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Η εργασία συνιστάται να γίνει οµαδική και περιλαµβάνει την γραφτή (ηλεκτρονική) 

αναφορά, την παρουσίαση στην τάξη µε προβολή διαφανειών (κατευθείαν από υπολογιστή) και 
ερωτήσεις πάνω στην εργασία (ανάµεσα σε άλλες) κατά την εξέταση του µαθήµατος.  

Συνιστάται η εργασία να γίνει από οµάδα 2-3 ατόµων.  Η οµαδικότητα βοηθάει στην 
εµβάθυνση στο θέµα µέσω της ανταλλαγής ιδεών, και δεν πρέπει να εκφυλίζεται σε καταµερισµό 
της δουλειάς – όλοι θα δουλεύουν µαζί, και όλοι θα ασχολούνται µε όλα τα θέµατα.  Στα τελευταία 
µαθήµατα προβλέπεται να γίνει παρουσίαση στην τάξη των οµαδικών εργασιών, µε προβολή 
διαφανειών (κατευθείαν από υπολογιστή).  Όλοι από κάθε οµάδα θα συµµετέχουν στην 
παρουσίαση.  Πιθανώς να ζητηθεί να αλλάξουν οι ρόλοι των µελών της οµάδας κατά την 
παρουσίαση της εργασίας.  Αν φανεί πως κάποιο µέλος της οµάδας ασχολήθηκε λιγότερο από τους 
άλλους µε την εργασία, παρασέρνει όλη την οµάδα σε κακή αξιολόγηση στην εργασία. 

Αν κάποιος θέλει, µπορεί να αναλάβει την εργασία µόνος του.  Αυτό δεν συνιστάται, αλλά 
µπορεί να είναι αναγκαίο για κάποιες περιπτώσεις, όπως όσους σκοπεύουν να παρουσιαστούν για 
εξέταση µόνο το Σεπτέµβριο.  Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις από αυτές τις εργασίες θα είναι 
παρόµοιες, αλλά δεν θα χρειαστούν διαφάνειες και δεν θα γίνει παρουσίαση τους.  Όµως, κατά την 
εξέταση του µαθήµατος, όσοι έχουν αναλάβει µόνοι τους εργασίες θα εξεταστούν σε χωριστές 
ώρες, για να µπορέσουν να τους τεθούν περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε την εργασία τους. 

Η επικοινωνία του µαθήµατος θα γίνεται στο χώρο συζήτησης του συστήµατος BlackBoard 
(http://blackboard.lib.ionio.gr), αφού καθένας προηγουµένως έχει αποκτήσει λογαριασµό και έχει 
γραφτεί στο µάθηµα (στην προκειµένη  περίπτωση: 322 – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες) µέσω αυτού.  
Από εκεί θα γίνονται και οι αποστολές των θεµάτων των εργασιών, και των ηλεκτρονικών 
αναφορών.   Στο χώρο συζήτησης δηµοσιεύουν και ο διδάσκων (ανακοινώσεις, αλλαγές, 
διευκρινήσεις, …) αλλά και οι φοιτητές: ερωτήσεις, απορίες, προβλήµατα, γενική συζήτηση 
σχετική µε το περιεχόµενο του µαθήµατος, ανακοινώσεις µε τα θέµατα των εργασιών τους (για να 
αποφεύγουµε επικαλύψεις θεµάτων), αλλά και απαντήσεις στα ερωτήµατα άλλων φοιτητών, όταν 
ξέρουν την απάντηση (π.χ. για προθεσµίες).  Έτσι εξοικειωνόµαστε στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών για την εργασία µας, και έχουµε πιο εύκολη και άµεση ενηµέρωση. 

