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Πληροφοριακή παιδεία σε Πανεπιστήμια 

στο εξωτερικό

• Ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών του 

ακαδημαϊκού ιδρύματος

• Courses/ online courses

• Workshops/online workshops

• Online tutorials/Videos

• Ενημερωτικούς οδηγούς στο Web



Πληροφοριακή παιδεία σε Πανεπιστήμια 

στην Ελλάδα

• Ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών

– Μάθημα επιλογής/υποχρεωτικό

– Εργαστήριο/προαπαιτούμενο σε υποχρεωτικό – Εργαστήριο/προαπαιτούμενο σε υποχρεωτικό 

μάθημα

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης

• Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Βιβλιοθήκης

• Platforms

• Online Tutorials



Πληροφοριακή παιδεία στη Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

• Webinars• Webinars

• Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια/ 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε 

τμήματος (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 

Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου)

• Προσωπικές συναντήσεις (one on one)



Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών;

• Πρόθεση να ενταχτεί το πρόγραμμα 
πληροφοριακής παιδείας στο πρόγραμμα 
σπουδών των τμημάτων σπουδών των τμημάτων 

• ∆υσκολίες:
– Ποιος θα διδάξει;
– Ποιος θα είναι υπεύθυνος;
– Ποιος θα προετοιμάζει/οργανώνει το 

εκπαιδευτικό υλικό;
– Χρονοβόρα διαδικασία 



Κίνητρο;

• Βεβαίωση παρακολούθησης

• Ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο • Ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο 

Παράρτημα ∆ιπλώματος των φοιτητών



Τι είναι το 

Παράρτημα ∆ιπλώματος;



Τι είναι το 

Παράρτημα ∆ιπλώματος;

• Νόμος 3374/2005

– Άρθρο 15

• Το Παράρτημα ∆ιπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο που

χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το

πτυχίο τους

• ∆εν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε

αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός,

ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας



∆ιαδικασία

• Καθιέρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

της Βιβλιοθήκης 

• Οκτώβριος 2014 συνάντηση με τις Πρυτανικές • Οκτώβριος 2014 συνάντηση με τις Πρυτανικές 

Αρχές 

– Πρόταση

• Νομική Υπηρεσία

– Αρνητική απάντηση



∆ιαδικασία

Έρευνα σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :

• University of National School of Public Health 

Athens School of Hygiene

• Technological Educational Institute of Athens

(TEI-A)/ Faculty of Health and Caring Professions/ 

Physiotherapy Department 

• University of the West of England

• Lodz University of Technology

• Universidade do Minho

• University of Westminster



∆ιαδικασία

• Απόφαση Συγκλήτου  - Νοέμβριος 2015

• ΘΕΜΑ: Αναγραφή στο παράρτημα διπλώματος/Diploma 

Supplement των φοιτητών της αποκτηθείσας δεξιότητας 

από τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 

Πληροφόρησης «Πληροφοριακή Παιδεία»Πληροφόρησης «Πληροφοριακή Παιδεία»

– Θεματικές Ενότητες 

– Σκοπός 

– ∆ιάρκεια

– Εκπαιδευτικοί στόχοι

– Εκπαιδευτικές τεχνικές

– Εκπαιδευτικά μέσα 

– Εκπαιδευτικό/Υποστηρικτικό Υλικό 



∆ιαδικασία

• Σύμφωνα με Απόφαση της Συγκλήτου (απόσπασμα του 

πρακτικού αριθμ. 15, 27/11/2015), η 

παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων 

των εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή 

Παιδεία" που προσφέρει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Παιδεία" που προσφέρει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου μας (με εξαίρεση της 

πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: 

“Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης”), θα 

αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma

Suppmement) που δίδεται στους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου μας, ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους



∆ιαδικασία

• Γνωστοποίηση προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου 

• Ενημέρωση και προβολή προς τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου 

– Email– Email

– Social media

– Ενημερωτικό υλικό
– γτ



Στατιστικά

XX 22 58 50 49 33

Αριθμός Σεμιναρίων / Έτος

XX
2013

22
2014
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2015
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2016
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2017

33
05/2018



Στατιστικά

2018

2017

Αριθμός Φοιτητών / Έτος

17,70%

27,24%

53,10%

7,41%

2016

2015

2014

904

768

715

467

367



Στατιστικά

• 4 κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων

• 11 θεματικές ενότητες

• Πρωινά και απογευματινά τμήματα• Πρωινά και απογευματινά τμήματα

• Νέες θεματικές ενότητες 

• Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των 

θεματικών ενοτήτων

• Νέο εκπαιδευτικό υλικό - Infovideos



Συνεργασίες

• Ακαδημαϊκό προσωπικό 

• Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου

• Διοικητικό/εργαστηριακό 

προσωπικόπροσωπικό



Σύνδεση της Βιβλιοθήκης με τις 

Γραμματείες

• Εφαρμογή που ελέγχει την 

παρακολούθηση επαρκούς αριθμού 

σεμιναρίων “πληροφοριακής σεμιναρίων “πληροφοριακής 

παιδείας” ώστε να κατοχυρωθεί ως 

δεξιότητα στο diploma supplement 

• Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση



Σύνδεση της Βιβλιοθήκης με τις 

Γραμματείες



Σύνδεση της Βιβλιοθήκης με τις 

Γραμματείες



Σύνδεση της Βιβλιοθήκης με τις 

Γραμματείες



Αίτηση ορκωμοσίας

 Έχω συμμετάσχει σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 

Θεματικές Ενότητες του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος της Βιβλιοθήκης «Πληροφοριακή 

Παιδεία» (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής Παιδεία» (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής 

ενότητας (LIB1) με τίτλο «Προσανατολισμός στο 

χώρο της Βιβλιοθήκης»)



Παράδειγμα προς μίμηση

• Το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης ακολούθησε το 

γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου 

ΜακεδονίαςΜακεδονίας



Χρήσιμες Ιστοσελίδες

• http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-

supplement_el

• http://www.aic.lv/ace/tools/leg_aca/DS_form.htm



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!προσοχή σας!

Φωτεινή Πολυμεράκη

https://www.lib.uom.gr


