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εξεπλεζνχλ παξαηίζεληαη 

αθνινχζσο: 

 Γεμηφηεηεο ΠΓ ζε ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ απφ ηε Βηβιηνζήθε 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ΠΓ πξνο ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα. Με 

91%

9%

Σν κάζεκα ΠΓ Βνήζεζε λα εμνηθησζείηε κε ηηο ηερληθέο 

αλαδήηεζεο ζε ηζηνζειίδεο πνιηηηζηηθώλ νξγαληζκώλ;

Ναι

Όχι 
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ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνρεπκέλα σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ 

πξνγξάκκαηα ΠΓ, - κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ θαη online πξνγξακκάησλ- φπσο απηέο 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ηα εμάκελα θαη ηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο φπσο νξίδνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 Γεμηφηεηεο ΠΓ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρνιέο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη δεμηφηεηεο 

ΠΓ ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

Σκεκάησλ ησλ επηκέξνπο ρνιψλ μερσξηζηά. 

 Έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο «ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο» ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΑΣΔΗΘ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Brown&Simpson, 2012).  

 Μειέηε ρξήζεο ηνπ Google, ηνπ GoogleScholar θαη ηνπ GoogleBooks απφ ηνπο θνηηεηέο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο (Hatman&Mullen, 2008), κε ζθνπφ ηελ 

αξηηφηεξε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ -κέζσ πξνγξακκάησλ ΠΓ- γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ.  

 Υξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ Web. 2.0 ζηα πξνγξάκκαηα ΠΓ 

(Carpan 2010, Wan 2011).Ζ ελζσκάησζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο web. 2.0 ζηα πξνγξάκκαηα ΠΓ ζα αληαπνθξηζεί πιεξέζηεξα ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εθηθηή ε 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ζην «θπζηθφ» ηνπο ρψξν απφ ηα εξγαιεία 2.0 ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, κεηαηξέπνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πην 

ελδηαθέξνπζα, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή.  

 πγθξηηηθή κειέηε ησλ δεμηνηήησλ ΠΓ ησλ θνηηεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΓ απφ ηε βηβιηνζήθε κε ηε κνξθή pre θαη posttests (Burkhardt 

2007, Hufford 2010, Fain 2011), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ, λα εληζρπζνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. 
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8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

8.1 Παξάξηεκα Α – Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ Α.Σ.Δ.Η.Θ. 

 
Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. ρνιή: 

ΣΔΦ   ΣΔΓ   ΔΤΠ    ΓΟ  ΣΔΣ-Γ   

 

2. Σκήκα:  

 

Ζιεθηξνληθήο      

Πιεξνθνξηθήο     

Απηνκαηηζκνχ   

Ορεκάησλ   

Έξγσλ Τπνδνκήο   

 

Φπηηθήο Παξαγσγήο   

Εσηθήο Παξαγσγήο   

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο 

Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Γηαηξνθήο   

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  

Αηζζεηηθήο   

Βξεθνλεπηνθνκίαο   

Σερλνιφγσλ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ   

Μαηεπηηθήο   

Ννζειεπηηθήο   

Φπζηνζεξαπείαο   

 

Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ 

Πιεξνθφξεζεο   

Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο    

Λνγηζηηθήο   

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ    

 

 

3. Φχιιν:  Άλδξαο   Γπλαίθα   

 

Δμάκελν________________  

Μάζεκα_______________________________

______________________________________ 

 

 

Καζεγεηήο_______________ 

Ζιηθία __________________ 
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4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν; 

1 έσο 2 ψξεο θαζεκεξηλά   

2 έσο 4 ψξεο θαζεκεξηλά   

4 ψξεο θαη πάλσ θαζεκεξηλά   

4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα   

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα   

1-2  θνξέο ην κήλα   

Ληγφηεξν   

 

5. Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν; (Δπηιέμηε φζα λνκίδεηε) 

Δλεκέξσζε   

Δθπαίδεπζε   

Δπηθνηλσλία (πρ Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν, chat)   

Κνηλσληθά Γίθηπα (π.ρ. Facebook, twitter)    

Φπραγσγία (πρ παηρλίδηα, κνπζηθή)   

Άιιν. Αλ λαη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε__________________________ 

 

 

6. Αμηνινγήζηε ηελ ηθαλφηεηά ζαο ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

 

 

 

7. Πνην Φπιινκεηξεηή (webbrowser) ρξεζηκνπνηείηε; 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox.  

