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Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου 
Πληροφόρησης ΠΘ

Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
και τα Παραρτήματά της

§ Παράρτημα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
στο Βόλο

§ Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή στο Βόλο
§ Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα
§ Παράρτημα Τμήματος Βιοοχημείας –

Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα
§ Παράρτημα ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
§ Παράρτημα Τμήματος Κτηνιατρικής στην 

Καρδίτσα
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Συνολικός πληθυσμός ιδρύματος 8.184

Συνολικός πληθυσμός διδασκόντων (ΔΕΠ & συμβασιούχοι) 746

Συνολικός πληθυσμός μεταπτυχιακών φοιτητών 1.546

Συνολικός πληθυσμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών 5.892
Συνολικός αριθμός ενεργών εγγεγραμμένων χρηστών-μελών 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

8.171

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών 15.719

Δημογραφικά στοιχεία Βιβλιοθήκης & Κέντρου 
Πληροφόρησης ΠΘ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Προσωπικό βιβλιοθήκης 48

Πηγή: ΜΟΠΑΒ, 2007
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Πηγή: ΜΟΠΑΒ, 2007

ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος έντυπης συλλογής Βιβλιοθήκης 111.978
Μέγεθος ηλεκτρονικής συλλογής (περιοδικά) 5.256
Μέγεθος δανειστικής συλλογής Βιβλιοθήκης 74.239
Εικονικές επισκέψεις του website της Βιβλιοθήκης 154.561
Αριθμός δανεισμών 54.384
Αιτήσεις διαδανεισμού από και προς τη Βιβλιοθήκη 1.463
Αριθμός χρηστών που παρακολούθησαν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης

603

Πληροφοριακές ερωτήσεις χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
ηλεκτρονικά

112

Αριθμητικά στοιχεία Βιβλιοθήκης & Κέντρου 
Πληροφόρησης ΠΘ 
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§ 1η περίοδος 1997 – 2000
Έναρξη - Διερευνητική περίοδος

§ 2η περίοδος 2000 – 2004
Εφαρμογή εμπειρίας σε καθορισμένα 
πλαίσια - Προσπάθειες τυποποίησης

§ 3η περίοδος 2005 – 2008
Η πρόκληση του νέου κτιρίου -
Υλοποίηση σεμιναρίων σε διακριτά 
στάδια

Χρονικοί περίοδοι υλοποίησης προγραμμάτων 
εκπαίδευσης χρηστών
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§ Στελέχωση Βιβλιοθήκης ΠΘ – Αγορά εξοπλισμού
§ Υλοποίηση σεμιναρίων σε όλα τα παραρτήματα από συγκεκριμένο 

προσωπικό – Σταδιακά η συμμετοχή του προσωπικού διευρύνεται 
§ Σεμινάρια για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και για το εξωτερικό κοινό
§ Σταδιακός εμπλουτισμός του περιεχομένου των σεμιναρίων
§ Σταδιακή αναβάθμιση εποπτικών μέσων - Κυκλοφορία πρώτων 

έντυπων οδηγών χρήσης
§ Βασική εκπαιδευτική τεχνική η εισήγηση
§ Μη εφαρμογή συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης
§ Μικρή προσέλευση

1η περίοδος 1997 – 2000 (Β’ ΚΠΣ)

