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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης 
Πληροφοριακή Παιδεία 

 Ορισμός: 

 Η πληροφοριακή παιδεία ή πληροφοριακός 
γραμματισμός είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που 
απαιτούν από τα άτομα να προσδιορίζουν την 
ανάγκη τους για πληροφορία, να 
εντοπίζουν, να συλλέγουν, να οργανώνουν, 
να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τις πληροφορίες που 
εντοπίζουν.  

 American Library Association. Presidential Committee on 

Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library 
Association 1989) 
http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential 

 

 

 

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential


Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα 

 Η δράση «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών 
μαθημάτων, στα οποία θα έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση τόσο οι φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και 
το ευρύ κοινό.  

 Ο όρος «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα» 
σημαίνει ότι στο εκπαιδευτικό υλικό και 
στο περιβάλλον του μαθήματος η 
πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
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Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα - 
Πληροφοριακή Παιδεία 

Ανοικτά Ψηφιακά 
Μαθήματα 

Ο όρος «Ανοικτά Ψηφιακά 
Μαθήματα» σημαίνει ότι 
στο εκπαιδευτικό υλικό 
και στο περιβάλλον του 
μαθήματος η πρόσβαση 
θα είναι ελεύθερη για 
κάθε ενδιαφερόμενο 

Πληροφοριακή 
Παιδεία 

προσδιορίζουν την 
ανάγκη τους για 
πληροφορία, να 
εντοπίζουν, να 
συλλέγουν, να 
οργανώνουν, να 
αξιολογούν και να 
χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά τις 
πληροφορίες που 
εντοπίζουν 
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Δομή Παρουσίασης 

 Πληροφοριακή Παιδεία – Παλαιά Μέθοδος 
Παρουσίασης 

 Πως προέκυψε η ανάγκη για ανοιχτό 
ψηφιακό μάθημα 

 Νέα Μεθοδολογία – Περιγραφή 
 Αντιπαράθεση παλιού-νέου τρόπου 

διαδικασίας εκπαίδευσης 
 Compus 
 Compus 

Στατιστικά ασκήσεων 
 Telemathea 
 Ιστότοπος 
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Πληροφοριακή Παιδεία – Παλαιά 
Μέθοδος Παρουσίασης 

 Διάλεξη σε αμφιθέατρα 

 

 Διάλεξη σε εργαστήρια 

 

 Παρουσίαση 
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Πως προέκυψε η ανάγκη για 
ανοιχτό ψηφιακό μάθημα 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών στα 
αμφιθέατρα 

 Έλλειψη προσοχής 

 Επεξεργασία μεγάλου αριθμού 
έντυπων ερωτηματολογίων 

 Έλλειψη ευελιξίας προγράμματος 

 Έλλειψη ανατροφοδότησης 

 Έλλειψη βιωματικής μάθησης 
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Νέα Μεθοδολογία - Περιγραφή 

 Πλατφόρμα ασύγχρονη εκπαίδευσης 
 Compus  
 Telemathea 

 Περιγραφή/στόχοι μαθήματος 
 Έγγραφα/Κύριο μέρος  
 Υποστηρικτικό υλικό 
 Συμμετοχή φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω Ασκήσεων (quiz) – Στατιστικά  
 Στατιστικά - Αποτίμησης προγράμματος εκπαίδευσης 

 Διευρύνουμε την ομάδα-στόχο του εκπαιδευτικού 
κοινού (όχι μόνο φοιτητές του ιδρύματος) 

 Παρέχουμε ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον τόπο 
εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων 

 Νέοι τρόποι αξιολόγησης της διαδικασίας μάθησης 
(Quiz) 

 Ευκολότερη–γρηγορότερη–αποτελεσματικότερη 
επεξεργασία αποτίμησης του προγράμματος 
εκπαίδευσης  άμεσο επανασχεδιασμό των «κακών» 
σημείων-λειτουργιών του προγράμματος 
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Αντιπαράθεση παλιού-νέου τρόπου 
διαδικασίας εκπαίδευσης 

Παλαιός  

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών στα 
αμφιθέατρα 
 

 Έλλειψη προσοχής 
 

 Επεξεργασία μεγάλου αριθμού 
ερωτηματολογίων 
 

 Έλλειψη ευελιξίας 
προγράμματος 
 

 Έλλειψη ανατροφοδότησης 
 
 

 Έλλειψη βιωματικής μάθησης 

 

Νέος 
 Μικρότερος αριθμός φοιτητών  

 
 

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
 

 Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά 
 

 Ευελιξία προγράμματος  
 

 Ανατροφοδότηση μέσω 
ασκήσεων  
 

 Βιωματική μάθηση μέσω 
ασκήσεων 
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Compus 
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Compus 
Στατιστικά ασκήσεων 
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Telemathea 
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Telemathea 
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Ιστότοπος 

 Σύντομος οδηγός εκπαίδευσης 

 http://lib2.uom.gr/literacy 

http://lib2.uom.gr/literacy


Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Ευχαριστούμε  

για την  προσοχή σας! 
 