Google Chrome  

Opera 

Άιιν. Αλ λαη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε_______________ 

 

 

Καζφινπ θαιή Λίγν θαιή Μέηξηα Καιή Πνιχ θαιή 
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7.α Γηαηί επηιέγεηε ην ζπγθεθξηκέλν θπιινκεηξεηή; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8. Πνηα κεραλή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πινήγεζή ζαο ζην Γηαδίθηπν; 

Bing 

Google 

Yahoo 

Άιιν. Αλ λαη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε_______________ 

 

8.α Γηαηί επηιέγεηε ηε ζπγθεθξηκέλε κεραλή αλαδήηεζεο;  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

    

Β. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

9. Πξσηνγελήο πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη:  

έλα άξζξν επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ 

κηα βηβιηνγξαθία 

κηα ζπλέληεπμε 

έλα βηβιίν 

Γε γλσξίδσ 

 

10. Πνην  απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:  

Σα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά έρνπλ θξηηέο 

Σα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πάληνηε πεξηιακβάλνπλ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 

Σα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηνχλ επίζεκε θαη ηερληθή γιψζζα κε 

εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην 

Σα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εχθνια κέζσ Google 

Γε γλσξίδσ 
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11. Δπηιέμηε ηελ θαηαιιειφηεξε πεγή δεκνζίεπζεο γηα λα εληνπίζεηε ηηο εκεξνκελίεο 

εγγξαθήο ζην 20o Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. 

Γηαδίθηπν  

Πεξηνδηθφ πνηθίιεο χιεο 

Δπηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Heal-Link 

Γε γλσξίδσ 

 

12. Οη ηειεζηέο εγγχηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπλδπάζνπλ δπν ή πεξηζζφηεξνπο 

φξνπο ή θξάζεηο αλαδήηεζεο κεηαμχ ηνπο. Πνηνί απφ ηνπο παξαθάησ είλαη ηειεζηέο 

εγγχηεηαο;  

+ - @ 

ΚΑΗ  Ζ΄ ΟΥΗ 

ΚΑΗ  Ζ΄  

ΝΑΗ ΟΥΗ ΚΑΗ 

Γε γλσξίδσ 

 

13. Γηα λα εληνπίζεηε ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο φια ηα ηεθκήξηα ηεο ηέιιαο 

Βνζληάδνπ, ζα θάλεηε έξεπλα ζην πεδίν :  

ηνπ Σίηινπ 

ηνπ Δθδφηε 

ηνπ πγγξαθέα 

ηνπ Θέκαηνο 

Γε γλσξίδσ 

 

14. αο έρεη αλαηεζεί εξγαζία κε ζέκα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καβάθε. Ση είδνπο 

έξεπλα ζα θάλαηε ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο;  

 ην πεδίν ηνπ Σίηινπ 

ην πεδίν ηνπ Δθδφηε 

ην πεδίν ηνπ πγγξαθέα 

ην πεδίν ηνπ Θέκαηνο 

Γε γλσξίδσ 

 

15. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ νξίδεη ζαθέζηεξα ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην ηνπ ΑΣΔΗ-Θ 

«Δχξεθα!»;  
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Σν «Δχξεθα!» είλαη βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία επξεηεξηάδνληαη ηα πεξηερφκελα 

22 ηίηισλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ  

Σν «Δχξεθα!» πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο, δεκνζηεπκέλα άξζξα θαη έξεπλεο θαζεγεηψλ ηνπ ΑΣΔΗ-Θ 

Σν «Δχξεθα!» πεξηιακβάλεη βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ  

Σν «Δχξεθα!» παξέρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ 

πιήξνπο θεηκέλνπ άξζξσλ απφ μελφγισζζα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

Γε γλσξίδσ 

 

16. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηηο ιίζηεο ζπδεηήζεσλ: 

Οη ιίζηεο ζπδεηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ θαη blogs 

Οη ιίζηεο ζπδεηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ κελχκαηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ 

πεδίν  

Οη ιίζηεο ζπδεηήζεσλ είλαη ρψξνη αληαιιαγήο δεκφζησλ κελπκάησλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