Presenter
Presentation Notes
Δημιουργία βιβλιοθήκης ΠΘ - Στελέχωση με προσωπικό - Σταδιακή τοποθέτηση Η/Υ στα αναγνωστήρια. Πρώτα σεμινάρια σε μορφή φιλικής συζήτησης διάρκειας 45 λεπτών περίπου. Διεξάγονταν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (Οκτ) και επαναλαμβάνονταν στα μέσα αυτού (Μάρτ). Ανοιχτά σεμινάρια σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα – κάλεσμα και στο εξωτερικό αναγνωστικό κοινό (εφημερίδες). Κυρίαρχα θέματα η δημιουργία της βιβλιοθήκης, η αποσαφήνιση βασικών βιβλιοθηκονομικών όρων και εννοιών (τεκμήριο, πηγή πληροφόρησης). Αρχικά δεν υπήρχε διαθέσιμος εξοπλισμός σε όλα τα παραρτήματα για το λόγο αυτό μεταφέρναμε το διαφανοσκόπειο και αργότερα τον projector από παράρτημα σε παράρτημα.Τα σεμινάρια τα πρώτα χρόνια υλοποιούνταν  από το ίδιο προσωπικό, το οποίο μεταφερόταν και στα υπόλοιπα παραρτήματα.Η συμμετοχή των χρηστών δεν ήταν υποχρεωτική, έτσι η προσέλευσή τους κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Συμμετέχοντες κυρίως νέοι προπτυχιακοί φοιτητές.Θυμάμαι το τρακ και το άγχος που είχα στα πρώτα σεμινάρια, ιδίως όταν υπήρχαν συμμετοχές από το διδακτικό προσωπικό του ΠΘ. Με τη λήξη των σεμιναρίων γεννήθηκε και ο πρώτος προβληματισμός: μήπως θα έπρεπε να μιλάμε και για το έργο του βιβλιοθηκονόμου δεδομένου ότι δε γνωρίζουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε στη βιβλιοθήκη;Στα μέσα της πρώτης περιόδου το περιεχόμενο των σεμιναρίων εμπλουτίζεται. Αρχίζει η παρουσίαση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της βιβλιοθήκης με παραδείγματα σε υπολογιστή (έναν υπολογιστή). Παράλληλα παρουσιάζονται και οι βασικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (δανεισμός, βιβλιογραφική υποστήριξη, διαδανεισμός, CD-ROM Server). Η αγορά projector και η παρουσίαση με PowerPoint ισχυροποίησε την εικόνα του προσωπικού της βιβλιοθήκης στα μάτια των φοιτητών.Ταυτόχρονα τυπώνονται και οι πρώτοι οδηγοί χρήσης των πηγών της βιβλιοθήκης (OPAC, CDROM Server, )Σταδιακή συμμετοχή του προσωπικού των παραρτημάτων στα σεμινάρια. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στο προσωπικό των παραρτημάτων.Μη εφαρμογή συγκεκριμένου πλαισίου αξιολόγησης τόσο για τον εκπαιδευόμενο χρήστη (για αξιολόγηση της προόδου του) όσο και για το προσωπικό που υλοποίησαν τα σεμινάρια (για να ξέρει αν οι στόχοι κατακτήθηκαν, για να τη χρησιμοποιήσει ως ρυθμιστικό μέσο, για να βελτιώσει την πρακτική του) Δεύτερος προβληματισμός πως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των φοιτητών και να τους πείσουμε για τη σημαντικότητα των σεμιναρίων; Σημαντική συνεισφορά της ακαδημαϊκής κοινότητας στην παρακίνηση των φοιτητών για συμμετοχή στα σεμινάρια χρήσης της βιβλιοθήκης.
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§ Αύξηση των εισακτέων - Αύξηση των προσφερόμενων σεμιναρίων
§ Αύξηση του αριθμού του προσωπικού που συμμετείχε στην υλοποίηση 

των σεμιναρίων
§ On-line υποβολή συμμετοχής - Ομαδοποίηση χρηστών
§ Χρήση Η/Υ και από τους χρήστες εκπαιδευόμενους
§ Βασική εκπαιδευτική τεχνική η εμπλουτισμένη εισήγηση
§ Μη σταθερό περιβάλλον υλοποίησης των σεμιναρίων 
§ Αύξηση της συμμετοχής - Προβληματισμός για τα παραρτήματα
§ Εισαγωγή σε νέα περίοδο – Ανάθεση μελέτης σχεδιασμού στο Τμήμα 

Εκπαίδευσης 

2η περίοδος 2000 – 2004 (Γ’ ΚΠΣ)

