
Οικονομικός αλφαβητισμός στο σύνθετο οικονομικό 
περιβάλλον: νέοι ρόλοι για τις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες

Στέλλα Κορομπίλη
Άσπα Τόγια

2η Επιστημονική Ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ.
«Οικονομικές βιβλιοθήκες: δεξαμενές πληροφόρησης και κατάρτισης»

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα



Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και ο 
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 
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Οι αλλαγές.... (1)

• Αλλαγές στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό

– Περιορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλισης

• Αλλαγές στις αγορές εργασίας

– Αυξημένη κινητικότητα

– Διακύμανση μισθών – οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας

• Αλλαγές στις χρηματαγορές 

– Αυξημένη πολυπλοκότητα χρηματοπιστωτικών προϊόντων

– Αυξημένη ρευστότητα και δυνατότητα δανεισμού πριν την κρίση –
σημαντικά μειωμένη μετά
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Οι αλλαγές..... (2)

• Δημογραφικές αλλαγές

– Μακρά περίοδος συνταξιοδότησης με λιγότερες πηγές εισοδήματος

– Ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό

• Τεχνολογικές εξελίξεις

– Ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

– Μεγάλο εύρος χρηματοπιστωτικών προϊόντων

– Εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφόρησης σχετικά με 
επενδυτικά προϊόντα

– Νέα θέματα ασφάλειας και οικονομικής ενημέρωσης

(Lusardi, 2018; Πάνος, 2017)
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Οι κίνδυνοι

•Απώλεια εισοδήματος

•Αποτυχημένες επενδυτικές επιλογές

•Υπερχρέωση 

•Φτώχεια 

•Έλλειψη συνταξιοδοτικής αποταμίευσης

•Λανθασμένος προγραμματισμός

(Φίλιππας, 2011)
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Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

• “Συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και 
συμπεριφορών, που είναι απαραίτητες για τη λήψη σωστών 
οικονομικών αποφάσεων με απώτερο στόχο την επίτευξη ατομικής 
οικονομικής ευημερίας” (OECD, 2012)

• “Η ικανότητα των ανθρώπων να επεξεργάζονται 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να λαμβάνουν 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με το χρηματοοικονομικό 
τους προγραμματισμό, τη συγκέντρωση πλούτου, το δανεισμό και 
τις συντάξεις” (Lusardi & Mitchell, 2014)

• Πολυδιάστατο φαινόμενο – περιλαμβάνει Γνώσεις, Συμπεριφορές
και Στάσεις
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Χρηματοοικονομική εκπαίδευση

• Η διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές βελτιώνουν την 
κατανόησή τους για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις έννοιες και 
τους κινδύνους και, μέσω πληροφόρησης, διδασκαλίας ή / και 
αντικειμενικών συμβουλών, αναπτύσσουν την ικανότητα να 
αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς κινδύνους και τις οικονομικές 
ευκαιρίες, να κάνουν συνειδητές επιλογές και να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής τους 
ευημερίας (OECD, 2005)

• Στόχος των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης είναι 
η παροχή βασικών οικονομικών γνώσεων (γραμματισμός), και όχι η 
εξειδίκευση
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• 33% των ενηλίκων είναι χρηματοοικονομικά 
αναλφάβητοι

(S&R GFLS, 2016)

• 22% των μαθητών (15 ετών) δεν έχουν βασικές 
οικονομικές δεξιότητες

• 12% των  μαθητών έχουν υψηλές επιδόσεις και 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν δύσκολα 
σενάρια

(PISA 2015)
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52% των 
ενηλίκων 

μπορούν να 
υπολογίσουν 

έναν απλό τόκο 
καταθέσεων 

42% γνωρίζουν 
τα οφέλη του 

ανατοκισμού των 
καταθέσεων

1 στους 3 
γνωρίζουν ότι 
μπορούν να 

μειώσουν τον 
επενδυτικό 

κίνδυνο 
αγοράζοντας 
διαφορετικά 

προϊόντα 

Πηγή: G20/OECD INFE Report on adult financial literacy in G20 
countries (2017)

Επίπεδα ΟιΑ (2)



• 52% των ενηλίκων είναι 
οικονομικά εγγράμματοι

• Καλύτερη κατανόηση 
χρηματοοικονομικών εννοιών 
στη Β. Ευρώπη

• Χαμηλότερα ποσοστά στον 
ευρωπαϊκό Νότο

• Στην Κ. και Α. Ευρώπη, οι νέοι 
δεν αποταμιεύουν για το 
μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κατά τη συνταξιοδότηση λόγω 
περιορισμένων οικονομικών 
δεξιοτήτων
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Οικονομικός αλφαβητισμός στην 
Ευρώπη