Οη ιίζηεο ζπδεηήζεσλ επηηεξνχληαη απφ δηαρεηξηζηή 

Γε γλσξίδσ 

 

 

17. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη γηα ηηο Μεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε Dogpile;  

Μηα Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο ςάρλεη ζε φιν ην Γηαδίθηπν  

Σα απνηειέζκαηα απφ κηα Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο είλαη πην αμηφπηζηα απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα απιή κεραλή  

Μηα Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο εθηειεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε ηελ 

αλαδήηεζε ζε πνιιέο κεραλέο ηαπηφρξνλα 

Μηα Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο είλαη θαιχηεξε απφ κηα απιή κεραλή 

Γε γλσξίδσ 

 

18. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ην Google: 

Παξέρεη δπλαηφηεηα έξεπλαο κε ινγηθνχο ηειεζηέο (+,-, OR) 

Δίλαη ε πην δεκνθηιήο κεραλή αλαδήηεζεο 

Δίλαη ηδαληθή πεγή γηα επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε 

Ζ επηινγή «Αηζζάλνκαη ηπρεξφο» νδεγεί ζην πξψην θαηά ζεηξά απνηέιεζκα ηεο 

ιίζηαο απνηειεζκάησλ 

Γε γλσξίδσ 
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19. Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη γηα ηνλ  Google κειεηεηή (Googlescholar); 

Πεξηιακβάλεη άξζξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, πεξηιήςεηο άξζξσλ, βηβιία, 

δηαηξηβέο απφ αθαδεκατθνχο εθδφηεο, παλεπηζηήκηα, αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο θιπ 

Παξέρεη δπλαηφηεηα εχξεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ζε 

πιήξεο θείκελν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. 

Πεξηιακβάλεη εηθφλεο, βίληεν, θσηνγξαθίεο θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

Γε γλσξίδσ 

 

20. Πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα δεκνζηεχζεηε πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν;  

ΝΑΗ   ΟΥΗ 

 

21. Tη είδνπο νξγαληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηα URL πνπ έρνπλ θαηάιεμε .org, φπσο π.ρ. 

http://www.wto.org/  ;  

Δκπνξηθόο νξγαληζκφο 

Αθαδεκατθόο νξγαληζκφο  

Με θεξδνζθνπηθόο- κε θπβεξλεηηθόο Οξγαληζκφο 

Κπβεξλεηηθόο νξγαληζκφο 

Γε γλσξίδσ 

 

22. Πνην απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα δελ πξέπεη λα ηεζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο 

βηβιίνπ;  

Δίλαη αμηφπηζηνο ν ζπγγξαθέαο; Έρεη ηελ αλάινγε εηδηθφηεηα ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

Παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο πνιχπιεπξα θαη αληηθεηκεληθά ην ζέκα; 

Δίλαη ηεθκεξησκέλν ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ κε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία; 

Δίλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ; 

Γε γλσξίδσ  

 

23. Πνηφ απφ ηα παξαθάησ δελ απνηειεί ζεηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα κηα 

ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν;  

Ζκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη αλαλέσζεο ηεο ηζηνζειίδαο 

Αλαθνξά ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο 

Ύπαξμε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ην ζπγγξαθέα 

http://www.wto.org/
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Ύπαξμε δηαθεκίζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα 

Γε γλσξίδσ 

 

24. πληάζζεηε ην θείκελν κηαο εξγαζίαο ζαο, ην νπνίν θαιείζηε λα παξνπζηάζεηε. 

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζα επηιέγαηε γηα ην θείκελν πνπ ζα παξαδψζεηε;  

 «Απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη...» 

 «ρεηηθέο έξεπλεο καο δείρλνπλ φηη...» 

 «Έρσ εληνπίζεη ζρεηηθέο έξεπλεο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη...» 

 «Έρσ εληνπίζεη ζρεηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο καο δείρλνπλ φηη...» 

 Γε γλσξίδσ 

 

25. «Η έπεςνα κάλςτε ηην σπονική πεπίοδο 1983-2000.  Βπέθηκαν ζςνολικά 331 άπθπα 

πος αναθέπονηαν ζηο ππόβλημα ηηρ οζθςαλγίαρ, ζηην Αγγλική και ζε άλλερ γλώζζερ. 