Presenter
Presentation Notes
Αύξηση των νέων φοιτητών στο ΠΘ εξαιτίας της αύξησης των εισακτέων στα υπάρχοντα τμήματα, της ίδρυσης νέων τμημάτων στο ΠΘ, της λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών τμημάτων στο ΠΘ. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων (περισσότεροι φοιτητές περισσότερα σεμινάρια).Ταυτόχρονη υλοποίηση των σεμιναρίων σε όλα τα παραρτήματα από το εκεί προσωπικό. Αποστολή τυποποιημένου υλικού στα παραρτήματα (ανακοινώσεις, οδηγοί, παρουσιάσεις).Χρήση της τεχνολογίας για αύξηση της ενημέρωσης των χρηστών, για έλεγχο των αιτήσεων, για την κατηγοριοποίηση, με βάση την ιδιότητα, των χρηστών, για οργάνωση των σεμιναρίων ανά τμήμα. Ομαδοποίηση χρηστών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί διδακτικό προσωπικό διοικητικό προσωπικό ΠΘ εξωτερικό κοινό)Εμπλουτισμός των σεμιναρίων με πρακτικό μέρος. Αύξηση της ποιότητας των σεμιναρίων.Αύξηση της συμμετοχής στο Βόλο - Αμετάβλητη η εικόνα στα παραρτήματα.Μη ικανοποιητικό περιβάλλον υλοποίησης των σεμιναρίων. Η έλλειψη χώρου και υποδομών είναι περισσότερο εμφανής αυτή την περίοδο. Παράλληλα το προσωπικό που υλοποιεί τα σεμινάρια αντιμετωπίζει κενά στη γνώση χειρισμού των πληροφοριακών πηγών. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται κυρίως λόγω της αθρόας εισροής της τεχνολογίας σε όλο το έργο της βιβλιοθήκης (αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών π.χ. διαδανεισμός). Εντοπίζονται νέες ανάγκες εκπαίδευσης των χρηστών αλλά και των βιβλιοθηκονόμων εκπαιδευτών. Η ανάγκη για την ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων οδηγεί το προσωπικό σε διάφορες μορφές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.Ανάθεση μελέτης σχεδιασμού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης Χρηστών στον Τομέα Εκπαίδευσης
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3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

Αρχείο Στουρνάρα, ΔΗ.Κ.Ι., 1920

Presenter
Presentation Notes
Το 2005 εγκαινιάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΘ. Πρόκειται για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για χρήση βιβλιοθήκης.Αποτελεί το Κέντρο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού όλων των υπηρεσιών και των παραρτημάτων. Αποτελείτε από:Αίθουσες βιβλιοστασίων, περιοδικών, γκρίζας βιβλιογραφίας, Ο/Α υλικώνΕιδική αίθουσα για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασηςΑίθουσες τηλεκπαίδευσης, σεμιναρίων & Η/ΥΘέσεις ανάγνωσης (για ατομική ή και ομαδική εργασία)
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3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

φωτο. Κ. Ζημέρης, 1925

Presenter
Presentation Notes
Το 2005 εγκαινιάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΘ. Πρόκειται για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για χρήση βιβλιοθήκης.Αποτελεί το Κέντρο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού όλων των υπηρεσιών και των παραρτημάτων. Αποτελείτε από:Αίθουσες βιβλιοστασίων, περιοδικών, γκρίζας βιβλιογραφίας, Ο/Α υλικώνΕιδική αίθουσα για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασηςΑίθουσες τηλεκπαίδευσης, σεμιναρίων & Η/ΥΘέσεις ανάγνωσης (για ατομική ή και ομαδική εργασία)
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3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