Πηγή: S&P GFLS



Οικονομικός αλφαβητισμός και 
βιβλιοθήκες

11



12



• Αναγνώριση, πρόσβαση 
και σύγκριση οικονομικών 
πληροφοριών από 
διάφορες πηγές

• Κριτική αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας, της 
επικαιρότητας, της 
αντικειμενικότητας των 
πληροφοριών και των 
πηγών τους

• Αξιοποίηση των 
πληροφοριών με συνετό 
και παραγωγικό τρόπο

• Ηθική χρήση των 
πληροφοριών
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https://smartinvesting.ala.org/
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https://www.moneysmartweek.org/
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Πώς μπορούν να εμπλακούν οι βιβλιοθήκες

• Φιλοξενία προγραμμάτων και εκδηλώσεων

• Εμπλουτισμός συλλογής με σχετικό υλικό

• Δημιουργία οδηγών 

• Διδασκαλία μαθημάτων ΟικΑ

• Ενσωμάτωση ΟικΑ στην πληροφοριακή παιδεία

• Συνεργασία με προγράμματα ΟικΑ που πραγματοποιούνται ήδη 
στο ίδρυμα
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Σχεδιασμός εκπαίδευσης (1)

• Εντοπισμός και αξιολόγηση περιπτώσεων διδασκαλίας ΟικΑ στο 
ίδρυμα

• Εντοπισμός όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)

• Συγκρότηση επιτροπών – ομάδων εργασίας

– Συμβουλευτική επιτροπή

– Ομάδα εργασίας

• Αξιολόγηση ευκαιριών για συνεργασίες

– Εκπαιδευτικό προσωπικό

– Υπηρεσίες και δομές του ιδρύματος

– Φορείς εκτός ιδρύματος
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Σχεδιασμός εκπαίδευσης (2)

• Προσδιορισμός των αναγκών

– Αξιολόγηση επιπέδου οικονομικού αλφαβητισμού

• http://www.usfinancialcapability.org/quiz.php

• https://www.savingadvice.com/tools/quizzes/jumpstart-financial-
literacy.html

– Προτεραιότητες και στόχοι

• Αξιολόγηση γνώσεων και ετοιμότητας προσωπικού της 
βιβλιοθήκης
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https://www.savingadvice.com/tools/quizzes/jumpstart-financial-literacy.html


Περιεχόμενο εκπαίδευσης

• Επιλογή θέματος ανάλογα με τους στόχους

– Οικονομικός προγραμματισμός, διαχείριση χρέους, 
χρηματοοικονομική απάτη κλπ. 

• Εντοπισμός σχετικών πηγών και δημιουργία οδηγού για φοιτητές
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Ομάδες-στόχοι 

• Προπτυχιακοί φοιτητές

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές

• Φοιτητές εξ αποστάσεως προγραμμάτων

• Προσωπικό 

• Ευρύτερη κοινότητα
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Τρόποι παροχής εκπαίδευσης

• Workshops

• Webinars

• Σεμινάρια πρωτοετών

• Παρουσιάσεις

• Ημερίδες, συνέδρια

• Μάθηση μέσω ομοτίμων (Peer-to-peer)
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Αξιολόγηση

• Μέτρηση
– Ποσοστά συμμετοχής

– Ερωτηματολόγια

– Pre-post test

– Άλλοι τρόποι αθροιστικής αξιολόγησης

• Αποτίμηση
– Επιτεύχθηκαν οι στόχοι;

• Ανατροφοδότηση, βελτίωση, επανάληψη
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Καλές πρακτικές
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University of Denver Libraries

Συνεργασία Βιβλιοθήκης με τμήματα και υπηρεσίες του 
πανεπιστημίου για τη διοργάνωση μιας εβδομάδας ΟικΑ στο 
πλαίσιο του προγράμματος Money Smart Week

• Μία κεντρική ομιλία (http://videocast.du.edu/video/financial-speaker--
adam-carroll---winning-the-money-game)

• 9 σεμινάρια από ειδικούς
– Προϋπολογισμός και δαπάνες

– Χρέος και πίστωση

– Επενδύσεις, επιχειρηματικότητα

– Κόστος εκπαίδευσης

• 1 ωριαίο σεμινάριο από βιβλιοθηκονόμο για τις πηγές οικονομικών 
πληροφοριών

• Ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις φοιτητών με οικονομικούς 
συμβούλους 

http://videocast.du.edu/video/financial-speaker--adam-carroll---winning-the-money-game