Το πρώτο στάδιο για την εκπόνηση της εργασίας είναι η διαδικασία αναζήτησης θέµατος.  
Η διερεύνηση θέµατος, πιθανότατα ξεκινά δίνοντας λέξεις σχετικές µε το µάθηµα (π.χ. «Digital» 
«Libraries») και µε το αντικείµενο που την ενδιαφέρει (π.χ. «retrieval» ή «projects» ή 
«collections») σε µια µηχανή αναζήτησης, αποκλείοντας τα θέµατα που έχουν προτείνει άλλοι και 
είναι δηµοσιευµένα στο χώρο συζήτησης του µαθήµατος.  Ακολουθώντας παραποµπές από τα 
αποτελέσµατα, αναµένεται να καταλήξουµε σε ένα προτεινόµενο θέµα και δύο τουλάχιστον 
εναλλακτικά (µε σειρά προτεραιότητας), που θα πρέπει να δηµοσιεύσει στο χώρο συζήτησης του 
µαθήµατος, προς γνώση.  Τα θέµατα δεν είναι ακόµα οριστικά, καθώς µπορεί να είναι σε µικρό 
βαθµό σχετικά µε το αντικείµενο του µαθήµατος, ή να προτείνονται τα ίδια από πολλές οµάδες 
φοιτητών ή να έχουν άλλες δυσκολίες εκπόνησης. 

Από τη στιγµή που θα πάρουµε µια θετική επιβεβαίωση λήψης των θεµάτων, µπορούµε να 
ξεκινήσουµε να δουλεύουµε στο θέµα µας (φυσιολογικά το πρώτο της επιλογής µας, εκτός αν το 
µήνυµα  επιβεβαίωσης υποδείξει κάποιο άλλο).  Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα να ανασκευάσουµε 
τις προτιµήσεις των θεµάτων, π.χ. αν µετά από συζητήσεις πάνω στην επιλογή των θεµάτων στο 
µάθηµα ή κατ’ ιδίαν, στέλνοντας νέα δηµοσίευση στο χώρο συζήτησης του µαθήµατος 
(δηλώνοντας ότι πρόκειται για ανασκευή) και περιµένοντας νέα επιβεβαίωση. 

Όταν τα θέµατα οριστικοποιηθούν, καταθέτουµε µέσω του συστήµατος BlackBoard ένα 
αρχείο µε το όνοµα που θα έχει το τελικό αρχείο της αναφοράς της εργασίας µας (βλέπε τους 
αντίστοιχους κανόνες) και περιεχόµενο τον τίτλο της εργασίας, τα ονόµατα και τους αριθµούς 



µητρώου των συγγραφέων της και το email επικοινωνίας τους.  Όταν η εργασία τελειώσει, θα 
αντικατασταθεί το αρχείο αυτό από το τελικό αρχείο της αναφοράς της εργασίας. 

Μετά, πρέπει να εντοπίσουµε, µελετήσουµε και κρίνουµε το σχετικό υλικό.  Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αναµένεται να υπάρχει µία κύρια εργασία – οδηγός που θα 
χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, και µερικές µικρότερες που θα χρησιµοποιηθούν 
αποσπασµατικά. 

Η αναφορά της εργασίας πρέπει να είναι ποιοτική, και να διαπραγµατεύεται το αντίστοιχο 
θέµα µε ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, περιεκτικότητα και σωστή δόµηση.  Θα πρέπει 
να περιλαµβάνει την περιγραφή και επεξήγηση του (σχετικού µε το µάθηµα) θέµατος, να αναφέρει 
τι σχετικό κάνουν οι άλλοι, να εξηγεί τι περίπου επικρατεί αυτή τη στιγµή σαν καλή πρακτική, 
αλλά και τι νέες τάσεις διαφαίνεται να επικρατούν στο άµεσο ή µακροπρόθεσµο µέλλον, και τι 
πιθανές νέες προοπτικές διερευνώνται – και ότι άλλο το συγκεκριµένο θέµα επιβάλλει.  Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να γίνεται σωστή τεκµηρίωση του θέµατος, και να υπάρχουν οι σχετικές 
παραποµπές – επίσης δοµηµένες ανά κατηγορία (άρθρα, ιστοσελίδες, αναφορές έργων, κλπ). 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας φυσιολογικός στόχος για το µέγεθος της αναφοράς είναι γύρω στις 
6000-8000 λέξεις. 