φωτο. Βιβλιοθήκη ΠΘ, 2005

Presenter
Presentation Notes
Το 2005 εγκαινιάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΘ. Πρόκειται για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για χρήση βιβλιοθήκης.Αποτελεί το Κέντρο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού όλων των υπηρεσιών και των παραρτημάτων. Αποτελείτε από:Αίθουσες βιβλιοστασίων, περιοδικών, γκρίζας βιβλιογραφίας, Ο/Α υλικώνΕιδική αίθουσα για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασηςΑίθουσες τηλεκπαίδευσης, σεμιναρίων & Η/ΥΘέσεις ανάγνωσης (για ατομική ή και ομαδική εργασία)
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§ Έναρξη λειτουργίας κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης
§ Αλλαγή του τρόπου υλοποίησης
§ Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης Χρηστών
§ Στρατηγική επιλογή: η εφαρμογή της πληροφοριακής εκπαίδευσης σε 

τρεις δράσεις:
§ Δράση πρώτη: Παροχή πληροφοριακής εκπαίδευσης

(information literacy)
§ Δράση δεύτερη: Παροχή πληροφοριακής υποστήριξης

(information support on-demand)
§ Δράση τρίτη: Δημιουργία και διάθεση υποστηρικτικών υλικών

(information support materials)

3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

Presenter
Presentation Notes
Με την έναρξη λειτουργίας του νέου κτιρίου αλλάζει και η φιλοσοφία υλοποίησης των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε νέα βάση λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές και παράγοντες όπως:Την αλλαγή του λειτουργικού ρόλου των βιβλιοθηκών Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι επιπτώσεις του στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Το ρόλο των βιβλιοθηκών στη δια βίου μάθησηΤο ρόλο των βιβλιοθηκών σε περιβάλλοντα E-learningΤην πληροφοριακή παιδεία και τα πρότυπά τηςΚινούμενη στη φιλοσοφία αυτή η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ υποστηρίζει και αναβαθμίζει σταδιακά την πληροφοριακή υποστήριξη & εκπαίδευση των χρηστών της. Βασικός της προσανατολισμός είναι να συμβάλει στην επάρκεια αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριακών αναγκών όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ αλλά και του ευρύτερου κοινού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η βιβλιοθήκη στρατηγικά επέλεξε να αναπτύξει και να εφαρμόσει τρεις δράσεις:Δράση πρώτη: Παροχή Πληροφοριακής εκπαίδευσης (εφαρμόζεται και εξελίσσετε συνεχώς)Δράση δεύτερη: Παροχή Πληροφοριακής υποστήριξης (υπό ανάπτυξη)Δράση τρίτη: Δημιουργία και διάθεση υποστηρικτικών υλικών (εφαρμόζεται και εμπλουτίζεται)
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Δράση πρώτη: Παροχή πληροφοριακής εκπαίδευσης (information literacy)

Οργανωμένα σεμινάρια διαβαθμισμένου επιπέδου προσαρμοσμένα σε ομάδες /
κατηγορίες χρηστών

Δράση δεύτερη: Παροχή πληροφοριακής υποστήριξης (information support on-demand)

Εξατομικευμένη υποστήριξη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης στη χρήση των
προσφερόμενων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριακών πηγών.

Δράση τρίτη: Δημιουργία & διάθεση υποστηρικτικών υλικών (Information support materials)

Οδηγοί υπηρεσιών και άλλο υλικό σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή

3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

Πηγή: website Βιβλιοθήκης ΠΘ

Presenter
Presentation Notes
Η Δράση πρώτη: Παροχή Πληροφοριακής εκπαίδευσης (εφαρμόζεται και εξελίσσετε συνεχώς) και θα δούμε στη συνέχεια τα στατιστικά στοιχεία.Η Δεύτερη Δράση η Παροχή Πληροφοριακής υποστήριξης (υπό ανάπτυξη - δεν προσφέρεται ακόμη)Προβλέπει Εξατομικευμένη υποστήριξη από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στη χρήση των προσφερόμενων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριακών πηγών. �Ωστόσο λειτουργεί η Υπηρεσία "Ρωτήστε μας!”με την οποία τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, αλλά και κάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης μπορεί να υποβάλει μέσω online φόρμας.Η Τρίτη Δράση η Δημιουργία και διάθεση υποστηρικτικών υλικών (εφαρμόζεται και εμπλουτίζεται)FAQΥπό ανάπτυξη βρίσκεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία ενός online οδηγού πληροφοριακής παιδεία με διαδραστικές ιστοσελίδες για την καλύτερη κατανόηση και της εφαρμογής των προτύπων πληροφοριακής παιδείας.Επόμενο βήμα προβλέπει την ανάπτυξη ενός των ψηφιακού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων (learning object repository), και τη διεξαγωγή σεμιναρίων με χρήση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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§ Σκοπός: η διαμόρφωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τους 
χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΠΘ με εφαρμογή σε δυο κύκλους
§ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους για τους νέους φοιτητές του ΠΘ
§ στο εαρινό εξάμηνο για όλους τους φοιτητές του ΠΘ ανεξάρτητα το 

έτος φοίτησής τους
§ Εδικοί στόχοι

§ αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης των χρηστών 
(πληροφοριακό προφίλ χρηστών) 

§ αναγνώριση της απαραίτητης υποδομής για την υλοποίηση του 
προγράμματος (προσωπικό - υλικοτεχνική υποδομή -
εκπαιδευτικές μέθοδοι - περιεχόμενο)

Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Χρηστών

Presenter
Presentation Notes
Σκοπός της μελέτης ήταν η διαμόρφωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΠΘ, το οποίο θα εφαρμοζόταν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, και όχι μόνο. Θα αποτελείτο από δύο μέρη με διαφορετικό εκπαιδευτικό περιεχόμενοΗ μελέτη έθετε ως γενικούς στόχους την αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης των χρηστών (πληροφοριακό προφίλ χρηστών) και την αναγνώριση της απαραίτητης ανθρώπινης (προφίλ εκπαιδευτών) και υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση του προγράμματος.
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Εξετάστηκαν:
§ Ο σκοπός, οι αρχές και τα πρότυπα πληροφοριακής παιδείας των 

SCONUL (1999), ACRL (2000), CAUL (2001), ANZIIL-CAUL (2004)
§ Η διεθνή βιβλιογραφία & οι σχετικές εφαρμογές και πρακτικές
§ Το τεχνικό δελτίο του προγράμματος (θεματικές ενότητες 

εκπαίδευσης):
§ Επιμόρφωση στη δομή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 
§ Επιμόρφωση σε βασικές έννοιες πληροφόρησης & στη 

στρατηγική αναζήτησης και πρόσβασης στη πληροφορία
§ Εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών 
§ Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σχολείων

Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Χρηστών

Presenter
Presentation Notes
Κατά τη σύνταξη της μελέτης ο Τομέας Εκπαίδευσης έλαβε υπόψη:Α) Το σκοπό της συγκεκριμένης ενέργειας, του τεχνικού δελτίου του προγράμματος, όπου σκοπός του προγράμματος είναι:Να μπορεί να αναπτύσσει στρατηγικές αναζήτησης της πληροφορίας σε γνωστικές - πληροφορικές κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν,Να μπορεί να εντοπίζει την πληροφορία σε διάφορες πηγές, αναγνωρίζοντας τις πιο κατάλληλες κάθε φορά και καταλαβαίνοντας τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτές,Να μπορεί να συγκρίνει και να αξιολογεί το συλλεγμένο πληροφοριακό υλικό και τις πηγές πληροφόρησης που του προσφέρονται σ΄ οποιοδήποτε περιβάλλον καιΝα μπορεί να οργανώνει και να αξιοποιεί την πληροφορία λαμβάνοντας υπόψη θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιβλιογραφικής καθιέρωσης (συμβατή μέθοδο βιβλιογραφικής αναφοράς) και άλλα σχετικάΒ) Τις προτεινόμενες, από το παραπάνω τεχνικό δελτίο θεματικές ενότητες εκπαίδευσης (ενδεικτικά αναφέρουμε):Επιμόρφωση στη δομή των υπηρεσιών της ΒΠΘ και στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.Επιμόρφωση σε βασικές έννοιες πληροφόρησης, στη στρατηγική αναζήτησης και στη μεθοδολογία της πρόσβασης στη πληροφορία, διάρκειας δεκαπέντε.Εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της ΒΠΘ.Εκπαίδευση των χρηστών σε εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης των Μουσειακών Χώρων και ειδικότερα του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή της ΒΠΘ.Προβλέπονται ειδικές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μαθητών σχολείων του Βόλου αλλά και της περιφέρειας, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στο παιχνίδι, την κατασκευή αντικειμένων, το τραγούδι, την ανάγνωση παραδοσιακών ιστοριών και την εικονογράφηση ακόμη και τη δραματοποίηση ελληνικών παραμυθιών.Γ) Τη διεθνή φιλοσοφία περί εκπαίδευσης χρηστών στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, η οποία περιγράφεται μέσα από δόκιμους όρους όπως: Πληροφοριακή παιδείαΠληροφοριακά καταρτισμένος χρήστηςΑποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της πληροφοριακής δραστηριότητας, Για το λόγο αυτό έγινε μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα έρευνας πληροφοριακών ικανοτήτων, ανάλυσης πληροφοριακών δεξιοτήτων, προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας, θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης, πληροφοριακών & εκπαιδευτικών εννοιών και θεωριών μάθησης, πληροφοριακών οδηγών & εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
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Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Χρηστών

1η Φάση
Αναγνώριση

2η Φάση
Σχεδιασμός επίλυσης

3η Φάση
Υλοποίηση

4η Φάση
Αξιολόγηση
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ΕΓΓΡΑΦΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(BASIC LIBRARY SKILLS)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
(LIBRARY WELCOME / ORIENTATION)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(INFORMATION LITERACY PROGRAM)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΡΟΣ Ι:
ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕ
ΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΝΕΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

Presenter
Presentation Notes
Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αρχίζει η φάση της υλοποίησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει 2 ΜέρηΤο Μέρος Ι υλοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού στους νέους φοιτητές του ΠΘ (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και όχι μόνο (εξωτερικούς χρήστες).  Έχει διάρκεια 2 ώρες στους προπτυχιακούς και 3 στους μεταπτυχιακούς.Το περιεχόμενο εκπαίδευσης αφορά για τους προπτυχιακούς αφορά:Τον προσανατολισμό στο χώρο της βιβλιοθήκηςΤην εκπαίδευση στο χειρισμό βασικών πληροφοριακών εργαλείων (OPAC, κατάλογο περιοδικών) Βασική εκπαίδευση στη στρατηγική βιβλιογραφικής αναζήτησηςΠαρουσίαση των βασικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και του Κανονισμού λειτουργίας τηςΤο περιεχόμενο εκπαίδευσης αφορά για τους μεταπτυχιακούς αφορά την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε: να κινούνται με άνεση στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διαθέσιμων έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, να χειρίζονται με άνεση τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των παραπάνω πηγών, να κάνουν χρήση των βασικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης να γνωρίσουν βασικές αρχές διαχείρισης διάφορων πληροφοριακών πηγών.Το Μέρος ΙΙ (υπό ανάπτυξη)Το πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας που θα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και την αποτελεσματική χρήση - αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνεται με υποβολή δήλωσης συμμετοχής από όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. 
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3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)
Εξωτερικοί χρήστες
§ Σεμινάρια προσανατολισμένα στα ιδιαίτερα επιστημονικά 

πεδία και ενδιαφέροντα ομάδων στόχου
§ Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας 
§ Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας
§ ΠΑΚΕ

§ Σεμινάρια για σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
§ Ειδικά διαμορφωμένο περιεχόμενο - ασκήσεις στις τεχνικές 

