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∆ύο προγράµµατα

• Εξοικείωση των µαθητών µε τη
Βιβλιοθήκη

• Πρόγραµµα «Πληροφοριακής
παιδείας για εκπαιδευτικούς»



Εξοικείωση των µαθητών µε τη Βιβλιοθήκη
Προβλήµατα που οδήγησαν στη δηµιουργία του

προγράµµατος

Οι µαθητές
• Πελαγώνουν όταν ο βιβλιοθηκονόµος τους προτείνει πολύ
υλικό από διάφορες πηγές

• περιορίζονται συνήθως στη φωτοτύπηση µερικών σελίδων
από το πρώτο βιβλίο που θα εντοπίσουν µε αρκετές
πληροφορίες

• όταν τους προτείνει ο βιβλιοθηκονόµος να ψάξουν σε
γενικές ή ειδικές εγκυκλοπαίδειες είναι αδύνατον να
εντοπίσουν το κατάλληλο λήµµα

• σε αρκετές περιπτώσεις ζητούν από τον βιβλιοθηκονόµο να
τους βρει αυτό που χρειάζονται. 



Πρόγραµµα εξοικείωσης των µαθητών µε
τη βιβλιοθήκη

• Απευθύνεται σε µαθητές από 10 ετών και άνω
• Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς από σχολεία κυρίως της γύρω
περιοχής του Ιδρύµατος

• Πώς λειτουργεί:
– Τα παιδιά εξοικειώνονται µε τους τρόπους αναζήτησης και
εντοπισµού πληροφοριών στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της
βιβλιοθήκης (οργάνωση βιβλιοθήκης, OPAC)

– Εξοικειώνονται µε τους τρόπους αναζήτησης και εντοπισµού
πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο και µαθαίνουν να αξιολογούν
δικτυακούς τόπους

– Ξεναγούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης
– Αναλαµβάνουν µόνα τους να εντοπίσουν τις κατάλληλες
πληροφορίες για τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. (πρακτική
άσκηση)









Κάποια από τα θετικά αποτελέσµατα
για τους µαθητές

• Εξοικειώνονται µε την ιδέα της βιβλιοθήκης και
νιώθουν άνετα στο χώρο της

• Κατανοούν τη χρησιµότητά της
• Ξεφεύγουν από τα τυπικά όρια της αίθουσας
διδασκαλίας

• Αντιµετωπίζουν τις εργασίες τους διαθεµατικά
• Αποδεσµεύονται από το µοναδικό σχολικό
εγχειρίδιο

• Καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη



Προβλήµατα σε µαθητές που
φαίνονται από το πρόγραµµα της

βιβλιοθήκης του ΙΕ

• ∆εν γνωρίζουν µεθοδολογία για την
διεκπεραίωση των εργασιών τους

• Θεωρούν το ∆ιαδίκτυο µοναδική και
τέλεια πηγή πληροφοριών

• Η πλειοψηφία δεν έχει
ξαναχρησιµοποιήσει βιβλιοθήκη



Προβλήµατα και σε φοιτητές

• Εφηµερίδα «Καθηµερινή» (Κυριακή 20 Ιουλίου
2008)

• Έρευνα σε δευτεροετείς φοιτητές του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας

• Αποτελέσµατα έρευνας: Οι φοιτητές
– δεν ξέρουν πώς να διαβάζουν
– πώς να χρησιµοποιούν πολλαπλές πηγές γνώσης
– δεν έχουν κριτική σκέψη



Μερικά στατιστικά στοιχεία
• Το 93,2% των φοιτητών δεν έχει ποτέ ή µόνο περιπτωσιακά
διαβάσει βιβλία και άρθρα από τη βιβλιοθήκη ή το ∆ιαδίκτυο

• Ακόµα και αυτοί οι λίγοι (το 6,8% δηλαδή), που
συνειδητοποιούν ότι για να κατανοήσουν τα πανεπιστηµιακά
µαθήµατα πρέπει να διαβάσουν πέρα από το βασικό εγχειρίδιο, 
δεν γνωρίζουν τον τρόπο που πρέπει να µελετούν

• Ένας στους τέσσερις (25,3%) δήλωσε ότι συνεχίζει (όπως στην
υποχρεωτική εκπαίδευση) να αποστηθίζει χωρίς να
καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει

• Το 64,1% αποµνηµονεύει, αφού έχει κατανοήσει, ενώ µόνο το
10,5% δήλωσε ότι προσπαθεί να κατανοήσει ό,τι διαβάζει.

• Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλοι οι φοιτητές δήλωσαν πως
διαβάζουν ένα πανεπιστηµιακό σύγγραµµα επιλεκτικά, µε
κριτήριο τη διάρθρωσή του και συνήθως επιλέγουν τα -
θεωρούµενα- βασικά κεφάλαια

• Το 62,5% εντοπίζει τις σηµαντικότερες ιδέες ενός
συγγράµµατος, διαβάζοντας επιλεγµένες σελίδες.



Μερικά στατιστικά στοιχεία

• Ο ένας στους τέσσερις (25%) αρκείται να διαβάσει την
εισαγωγή και τα συµπεράσµατα κάθε κεφαλαίου

• Μόλις το 12,5% των φοιτητών διαβάζει όλο το
πανεπιστηµιακό σύγγραµµα για να εντοπίσει τις
σηµαντικότερες ιδέες του

• Η χρήση της βιβλιογραφίας για την µελέτη είναι... 
πολυτέλεια για τους Έλληνες φοιτητές. Μόνο το 6,2% 
χρησιµοποιεί συστηµατικά βιβλιογραφικές αναφορές
µετά το τέλος των διαλέξεων των καθηγητών. Το
56,2% δήλωσε ότι το κάνει περιστασιακά και το
37,5% ποτέ. 



∆ήλωση της καθηγήτριας κας
Γεωργαντά

Οι νέοι έρχονται στο πανεπιστήµιο «κουβαλώντας»
αφενός την κούραση από τις εξαντλητικές εισαγωγικές
εξετάσεις, και αφετέρου την κουλτούρα της παθητικής
µάθησης, που απέκτησαν κατά τα προηγούµενα 12 
χρόνια εκπαίδευσης. Το πανεπιστήµιο θα τους
φορτώσει µε πρωτόγνωρες απαιτήσεις, όπως είναι το
διάβασµα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
επιστηµονικών βιβλίων και η εκπόνηση εργασιών
επιστηµονικά διαρθρωµένων και µε κριτικό πνεύµα. 
Αυτά απαιτούν την οργάνωση του χρόνου τους και
την ύπαρξη δεξιοτήτων µάθησης, τις οποίες ποτέ
δεν διδάχτηκαν, όπως οι συνοµήλικοί τους στις
περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες



∆ήλωση της καθηγήτριας κας
Κανδηλώρου

Με τον τρόπο αυτό η µάθηση είναι βραχυχρόνια και
δεν γίνεται ουσιαστικό κτήµα. Το αποτέλεσµα είναι
ότι µπορεί ένας φοιτητής να πάρει µεγάλο βαθµό, 
αλλά στην ουσία δεν έχει αποκτήσει γνώση, γιατί
όσα διάβασε τα έµαθε παπαγαλία και αν ερωτηθεί, 
ακόµα και 10 ηµέρες αργότερα, επάνω στα ίδια
θέµατα, δεν θυµάται τίποτα. Πολύ περισσότερο αν
είναι να χρησιµοποιήσει τις θεωρίες που έµαθε στην
πράξη για να λύσει καθηµερινά τεχνικά ή γενικά
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα



Πληροφοριακή παιδεία
για εκπαιδευτικούς

• Συνεργασία µε το Γραφείο ∆ικτυακής Εκπαιδευτικής
Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. (www.e-yliko.gr)

• Από τον ∆εκέµβριο του 2006
• 20 εκπαιδευτικοί τη φορά
• Πρόγραµµα προσαρµοσµένο στα ενδιαφέροντα και
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών

• Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών για αντίστοιχη
επιµόρφωση µαθητών
– Λαµβάνουν συγκεκριµένες γνώσεις του
αντικειµένου εύκολα εφαρµόσιµες

– Συνεργασία µε βιβλιοθήκες



Ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα



Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα

Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών (θεωρητική και
πρακτική) για:

• το θέµα «Πληροφοριακή παιδεία» και τη
χρησιµότητά του για τους µαθητές τους

• τρόπους οργάνωσης µιας σύγχρονης
βιβλιοθήκης

• τα διάφορα ήδη ηλεκτρονικών πηγών
πληροφόρησης και τη σωστή χρήση τους

• τη σωστή χρήση του ∆ιαδικτύου



1. Εισαγωγική ενηµέρωση

• Έννοια και χρησιµότητα της πληροφοριακής
παιδείας

• Τι περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα
πληροφοριακής παιδείας

• Προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας για
µαθητές
– στάδια
– στόχοι



2. Εξοικείωση µεµε τητη µεθοδολογίαµεθοδολογία
έρευναςέρευνας σεσε µιαµια σύγχρονησύγχρονη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη……

