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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Ε Ρ Γ Α  Ι Α   

Το Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου (ΑΡΚΥ) και θ Βιβλιοκικθ, βρίςκονται αντιμζτωποι με μία 
πρόκλθςθ. Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά χριςθσ που υπάρχουν, θ αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
βιβλιοκικθσ και κυρίωσ αυτά τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ δεν βρίςκονται ςτα αναμενόμενα 
επίπεδα. 
Με δεδομζνθ τθ διαφορετικότθτα τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ που 
εφαρμόηεται ςτο Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου (ΑΡΚΥ), το πανεπιςτιμιο και θ βιβλιοκικθ κα 
ζπρεπε να βρουν τρόπουσ προςζγγιςθσ, ενεργοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν ςτθν 
αξιοποίθςθ των πθγϊν που είναι ςτθ διάκεςι τουσ.  
Ρροτείνεται θ δθμιουργία Εκπαιδευτικισ Ρφλθσ Βιβλιοκικθσ (Ε.Ρ.Β.) με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ και 
ενθμζρωςθ των χρθςτϊν. Σφμφωνα με τθν πρόταςι μασ θ Ε.Ρ.Β., κα λειτουργιςει μζςω των 
υφιςτάμενων υποδομϊν των ςυςτθμάτων τθλεκπαίδευςθσ. 
Ρροχωριςαμε ςτο ςχεδιαςμό τθσ μεκόδου υλοποίθςθσ του όλου εγχειριματοσ, αγγίηοντασ τα 
κζματα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν με ςτόχο τθν αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ τθσ 
μεκοδολογίασ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ 
αξιολόγθςθσ του βακμοφ επιτυχίασ τθσ όλθσ προςπάκειασ. Βαςικι μασ επιδίωξθ, ςτθν όλθ 
ειςιγθςθ είναι θ ενεργοποίθςθ των μελϊν τθσ Βιβλιοκικθσ και θ δθμιουργία «Κοινότθτασ 
Χρθςτϊν» μζςα από τθν αξιοποίθςθ εργαλείων web 2.0. Σοβαρι επίςθσ, παράμετροσ ςτο 
ςχεδιαςμό τθσ μεκοδολογίασ, ιταν και θ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν, μζςα από τθν 
εμπλοκι τθσ διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου και τθ ςυνεργαςία με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. 
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ABSTRACT 

The Open University of Cyprus (OUC) and its library are confronted with a challenge. According to 
statistics, the use of the library services and primarily those of the E-library is not at the expected 
levels. 
Given the diversity of the distance educational methodology that is applied to the Open University 
of Cyprus (OUC), the University and its library should develop ways to approach and educate their 
users and bring them into action in order to be able to effectively utilize the sources at their 
disposal.  
Our proposal is to create an Educational Library Gate (E.L.G.) for the education and briefing of the 
users. According to our proposal, the E.L.G will operate through the existing of E-Learning systems. 
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We proceeded in the development of the methodology of this undertaking, focusing at first on the 
issues that would lead to the improvement of the effectiveness of the Distance Education Model. 
Furthermore, strong emphasis was given to the evaluation parameters of the success of this effort. 
Our basic objective in this proposal is to empower our library members and to create a “Users’ 
Community” by taking advantage of web 2.0 capabilities. Additionally, another important factor in 
the planning of this effort was to guarantee member’s attendance, through the involvement of the 
University Administration and the collaboration with the academic community. 
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ΣΟ  Α Ν Ο Ι Κ ΣΟ  Π Α Ν Ε Π Ι  Σ Η Μ Ι Ο  Κ Τ Π Ρ ΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ  

Το Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου (ΑΡΚΥ) δζχκθκε για πρϊτθ φορά φοιτθτζσ το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 
2006 – 2007 προςφζροντασ δφο μεταπτυχιακά Ρρογράμματα  Σπουδϊν.  Σιμερα τρία χρόνια μετά 
προςφζρονται πζντε Ρρογράμματα  Σπουδϊν,  4 Μεταπτυχιακά και 1 Ρροπτυχιακό, ςτα οποία 
φοιτοφν πζραν των  2000 φοιτθτϊν. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Το Διδακτικό Ρροςωπικό αποτελείται από ςυνδυαςμό μόνιμου Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ 
Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) και Συμβαςιοφχου Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΣΕΡ). Θ αναλογία μελϊν ΔΕΡ – 
ΣΕΡ είναι, ςτο παρόν ςτάδιο, 1 προσ 6. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο ΑΡΚΥ διεκπεραιϊνεται μζςω του μεικτοφ τρόπου μάκθςθσ  
(Blended Learning) . Θ μεικτι μάκθςθ διεκπεραιϊνεται μζςα από ειδικά ςχεδιαςμζνα εγχειρίδια, 
επαυξάνεται  μζςω τθσ τεχνολογίασ με ςυςτιματα Αςφγχρονθσ και Σφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ και 
επιπρόςκετα κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ πραγματοποιοφνται πζντε Ομαδικζσ 
Συμβουλευτικζσ Συναντιςεισ (ΟΣΣ).   Ωσ εκ τοφτου, θ φυςικι επικοινωνία (πρόςωπο με πρόςωπο) 
των φοιτθτϊν με τθν Βιβλιοκικθ  είναι ςχεδόν αδφνατθ. 
Το ερϊτθμα που τίκεται ςε ανάλογεσ προςπάκειεσ, είναι αν «μπορεί θ από απόςταςθ εκπαίδευςθ 
με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ να υποκαταςτιςει αποτελεςματικά μια παραδοςιακι αίκουςα 
διδαςκαλίασ;». Το κζμα αυτό ζχει απαςχολιςει αρκετοφσ ερευνθτζσ και το γενικό ςυμπζραςμα 
είναι ότι, ςτο μζςο όρο δεν υπάρχει ουςιαςτικι διαφορά ςτο αποτζλεςμα μιασ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ςε ςχζςθ με τισ τεχνολογίεσ και τον τρόπο διεκπεραίωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Αυτό που τελικά ζχει ςθμαςία είναι θ ποιότθτα και οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ πάντοτε ςε ςυνάρτθςθ (προςαρμογι) με το μζςο εκπαίδευςθσ (Evans, Haughey and 
Murphy 2008).   

