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Συµµετοχή και Εργασία 
 
Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάλυση και παρουσίαση της υπάρχουσας 
κατάστασης, καθώς και – κυρίως - των νέων ζητηµάτων που προκύπτουν στις 
σηµερινές συνθήκες και αφορούν τους διάφορους τοµείς στην Επιστήµη της 
Πληροφόρησης. Ως αναφορά για τη µελέτη των ζητηµάτων αυτών, χρησιµοποιείται ο 
χάρτης που έχει προταθεί  από τον Zins µετά από επιστηµονική έρευνα χρόνων και 
δηµοσιεύεται στο άρθρο: Zins, Chaim. Knowledge Map of Information Science, 
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 17 
January 2007. Ο συγγραφέας χωρίζει την Επιστήµη της Πληροφόρησης σε 10 βασικές 
κατηγορίες, τις οποίες περιγράφει µε ορισµούς και παραδείγµατα. 
 
Η εργασία είναι υποχρεωτική και αναλαµβάνεται από 2 φοιτητές. Κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να ασχοληθεί µε µία συγκεκριµένη κατηγορία, την οποία θα δηλώσει στον 
παρακάτω πίνακα. ∆εδοµένου ότι οι οµάδες είναι 12, θα χρειαστεί δύο κατηγορίες να 
χωριστούν (π.χ. η Foundations και ακόµη µία), αλλά σε κάθε περίπτωση θα καλυφθούν 
όλες οι κατηγορίες οπωσδήποτε. 
 
Η εργασία θα έχει δύο µέρη: 
• Βιβλιογραφική επισκόπηση  
• Έκθεση για το συγκεριµένο θέµα, που θα περιλαµβάνει τη θεωρητική παρουσίαση 

και την ανάδειξη/ανάλυση των (νέων;) ζητηµάτων που προκύπτουν τόσο στο 
διεθνή χώρο γενικά όσο και στο ελληνικό περιβάλλον (εικόνα, προοπτικές, 
προβλήµατα). 

 
Το πρώτο µέρος θα παραδοθεί ηλεκτρονικά µέχρι το τέλος Νοεµβρίου και το σύνολο 
της εργασίας µέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, και µετά την παράδοση όλων των 
εργασιών, θα γίνει παρουσίαση στην τάξη, στην οποία θα τηρηθεί η σειρά που έχουν τα 
θέµατα στο εν λόγω µοντέλο. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου του Φεβρουαρίου. Για κάθε εργασία, θα προηγείται 15λεπτη παρουσίαση µε 
τον τρόπο που θα επιλέξετε εσείς και θα ακολουθεί 10λεπτο ερωτήσεων και συζήτησης, 
όπου θα συµµετέχουν όλοι. ∆εδοµένου ότι το µάθηµα δεν θα έχει γραπτή εξέταση, θα 
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εργασία και στη συζήτηση κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων και της παρουσίασης. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη προβληµατισµών και 
η σύνδεση των ζητηµάτων αυτών µε πραγµατικές καταστάσεις. 
 
Η κατανοµή βαθµολογίας θα είναι η εξής:  
Παρουσία: 20%, Γραπτή εργασία: 30%, Παρουσίαση της εργασίας: 50% 
 
Για οτιδήποτε, παρακαλώ να επικοινωνείτε µαζί µου toraki@ionio.gr ή toraki@tee.gr 
(τηλ. 2103291326). 
 
 
 



 

Foundations 
 

Resources 
 

Knowledge workers  
(Who?) 

 

Contents  
(What?) 

 

Applications  
(Why?) 

 

Operations & Processes  
(How? – methods) 

 

Technologies  
(How? – means) 

 

Environments 
(Where and When?) 

 

Organizations 
(Where and When?) 

 

Users 
 

 
 

 
 

 
 

 