αναζήτησης πληροφοριών και στη χρήση πληροφοριακών πηγών
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Presenter
Presentation Notes
Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αρχίζει η φάση της υλοποίησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει 2 ΜέρηΤο Μέρος Ι υλοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού στους νέους φοιτητές του ΠΘ (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και όχι μόνο (εξωτερικούς χρήστες).  Έχει διάρκεια 2 ώρες στους προπτυχιακούς και 3 στους μεταπτυχιακούς.Το περιεχόμενο εκπαίδευσης αφορά για τους προπτυχιακούς αφορά:Τον προσανατολισμό στο χώρο της βιβλιοθήκηςΤην εκπαίδευση στο χειρισμό βασικών πληροφοριακών εργαλείων (OPAC, κατάλογο περιοδικών) Βασική εκπαίδευση στη στρατηγική βιβλιογραφικής αναζήτησηςΠαρουσίαση των βασικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και του Κανονισμού λειτουργίας τηςΤο περιεχόμενο εκπαίδευσης αφορά για τους μεταπτυχιακούς αφορά την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε: να κινούνται με άνεση στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διαθέσιμων έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, να χειρίζονται με άνεση τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των παραπάνω πηγών, να κάνουν χρήση των βασικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης να γνωρίσουν βασικές αρχές διαχείρισης διάφορων πληροφοριακών πηγών.Το Μέρος ΙΙ (υπό ανάπτυξη)Το πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας που θα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και την αποτελεσματική χρήση - αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνεται με υποβολή δήλωσης συμμετοχής από όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. 



23



24



25



26

Συμμετέχοντες στα σεμινάρια χρηστών Βιβλιοθήκης ΠΘ στο Βόλο

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* ΣΥΝΟΛΑ

Σεμινάρια σε δύο 
παραρτήματα 
βιβλιοθηκών

50 80 100 180 318 564 566 205 2.063

Σεμινάρια στη 
Κεντρική 
Βιβλιοθήκη για όλα 
τα παραρτήματα

550 674 948 753 2.925

Ανάλυση Συμμετοχών

Μεταπτυχιακοί 25 40 115 82 72 120 414

Προπτυχιακοί 50 80 100 180 318 564 541 140 435 402 531 543 3.949

on-demand ακαδημ. 
κοιν. 25 20 15 35

on-demand εξωτ. 
αναγν. κοιν. 20 30 50 100

από Σχολεία 150 300 40 490

Άθροισμα 
συμμετοχών 50 80 100 180 318 564 566 205 550 674 948 753 4.988

Presenter
Presentation Notes
H μείωση του αριθμού και του ποσοστού συμμετοχής στα σεμινάρια το έτος 2004 οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν λιγότερα σεμινάρια λόγω της προετοιμασίας και των εργασιών μετακόμισης της συλλογής και του προσωπικού στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο το  οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2005.
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Ποσοστά συμμετοχής στα σεμινάρια χρηστών των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών 
φοιτητών που διοργανώθηκαν στο Βόλο

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* ΣΥΝΟΛΑ

Εισακτέοι 
προπτυχιακοί 437 525 825 975 925 885 865 875 880 950 995 1250 10.387

Εισακτέοι 
μεταπτυχιακοί 60 105 105 105 105 150 245 245 245 220 285 1.870

Άθροισμα 
εισακτέων 437 585 930 1080 1030 990 1015 1120 1125 1195 1215 1535 12.257

Αριθμός 
συμμετεχόντων 50 80 100 180 318 564 566 205 550 484 603 663 4.363

Ποσοστά 
συμμετοχής  11,4 13,7 10,8 16,7 30,9 57 55,8 18,3 48,9 40,5 49,6 43,2 35,6

Presenter
Presentation Notes
H μείωση του αριθμού και του ποσοστού συμμετοχής στα σεμινάρια το έτος 2004 οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν λιγότερα σεμινάρια λόγω της προετοιμασίας και των εργασιών μετακόμισης της συλλογής και του προσωπικού στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο το  οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2005.
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Ποσοστά συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών στα σεμινάρια χρηστών που 
διοργανώθηκαν στο Βόλο