Μετά την παράδοση της αναφοράς, θα ακολουθήσει παρουσίαση των οµαδικών (µόνο) 
εργασιών, 10-15 λεπτών ανά εργασία (από όλους τους συγγραφείς της), και παράδοση του αρχείου 
µε τις διαφάνειες.  Η παρουσίαση δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να µάθει να εκφράζεται και να 
εκθέτει τις ιδέες του µε τρόπο σύγχρονο, ελκυστικό, σύντοµο και αποτελεσµατικό. 

Υπενθυµίζεται ότι µια σωστή αναφορά θα πρέπει να έχει στην πρώτη σελίδα το θέµα της 
(τίτλος) και τους συγγραφείς της, και να αναφέρει σε τι πλαίσιο γίνεται (εργασία σε ποιο µάθηµα, 
έτος).  Η περίληψή της πρέπει να είναι σύντοµή, κάτω από µία σελίδα, και η εισαγωγή που 
επεξηγεί το θέµα να είναι το 10-15% του συνολικού µεγέθους.  Η σύγκριση της τρέχουσας 
δουλειάς µε άλλες που θα ακολουθεί θα πρέπει να είναι περίπου το 20% του συνολικού µεγέθους, 
ενώ η ανάπτυξη του κυρίως θέµατος, χωρισµένη σε κατάλληλα κεφάλαια, πρέπει να έχει έκταση 
πάνω από το µισό του συνολικού µεγέθους.  Στο τέλος πρέπει να υπάρχει σύνοψη – 
συµπεράσµατα, µε έκταση περίπου 5% του συνολικού µεγέθους.  Μετά θα ακολουθεί η 
βιβλιογραφία (µε ηλεκτρονικές παραποµπές, όταν υπάρχουν) το γλωσσάριο και πιθανά 
παραρτήµατα µε συµπληρωµατική πληροφορία (π.χ. πίνακες από άλλες εργασίες, κλπ) 

Πρέπει να έχει σαφή και ευκολοδιάβαστη δοµή (δηλαδή να χωρίζεται σε διακριτά µέρη), να 
έχει ευκολοδιάβαστες παραγράφους και σωστή στίξη – και κενά στα σωστά µέρη, ειδικά γύρω από 
τα σηµεία στίξης. Να είναι γραµµένη έτσι που να εµφανίζεται σωστά παντού (δηλαδή να µην 
χρησιµοποιεί τρόπους µορφοποίησης που δεν είναι καθολικά διαθέσιµοι και µονοσήµαντοι) και η 
δόµηση του περιεχοµένου να µην γίνεται µόνο οπτικά (µε χρήση µορφοποίησης και κατάλληλου 
µεγέθους γραµµάτων) αλλά να καθορίζεται µέσω του στιλ που θα αποδίδεται στα αντίστοιχα µέρη 
του περιεχοµένου, όντας έτσι ενσωµατωµένη µέσα στο ηλεκτρονικό τεκµήριο. 

Οι ηµεροµηνίες που σχετίζονται µε τις παραδόσεις και τις εργασίες βρίσκονται στις 
διαφάνειες του πρώτου µαθήµατος.  Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης καθυστερηµένων εργασιών 
µε κάποιες προϋποθέσεις, αν και δεν συστήνεται, καθώς αυτό εµποδίζει το µάθηµα να 
ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα του.  Οι καθυστερηµένες εργασίες θα γίνονται δεκτές µόνο 
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι καθυστέρησης, αυτό δηλωθεί πριν την προθεσµία παράδοσης, 
και κάποια (ηµιτελής) έκδοση της εργασίας παραδοθεί έως την κανονική προθεσµία παράδοσης 
(και η οποία φυσικά θα αντικατασταθεί µε την τελική εργασία όταν αυτή ετοιµαστεί).  Θα 
µετρήσουν για την πρώτη εξεταστική εφόσον έχουν παραδοθεί µε το πολύ 2 εβδοµάδες 
καθυστέρηση, και δεν παρακωλύουν τον προγραµµατισµό του µαθήµατος (π.χ. τις παρουσιάσεις), 
και για την εξεταστική του Σεπτεµβρίου εφόσον έχουν παραδοθεί µια εβδοµάδα πριν την έναρξη 
της εξεταστικής περιόδου.  Επίσης, θα βαθµολογηθούν µε 20% µικρότερο βαθµό εφόσον έχουν 
παραδοθεί µε καθυστέρηση µέχρι µίας εβδοµάδας, και µε 40% µικρότερο βαθµό εφόσον έχουν 
µεγαλύτερη καθυστέρηση. 



