
Ενόηηηα «Μαθαίνω πώς» 

 

Αργυρώ Φραντζή 

Δθπαηδεπηηθό θαη ελεκεξσηηθό πιηθό ζηνλ ηζηόηνπν ηεο  

Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ΔΚΠΑ 



Πξάμε: «Γεκηνπξγία εληαίαο πιαηθόξκαο ςεθηαθνύ απνζεηεξίνπ θαη 

ζπλαθώλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο θαη αλάδεημεο 

πεξηερνκέλνπ γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΠΑ» 

Υπνέξγν 2: «Υπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο» 

Γξάζε 4 

 

«Υπεξεζία Δκπινπηηζκνύ Ηδξπκαηηθνύ Απνζεηεξίνπ θαη Χεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΠΑ» 

 
Γηακόξθσζε ηεο ελόηεηαο ΜΑΘΑΗΝΨ ΠΨΣ ηνπ ηζηνηόπνπ ηεο ΒΚΠ 
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Πιεξνθνξηαθή παηδεία (Information literacy) 

“Μπνξείο λα δηδάμεηο ζε έλαλ καζεηή έλα κάζεκα γηα κηα 

εκέξα, αιιά εάλ κπνξέζεηο λα ηνπ δηδάμεηο πξνθαιώληαο ηελ 

πεξηέξγεηα, ζα ζπλερίζεη λα καζαίλεη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ”.    

 

 Clay P. Bedford 



 
Πιεξνθνξηαθή παηδεία  

“Μαζαίλσ πώο λα καζαίλσ” 

Να  δηαηππώλεη θαλείο εξωηήκαηα, λα αλαθαιύπηεη 

ηηο θαηάιιειεο γηα ην εξώηεκά ηνπ πιεξνθνξίεο, 

λα απνξξίπηεη όζεο δελ ηνπ ρξεηάδνληαη, λα 

ζπιιέγεη θαη λα θαηαγξάθεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν 

ηξόπν ην πιηθό ηνπ, λα ελζωκαηώλεη θαη λα 

πξνζαξκόδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηα δεηνύκελά 

ηνπ,  λα εκπινπηίδεη πεξαηηέξσ ηηο πιεξνθνξίεο 

κε ζεβαζκό ζηηο πεγέο ηνπ, λα παξάγεη λέα 

γλώζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ, λα παξνπζηάδεη 

θαη λα επηθνηλωλεί ηε δνπιεηά ηνπ κε 

ελδεδεηγκέλν θαη ζύγρξνλν ηξόπν. 
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Ζ Πιεξνθνξηαθή Παηδεία ζηα παλεπηζηήκηα 

Οη βηβιηνζήθεο εξγάδνληαη καδί κε άιινπο εηαίξνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

απνζηνιή ηνπ θάζε ηδξύκαηνο λα αλαπηύζζεη θαη λα ππνζηεξίδεη 

πιεξνθνξηαθώο εγγξάκκαηνπο καζεηέο, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα 

αλαθαιύπηνπλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία, ηελ έξεπλα θαη ηε δηα βίνπ 

κάζεζε.  

 

    Πρόησπα βιβλιοθηκών ζηην ανώηαηη εκπαίδεσζη.   

     American Library  Association, 2011 

 

 
 
 

 



 

3.2 Τν πξνζσπηθό ησλ βηβιηνζεθώλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα λα 

ελζσκαηώζνπλ  ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, ηα καζήκαηα θαη ηηο αλαζέζεηο εξγαζηώλ.  

 

3.3 Τν πξνζσπηθό ησλ βηβιηνζεθώλ δηακνξθώλεη ηηο άξηζηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο γηα 

δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ζρεδηαζκό online καζεκάηωλ, θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο.  

 

 

Πξόηππα βηβιηνζεθώλ ζηελ Αλώηαηε εθπαίδεπζε 

 

Association of College & Research Libraries ( American Library Association) 2011 





Οι επτά πυλώνες της Πληροφοριακής Παιδείας 
The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model 

 



λα θαηαιαβαίλσ πόηε έρσ αλάγθε κηα πιεξνθνξία 

 λα αληηιακβάλνκαη ηελ έθηαζε, ηελ πνηθηιία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

        λα νξγαλώλσ ηελ αλαδήηεζε, λα ζπιιέγσ, λα ζπγθξίλσ, λα αμηνινγώ ηηο 

 πιεξνθνξίεο 

            λα νξγαλώλσ ζπζηεκαηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηώ εζηθά ηηο πιεξνθνξίεο 

                λα παξνπζηάδσ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, λα ζπλζέησ λέεο θαη  

                 παιηέο  πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο δηαρέσ κε πνηθίινπο ηξόπνπο 
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Από ηελ εμππεξέηεζε ζηελ ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε 
 



Ο βηβιηνζεθνλόκνο  ζήκεξα 

Σπλεξγαζία κε δηδάζθνληεο 



Ο βηβιηνζεθνλόκνο  ζήκεξα 

Παξνπζία  ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην 



Ο βηβιηνζεθνλόκνο  ζήκεξα 

Θεκαηηθή εμεηδίθεπζε, θαηά επηζηήκε 



Δλόηεηα “Μαθαίνω πώς”       

 

Γλσζηηθά αληηθείκελα 

Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη 

Καιέο Τέρλεο 

 Αξραηνινγία 

 Βπδαληηλή Φηινινγία 

 Μνπζηθέο ζπνπδέο 
 θηι 

Δπηζηήκεο πγείαο 

Θεηηθέο επηζηήκεο 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο 



Οη ππιώλεο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Παηδείαο ζην Μαθαίνω πώς 

Εμεηάδω - 

Σρεδηάδω  

Ψάρλω θαη 

βξίζθω 

Βηβιία, Ψεθηαθέο ζπιινγέο, 

Πεξηνδηθά, Δηπιωκαηηθέο 

εξγαζίεο, Βάζεηο δεδνκέλωλ, θηι 

Σπιιέγω 
Ψάρλω θαη 

βξίζθω 
   Καηάινγνη 

Αμηνινγώ Κάλσ έξεπλα 
Πξώηα βήκαηα ζηελ 

έξεπλα 
Αμηνινγώ 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο έληππσλ θαη 

ειεθηξνληθώλ πεγώλ 

Παξνπζηάδσ Κάλσ έξεπλα 
Πξώηα βήκαηα ζηελ 

έξεπλα 
Φξεζηκνπνηώ  Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα Λνγνθινπή 

Παξνπζηάδσ Κάλσ έξεπλα 
Πξώηα βήκαηα ζηελ 

έξεπλα 

Γξάθσ θαη 

παξνπζηάδσ 
  

Γηαρεηξίδνκαη Κάλσ έξεπλα  Γηαρείξηζε  Γηαρείξηζε βηβιηνγξαθίαο 
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Δίδε πιηθνύ 

Σπρλέο εξσηήζεηο 

Γισζζάξη 

 



Δλόηεηα “Μαθαίνω πώς” 

 

Δίδε πιηθνύ 

 

Άξζξα 

Οδεγίεο, ζπκβνπιέο 

Οδεγνί-θαηάινγνη  πεγώλ 

Βίληεν 



Σην Γηαδίθηπν (βίληεν) 

https://www.youtube.com/watch?v=uE3QjJ1Ek9w


Επραξηζηώ ! 