Από ηα 86 άπθπα πος ήηαν δημοζιεςμένα ζηην Αγγλική γλώζζα, οι επεςνηηέρ είσαν 

ππόζβαζη ζηα 61, από ηα οποία μόνο ηα 30 είσαν άμεζη ζσέζη με ηο θέμα ηηρ 

έπεςναρ». 

ε πνην ηκήκα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ε 

παξαπάλσ πξφηαζε;   

ηε κεζνδνινγία. 

ην παξάξηεκα 

ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ηα ζπκπεξάζκαηα 

Γε γλσξίδσ 

 

26. Ο Zietlow (2007) αλαθέξεη φηη «ιζολογιζμόρ είναι η λογιζηική καηάζηαζη μιαρ 

επισείπηζηρ ή ενόρ οπγανιζμού και αποηςπώνει ηιρ ενέπγειερ και ηα κεθάλαιά ηος, 

καθώρ και ηον ηπόπο σπημαηοδόηηζήρ ηοςρ, ζε μια ζςγκεκπιμένη σπονική ζηιγμή». 

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε εκθαλίδεηαη ζε εηζαγσγηθά γηαηί:  

κεηαθέξνληαη ζηελ εξγαζία ιφγηα θαηαμησκέλνπ ζπγγξαθέα 

φια ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζε εηζαγσγηθά 

κεηαθέξνληαη ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο απηνχζηα ηα ιφγηα ηνπ ζπγγξαθέα 

ν ζπγγξαθέαο θάλεη αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπ ην 2007 

Γε γλσξίδσ  

 



 
 

 116 

27. Ζβηβιηνγξαθηθήαλαθνξά «Scales J and Lindsay EB (2005) Qualitative assessment 

of student attitudes toward information literacy.  Portal: Libraries  and the Academy 

5(4): 513–526» πξνέξρεηαηαπφ:  

άξζξν πεξηνδηθνχ 

βηβιίν 

άξζξν εθεκεξίδαο 

 άξζξν ζην Γηαδίθηπν 

θεθάιαην βηβιίνπ 

 Γε γλσξίδσ 

 

28. Σα Harvard, MLA θαη APA είλαη:  

πξφηππα ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ. 

παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. 

πεξηνδηθά πνπ δεκνζηεχνπλ έγθπξα επηζηεκνληθά άξζξα. 

δηεζλείο αξρέο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζπγγξαθήο 

Γε γλσξίδσ 

 

29. Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θάπνηαο εξγαζίαο:  

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο ζε 

φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

δελ αθνινπζεί θαλφλεο, είλαη ζηελ θξίζε ηνπ θάζε θνηηεηή λα επηιέμεη 

δηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. 

είλαη απαξαίηεηε κφλν αλ ε εξγαζία πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ζε θάπνην 

πεξηνδηθφ ε ζε πξαθηηθά ζπλεδξίνπ. 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο κνξθνπνίεζεο, φπσο 

ηνπο νξίδεη π.ρ. ν θνξέαο, ην ίδξπκα, ν θαζεγεηήο θηι. πνπ αλαζέηεη ηελ εξγαζία. 

 Γε γλσξίδσ 

 

30.  Αηζζάλεζηε ηθαλφο/ε  γηα λα:  

 

 πκθσ

λψ 

πιήξσο 

πκθσ

λψ 

Οχηε 

ζπκθσλ

ψ / νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλ

ψ 

Γηαθσλ

ψ 

πιήξσο 

1. Πξνζδηνξίζεηε ηελ πιεξνθνξηαθή 

ζαο αλάγθε 

     

2. Υξεζηκνπνηήζεηε ηνπο ηειεζηέο 

εγγχηεηαο 
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3. Υξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά ήδε 

πεγψλ δεκνζίεπζεο (βηβιία, 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, πεγέο ζην 

Γηαδίθηπν θιπ) 

     

4. Δληνπίζεηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

εξγαζία ζαο 

     

5. Υξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο 

     

6. Υξεζηκνπνηήζεηε ηα Ζιεθηξνληθά 

Πεξηνδηθά ηεο Heal-link 

     

7. Υξεζηκνπνηήζεηε ην Ηδξπκαηηθφ 

Καηαζεηήξην «Δχξεθα!» 