Για τον Σεπτέµβριο µετράνε οι εργασίες και οι παρουσιάσεις που έγιναν για την πρώτη 
εξεταστική, ενώ δεν γίνονται νέες παρουσιάσεις των εργασιών.  Όσοι δεν έκαναν παρουσίαση της 
εργασία τους, πρέπει να έχουν αναλάβει µόνοι τους εργασία, και θα εξεταστούν αναλόγως (µε 
µεγαλύτερες οι απαιτήσεις από την εξέταση). 

Για οµαδικές µελέτες στην πρώτη εξεταστική, η βαθµολογία προκύπτει από τον (ισότιµο) 
συµψηφισµό της βαθµολογίας της αναφοράς της οµαδικής εργασίας, της παρουσίασης της, της 
(ατοµικής) πρότασης (εργασία 2) και της εξέτασης, εφόσον στο καθένα η βαθµολογία ξεπερνά το 
κατώφλι του 25%. Για ατοµικές µελέτες, η βαθµολογία προκύπτει από τον (ισότιµο) συµψηφισµό 
της βαθµολογίας της αναφοράς της µελέτης, και της εξέτασης, εφόσον στο καθένα η βαθµολογία 
ξεπερνά το κατώφλι του 40%. 

Οι περίπου 2-3 καλύτερες οµαδικές µελέτες (που θα δοθούν εµπρόθεσµα και στην πρώτη 
εξεταστική) µπορεί να είναι απαλλακτικές για την τελική εξέταση – αλλά αυτό θα γίνει γνωστό 
µόνο κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης. 

Υπενθυµίζεται ότι τυχόν θέµατα που δίνονται ή αναφέρονται στο µάθηµα είναι απλώς 
ενδεικτικά.  ∆εν πρέπει να περιορίζεστε σε αυτά, αλλά να τα λάβετε σαν αφετηρία αναζήτησης 
άλλου, λιγότερο ή περισσότερο παρόµοιου θέµατος.  

Η αποστολή θα γίνει µέσω του συστήµατος BlackBoard (http://blackboard.lib.ionio.gr), 
τόσο του αρχείου µε την ανάθεση θέµατος νωρίτερα, όσο και της τελικής αναφοράς (που θα 
αντικαταστήσει το προηγούµενο), χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους κανόνες για την ονοµασία 
τους, ως εξής:  Επιλέγουµε το µάθηµα και από το µενού του µαθήµατος επιλέγουµε: 
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ» και µετά «ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΙ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ», και από εκεί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ».  Προσέξτε γιατί η επιλογή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ» προσθέτει το αρχείο στον 
τοπικό χώρο του λογαριασµού µας αλλά δεν το αποστέλλει, αν δεν επιλέξουµε ακολούθως και 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ». Στο πεδίο «Τίτλος» δίνουµε τον πλήρη τίτλο της εργασίας. 

Μετά το πέρας του µαθήµατος, οι εργασίες και το υλικό των παρουσιάσεων θα γίνουν 
διαθέσιµα µέσω του Ισοτόπου του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής 
∆ηµοσίευσης, http://dlib.ionio.gr.  Εκεί µπορούµε να βρούµε και να συµβουλευτούµε (αλλά όχι να 
αντιγράψουµε) τις παλαιότερες εργασίες. 


