
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α'

ΤΡΙΤΗ 7/6/2011

10.00 – 10.20     Γραμματίκα και Τάσιου /  Τί είναι πληροφορία και τί γνώση
10.20 – 10.40     Βαμβακίδου και Νούλης /  Κοινωνία της πληροφορίας ή μεταβιομηχανική 
κοινωνία
10.40 – 11.00     Τσιαρδακλή και Μανώλογλου /  Η αξία της πληροφορίας και της γνώσης 
στη νέα οικονομία
11.00 – 11.20     Σβώλου και Τζοτζαδίνη /  Οι αξίες της πληροφορίας
11.20 – 11.40     Αλεξιάδου και  Σαξώνη /  Ο πληροφοριακός γραμματισμός ως κοινωνικό 
αγαθό και ο ρόλος του  στο διαχωρισμό των ανθρώπων
11.40 – 12.00     Κοντού και  Σερέτη / Πληροφοριακή παιδεία και πληροφοριακός 
γραμματισμός: αναγκαιότητα ή επιλογή;
12.00 – 12.20    Μουχτάρη και Τσίνου / Η αναγκαιότητα του  πληροφοριακού 
γραμματισμού στο εργασιακό περιβάλλον  
12.20 – 12.40    Χατζοπούλου και  Τσιουτσιούλης / Παραπληροφόρηση και κριτική σκέψη 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6/2011

11.45 – 12.05    Λιθοξόου και Ουστρά / Η ηθική της πληροφορίας: πρόσκτηση και χρήση 
της    
12.05 – 12.25    Λώλη και Κουμπλή / Τι είναι συνάφεια, η σημασία της. Ο ρόλος της στην 
πληροφοριακή συμπεριφορά του χρήστη.
12.25 – 12.45    Σουρέλα και Μαργαρίτη /  Παράγοντες που επηρεάζουν την 
πληροφοριακή συμπεριφορά του χρήστη
12.45 – 13.05    Αγγέλικα Σουραβλά / Ποιοι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση 
των διαφορετικών υπηρεσιών του Διαδικτύου;
13.05 – 13.25     Αξωνίδη και  Βαγγελάτου /  Οι επιπτώσεις της πληθώρας των 
πληροφοριών του Διαδικτύου στη συμπεριφορά του χρήστη

Ο χρόνος παρουσίασης αντιστοιχεί σε περίπου 10 – 15 λεπτά για κάθε ομάδα . Θα 
ακολουθούν ερωτήσεις. 

Οι ομάδες, ανεξάρτητα από την ώρα παρουσίασης, απαιτείται να προσέλθουν στο μάθημα 
από την ώρα έναρξής του.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Β'

ΤΡΙΤΗ 7/6/2011

12.45 – 13.05    Τορωνίδου και Χαριτίδου / Τί είναι πληροφορία και τί γνώση
13.05 – 13.25     Γκίκουρης και Φαχαντίδης / Κοινωνία της πληροφορίας ή 
μεταβιομηχανική κοινωνία 
13.25 – 13.45    Ικονιάδου και Τσιρογιάννης / Οι αξίες της πληροφορίας
13.45 – 14.05    Κουτινάκη και  Αλγιαννακίδου / Η αναγκαιότητα του  πληροφοριακού 
γραμματισμού στο εργασιακό περιβάλλον 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6/2011

9.00 – 9.20    Καρκαφίρης και Χαριτωνίδου / Παραπληροφόρηση και κριτική σκέψη 
9.20 – 9.40     Μυστακόπουλος και Παρασκευόπουλος / Η ηθική της πληροφορίας: 
πρόσκτηση και χρήση της
9.40 – 10.00     Κλακάλα και  Σαλιώρα / Τί είναι συνάφεια, η σημασία της. Ο ρόλος της 
στην πληροφοριακή συμπεριφορά του χρήστη.
10.00 – 10.20    Γκουριγούδη και Κερασίδου / Παράγοντες που επηρεάζουν την 
πληροφοριακή συμπεριφορά του χρήστη
10.20 – 10.40    Λασκαρίδου και  Αργυράκη /  Πληροφοριακή ανάγκη και πληροφοριακή 
συμπεριφορά: η σημασία τους στην ανάπτυξη προγράμματος πληροφοριακού 
γραμματισμού
10.40 – 11.00    Αναστασιάδου και Γιαπουντζή / Οι επιπτώσεις της πληθώρας των 
πληροφοριών του Διαδικτύου στη συμπεριφορά του χρήστη

Ο χρόνος παρουσίασης αντιστοιχεί σε περίπου 10 – 15 λεπτά για κάθε ομάδα. Θα 
ακολουθούν ερωτήσεις. 

Οι ομάδες, ανεξάρτητα από την ώρα παρουσίασης, απαιτείται να προσέλθουν στο μάθημα 
από την ώρα έναρξής του.