     

8. Υξεζηκνπνηήζεηε ηηο Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

     

9. Υξεζηκνπνηήζεηε εξγαιεία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (κεραλέο αλαδήηεζεο, 

ιίζηεο ζπδεηήζεσλ θιπ) 

     

10. Αμηνινγήζηε ηζηνζειίδεο πνπ 

εληνπίδεηε ζην Γηαδίθηπν 

     

11. Γηαρσξίζεηε ηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά απφ ηα πεξηνδηθά πνηθίιεο 

χιεο 

     

12. Γξάςεηε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία      

13. Παξνπζηάζεηε ηελ εξγαζία ζαο      

14. πληάμεηε κηα βηβιηνγξαθία       

15. Καηαλνείηε δεηήκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ινγνθινπήο 
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8.2 Παξάξηεκα Β – Δξσηεκαηνιόγηα πλεληεύμεσλ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

1. Πηζηεχεηε φηη νη θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο 

επηζηεκνληθψλ  πεγψλ πιεξνθφξεζεο;  

2. Πηζηεχεηε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Google γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη; 

3. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εληνπίδνπλ ζην Γηαδίθηπν; 

4. ε πνηφ βαζκφ πηζηεχεηε φηη είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ κηα επηζηεκνληθή 

εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεκάησλ ηνπο; 

5. ε πνηφ βαζκφ πηζηεχεηε φηη θαηαλννχλ δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη ινγνθινπήο; Δίλαη ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ βηβιηνγξαθία θαη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη; 

6. Πηζηεχεηε φηη ην ρακειφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ (ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε 

βηβιηνγξαθίαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίδνπλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη ηε ζχληαμε κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο) νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ, ρξφλνπ, δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζε 

επηζηεκνληθέο πεγέο απφ ην ζπίηη (ζχλδεζε VPN) ή ζε έιιεηςε ηθαλνηήησλ 

(ΠΓ) γηα έξεπλα, αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή ζθέςε; 

7. Πνην εμάκελν ζεσξείηε θαηαιιειφηεξν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ  νη θνηηεηέο 

ην ζεκηλάξην βηβιηνζήθεο; Γηαηί; 

8. Πηζηεχεηε φηη ην ζεκηλάξην βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο; 

 

Β. ΦΟΗΣΖΣΔ 

1. Όζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ ζνπ αλαηίζεληαη ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ 

ζνπ, πνην ζηάδην πηζηεχεηο φηη ζε δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν; Θα ζνπ αλαθέξσ 

5 ζηάδηα: (1) Ζ αξρή, φηαλ πξέπεη λα επηιέμεηο ζέκα θαη λα ην ζπκθσλήζεηο 

κε ηνλ θαζεγεηή ζνπ; (2) ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα εληνπίζεηο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηε βηβιηνγξαθία; (3) πσο ζα μεθαζαξίζεηο θαη ζα 

αμηνινγήζεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εληφπηζεο; Δάλ δειαδή είλαη θαηάιιειεο 

γηα ηελ εξγαζία ζνπ; (4) πψο ζα δνκήζεηο ηελ εξγαζία ζνπ; Πρ ηη ζα 

πεξηιακβάλεη ν πξφινγνο, ε εηζαγσγή, ηη είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη αλ ρξεηάδεηαη θιπ ; ή (5) πψο ζα γξάςεηο ηε βηβιηνγξαθία ζνπ ζην ηέινο 

θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο; 
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2. ε πνηφ βαζκφ ρξεζηκνπνηείο ην Google γηα λα εληνπίζεηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζνπ αλαηίζεληαη;  

3. Πηζηεχεηο σο ην ζεκηλάξην βηβιηνζήθεο είλαη θαιχηεξα λα γίλεηαη ζηα πξψηα 

ή ζηα ηειεπηαία εμάκελα; Γηαηί; 

4. Πηζηεχεηο πσο ην ζεκηλάξην βηβιηνζήθεο ζα έπξεπε λα είλαη ελζσκαησκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο; 
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9. Δπραξηζηίεο 

 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο 

ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. ηέιια πιαίνπ, γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

θαζνδήγεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο, αιιά θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ έδεημε. 

Δπίζεο, δε ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο ηνπ 

ΑΣΔΗΘ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε πνπ πάληα κνπ πξνζθέξεη.  
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«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1988 θαη ηα άξζξα 2,4,6 

παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ». 