Mississippi State University Libraries

Money talks: Διδασκαλία αυτόνομου μαθήματος από 
βιβλιοθηκονόμο σε πρωτοετείς φοιτητές

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρημάτων και υπεύθυνης στάσης σε 
καταστάσεις της πραγματικής ζωής
– Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών

– Διαφορά μεταξύ ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και ετήσιας ποσοστιαίας απόδοσης

– Έξυπνες δαπάνες και διαχείριση φοιτητικών δανείων

– Κατάρτιση προϋπολογισμού

– Κατανόηση ζητημάτων ασφάλισης και φορολογίας

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού
– Ερευνητική εργασία για τον νέο Νόμο περί Πιστωτικών Καρτών

• Αξιολόγηση δεξιοτήτων στην αρχή και το τέλος του εξαμήνου
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Marymount University

Ενσωμάτωση δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού στο 
πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Συνεργασία Βιβλιοθήκης – Σχολής 

• Ενσωμάτωση με βάση τα πρότυπα της ACRL

• Χρησιμοποιήθηκαν 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών

• Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόμοι πρότειναν θέματα ερευνητικών εργασιών 
ΟικΑ
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Οι 
βιβλιοθηκονόμοι 

εισάγουν μια 
έννοια

Οι 
βιβλιοθηκονόμοι 
αναπτύσσουν μια 

έννοια

Οι 
βιβλιοθηκονόμοι 

διδάσκουν μια 
έννοια ώστε οι 
φοιτητές να την 

κατακτήσουν
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Ripon College, Lane Library

Money Fitness: Πρόγραμμα ΟικΑ που συντονίζει η βιβλιοθήκη

• Παρουσιάσεις 

• Workshops
– Επιτόκια

– Πίστωση 

– Κατάρτιση προϋπολογισμού

– Επενδύσεις 

– Φοιτητικά δάνεια

• Money coaches
– Φοιτητές παρέχουν σε άλλους φοιτητές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 

απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις

https://www.ripon.edu/health-wellness/financial-literacy/about-money-fitness/

https://www.ripon.edu/health-wellness/financial-literacy/about-money-fitness/


Atlanta University Center, Robert W. Woodruff Library

Εκπαίδευση προσωπικού στον ΟικΑ

• Ομάδα εργασίας για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελούμενη 
από μέλη του προσωπικού της βιβλιοθήκης

• Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσωπικού 
πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση στα εξής θέματα:
– Stress-Free Debt Elimination

– Financial Wellness—Your Credit Report and Credit Score

– Building a Confident Retirement

– Financial Fitness—Living within a Realistic Budget

– What’s Your Spending Personality?
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MoneyCounts: a Financial Literacy 
Series

• Συνεργασία βιβλιοθήκης και Επιτροπής 
Εκπαίδευσης (Commission for Adult 
Learners)

• Μηνιαία σεμινάρια ΟικΑ στη 
βιβλιοθήκη

https://financialliteracy.psu.edu/moneycou
nts/
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Penn State University Libraries

https://financialliteracy.psu.edu/moneycounts/


Student Financial Education Center

• Συνεργασία μεταξύ βιβλιοθήκης και Ένωσης 
Προπτυχιακών Φοιτητών

• Μάθηση μεταξύ ομοτίμων
• Φοιτητές με χρηματοοικονομικές γνώσεις 

παρείχαν ατομικά σεμινάρια σε άλλους 
φοιτητές και συμμετείχαν ως εκπαιδευτές 
σε ομαδικά μαθήματα
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Penn State University Libraries



Μερικές συμβουλές

• Εξασφαλίστε αντικειμενικότητα: χρησιμοποιήστε αμερόληπτες πηγές

• Εξασφαλίστε ακρίβεια: χρησιμοποιήστε έγκυρες πηγές

• Δημιουργήστε συνεργασίες: καθορίστε κριτήρια και προσδοκίες

• Επιλέξτε προσεκτικά το θέμα

• Βασιστείτε στην επιτυχία: ενσωματώστε περιεχόμενο σε υπάρχοντα 
προγράμματα

• Χρησιμοποιήστε εστιασμένες στρατηγικές προώθησης και προβολής

• Μετρήστε τα αποτελέσματα: συγκρίνετε τις γνώσεις πριν και μετά

• Διατηρήστε το πρόγραμμα επίκαιρο: αναθεωρείτε συχνά το περιεχόμενο
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Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας

aspatogi@libd.teithe.gr
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Εικόνες

Flickr. https://www.flickr.com/photos/23697075@N03/7460936024/
Information literacy spaces. https://informationliteracyspaces.wordpress.com/
Slideplayer. http://slideplayer.com/slide/8733583/#
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