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* ΣΥΝΟΛΑ

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
προπτυχιακών 
φοιτητών

50 80 100 180 318 564 541 140 435 402 531 543 3884

Εισακτέοι 
προπτυχιακοί 

στο Βόλο
437 525 825 975 925 885 865 875 880 950 955 1250 10347

Ποσοστά 
συμμετοχής 11,4 15,2 12,1 18,5 34,4 63,7 62,5 16 49,4 42,3 55,6 43,4 37,54

Presenter
Presentation Notes
H μείωση του αριθμού και του ποσοστού συμμετοχής στα σεμινάρια το έτος 2004 οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν λιγότερα σεμινάρια λόγω της προετοιμασίας και των εργασιών μετακόμισης της συλλογής και του προσωπικού στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο το  οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2005.
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Ποσοστά συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στα σεμινάρια χρηστών που 
διοργανώθηκαν στο Βόλο

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* ΣΥΝΟΛΑ

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
μεταπτυχιακών 
φοιτητών

25 40 115 82 72 120 454

Εισακτέοι 
μεταπτυχιακοί 

στο Βόλο
60 105 105 105 105 150 225 245 245 220 285 1850

Ποσοστά 
συμμετοχής 16,7 17,8 46,9 33,5 32,7 42,1 24,54

Presenter
Presentation Notes
H μείωση του αριθμού και του ποσοστού συμμετοχής στα σεμινάρια το έτος 2004 οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν λιγότερα σεμινάρια λόγω της προετοιμασίας και των εργασιών μετακόμισης της συλλογής και του προσωπικού στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο το  οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2005.
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Δράση πρώτη: Παροχή πληροφοριακής εκπαίδευσης (information literacy)

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σεμιναρίων – Υλοποίηση Μέρους ΙΙ

Δράση δεύτερη: Παροχή πληροφοριακής υποστήριξης (information support on-demand)

Λειτουργία υπηρεσίας εξατομικευμένης πληροφοριακής υποστήριξης

Δράση τρίτη: Δημιουργία & διάθεση υποστηρικτικών υλικών (Information support materials)

Ολοκλήρωση online οδηγού πληροφοριακής παιδείας

3η περίοδος 2005 – 2008 (Γ’ ΚΠΣ)

Επόμενα βήματα

Presenter
Presentation Notes
Η Δράση πρώτη: Παροχή Πληροφοριακής εκπαίδευσης (εφαρμόζεται και εξελίσσετε συνεχώς) και θα δούμε στη συνέχεια τα στατιστικά στοιχεία.Η Δεύτερη Δράση η Παροχή Πληροφοριακής υποστήριξης (υπό ανάπτυξη - δεν προσφέρεται ακόμη)Προβλέπει Εξατομικευμένη υποστήριξη από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στη χρήση των προσφερόμενων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριακών πηγών. �Ωστόσο λειτουργεί η Υπηρεσία "Ρωτήστε μας!”με την οποία τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, αλλά και κάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης μπορεί να υποβάλει μέσω online φόρμας.Η Τρίτη Δράση η Δημιουργία και διάθεση υποστηρικτικών υλικών (εφαρμόζεται και εμπλουτίζεται)FAQΥπό ανάπτυξη βρίσκεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία ενός online οδηγού πληροφοριακής παιδεία με διαδραστικές ιστοσελίδες για την καλύτερη κατανόηση και της εφαρμογής των προτύπων πληροφοριακής παιδείας.Επόμενο βήμα προβλέπει την ανάπτυξη ενός των ψηφιακού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων (learning object repository), και τη διεξαγωγή σεμιναρίων με χρήση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Γιάννης Κλαψόπουλος 
Μάριος Μπαλατζάρας

Αγάπη Πολύζου

Ευχαριστούμε για την υπομονή σας

Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008
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