• Μεθοδολογία αναζήτησης πηγών
• Τρόποι σύνταξης βιβλιογραφίας
• Ανάπτυξη στρατηγικής (διαµόρφωση
ερωτηµάτων και λέξεων κλειδιών)

• Πώς θα βρω αν η Βιβλιοθήκη έχει το βιβλίο
που θέλω;

• Πώς θα βρω τι άλλο υλικό έχει η Βιβλιοθήκη
για το θέµα µου;



2. Εξοικείωση µεµε τητη µεθοδολογίαµεθοδολογία
έρευναςέρευνας σεσε µιαµια σύγχρονησύγχρονη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη……

ΟργάνωσηΟργάνωση υλικούυλικού
• Βιβλιογραφική περιγραφή
• Θεµατική περιγραφή

– Θεµατική ευρετηρίαση
– Ταξινόµηση (και ταξιθέτηση)



2. Εξοικείωση µεµε τητη µεθοδολογίαµεθοδολογία
έρευναςέρευνας σεσε µιαµια σύγχρονησύγχρονη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

ΗλεκτρονικόςΗλεκτρονικός κατάλογοςκατάλογος ((OPAC)OPAC) µεµε
πρακτικήπρακτική εφαρµογήεφαρµογή

•• ΑναζητήσειςΑναζητήσεις µεµε βάσηβάση τατα σενάριασενάρια πουπου καλύπτουνκαλύπτουν
διάφορεςδιάφορες ειδικότητεςειδικότητες

•• ΤεχνικέςΤεχνικές αναζήτησηςαναζήτησης ((τελεστέςτελεστές BooleBoole, , αποκοπήαποκοπή, , 
αναζητήσειςαναζητήσεις σεσε αρχείααρχεία καθιερωµένωνκαθιερωµένων τύπωντύπων))

•• ΑποδελτιώσειςΑποδελτιώσεις άρθρωνάρθρων καικαι πίνακεςπίνακες περιεχπεριεχooµένωνµένων



Ακολουθεί
• Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη και αναζήτηση
υλικού στους χώρους της

• Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Πύλης



3. Αναζητήσεις σε Βάσεις δεδοµένων

• Εντοπισµός τίτλων περιοδικών, 
ελληνικών και ξενόγλωσσων

• Εντοπισµός άρθρων περιοδικών µε
αναζήτηση



4. Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο

• Μηχανές αναζήτησης (ορισµός, τρόπος λειτουργίας) 
• Τεχνικές για σωστότερα αποτελέσµατα
• Μεταµηχανές
• Πύλες
• Wikis (Βικιπαίδεια)
• Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων µε βάση

– εγκυρότητα
– πατρότητα
– αντικειµενικότητα
– επικαιρότητα
– κάλυψη θέµατος
– λειτουργικότητα



Παρατηρήσεις

• Ορισµένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωµένοι
µε τους υπολογιστές
– βάσεις δεδοµένων

• Αρκετοί δεν είναι ενηµερωµένοι για την ύπαρξη
on-line καταλόγων στις περισσότερες πλέον
βιβ/κες ή δεν τους χρησιµοποιούν ή δεν ξέρουν
να τους χρησιµοποιούν

• Χρειάζεται να γίνει συζήτηση και να προταθεί
συνεργασία µε βιβλιοθηκονόµους



Συµπεράσµατα

• Τα σεµινάρια πληροφοριακής παιδείας δεν
είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη

• Από πού να ξεκινήσουµε; 
• Χρειάζεται γενικός ανασχεδιασµός της
εκπαιδευτικής διαδικασίας

• Οι βιβλιοθήκες πρέπει να βοηθήσουν στην
επίλυση των προβληµάτων που έχουν
δηµιουργηθεί, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες



Συµπεράσµατα

• Συνεργασία
– ∆ηµιουργία προγραµµάτων µε κοινές βάσεις και
πρότυπα

– ∆ηµιουργία πρότυπων προγραµµάτων αναλόγως των
ειδών των χρηστών και των θεµατικών τοµέων
ενδιαφέροντος

– Μελέτη ξένων προσπαθειών και προσαρµογή τους στην
ελληνική πραγµατικότητα

– Ηλεκτρονικός τόπος συνάντησης για ανταλλαγή
εµπειριών, συλλογή καλών πρακτικών και συστηµατική
ενηµέρωση σχολείων

– Εκπαίδευση εκπαιδευτών



Συγχαρητήρια για τη
διοργάνωση



Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας
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