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΠΟΡΑ  

Θ γεωγραφικι διαςπορά των κακθγθτϊν / φοιτθτϊν του ΑΡΚΥ μπορεί να είναι όςθ και θ ζκταςθ 
τθσ διαςποράσ των ανκρϊπων που είναι Ζλλθνεσ ι μιλοφν τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σιμερα θ 
κατανομι των φοιτθτϊν του πανεπιςτθμίου είναι γφρω ςτο 50% από Κφπρο, 48% από Ελλάδα και 
2% άλλεσ χϊρεσ. Μελλοντικά τα ποςοςτά αυτά αναμζνονται να διαφοροποιθκοφν με τθν εγγραφι 
περιςςότερων Ελλινων τθσ διαςποράσ, μζςα από τθν δθμιουργία Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για 
τουσ απόδθμουσ ςε ςυνεργαςία με το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικϊν (ΥΡΕΞ). 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

2006 – 2007:   Αξιοποίθςθ του Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου 
2007 – 2008:   Σταδιακι / πιλοτικι εφαρμογι τθσ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ  
2008 – 2009:   Ρλιρθσ εφαρμογι τθσ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ και ςταδιακι / πιλοτικι 
εφαρμογι των Σφγχρονων Τθλεςυναντιςεων 
2009 – 2010:   Ρλιρθσ εφαρμογι Σφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα, αναμζνεται 
ζναρξθ παραγωγισ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ςυςτθματικό επίπεδο. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η πρόςκτηςη πηγών και η επιλογή του ενδιάμεςου παροχζα Eduserv Athens για την πρόςβαςη 
ς’ αυτζσ 

Θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ τον Ιοφνιο του 2006, ζτοσ κατά το οποίο προςφζρκθκαν τα 
δφο πρϊτα Ρρογράμματα Σπουδϊν και ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ επζβαλε τθν απόκτθςθ 
κατάλλθλων πθγϊν πλθροφόρθςθσ οι οποίεσ να είναι προςβάςιμεσ ςτα μζλθ τθσ.  
Αργά αλλά ςτακερά ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ για τθ ςυμπερίλθψθ τθσ Βιβλιοκικθσ του 
ΑΡΚΥ ςτθν κοινοπραξία των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (HEALINK). Επίςθσ, με τθν 
κοινοπρακτικι αγορά βάςεων δεδομζνων ςτα πλαίςια του Συνδζςμου Κυπριακϊν Ακαδθμαϊκϊν 
Βιβλιοκθκϊν (ΣΚΑΒ), απαραίτθτθ προχπόκεςθ απετζλεςε θ εξεφρεςθ του εργαλείου πρόςβαςθσ 
προσ τισ αποκτθκείςεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ πρόςβαςθσ. 
Θ «αναηιτθςθ» αυτι δεν ιταν δφςκολθ. Ο ενδιάμεςοσ παροχζασ Athens ιταν θ επιλογι αρκετϊν 
από τα μεγαλφτερα Ανοικτά Ρανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ. Θ λφςθ αυτι είχε όλα τα εχζγγυα 
επιτυχίασ, γιατί δοκιμάςτθκε και πζτυχε ςφμφωνα με όλα τα δεδομζνα που απορρζουν από τισ 
πολλζσ παρουςιάςεισ επί του κζματοσ. 
Θ επιλογι του ενδιάμεςου παροχζα Athens το 2006, δεν αποτελοφςε μόνο κάτι καινοτόμο για τα 
Ελλθνικά δεδομζνα, αλλά ςυνάμα προςζκετε ακόμα μία πρόκλθςθ για τθν μονομελι ομάδα 
προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ. Τθν πρόκλθςθ του να προςεγγίςει και να ενθμερϊςει τθν 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα, αλλά κφρια τθν κοινότθτα των χρθςτϊν τθσ ςτο ςφνολο, για τθ νζα αυτι 
υπθρεςία. 
 

Επικοινωνία και εκπαίδευςη μελών Βιβλιοθήκησ 

Κατά το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 το βαςικό μζςο επικοινωνίασ και εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν 
τθσ βιβλιοκικθσ και του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ, ιταν το τθλζφωνο και το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Ο ανωτζρω τρόποσ επικοινωνίασ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, παρουςίαςε πολλαπλά 
προβλιματα1. 
Κτίηοντασ πάνω ςτισ εμπειρίεσ τθσ προθγοφμενθσ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ, το 2007-2008 
δθμιουργικθκαν Tutorials ςε μορφι Power Point Presentations (pps)2, τα οποία και πάλι 
προωκικθκαν ςτουσ χριςτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ραράλλθλα 
ςυνεχιηόταν θ τθλεφωνικι και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου υποςτιριξθ. Κατά το ίδιο 
ακαδθμαϊκό ζτοσ δθμιουργικθκε επαγγελματικοφ επιπζδου ψθφιακό υλικό (CD)3, με αναλυτικι 
επεξιγθςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ, και κυρίωσ εςτιαςμζνο ςτουσ τρόπουσ 
αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ των Θλεκτρονικϊν Ρλθροφοριακϊν Ρθγϊν.  
 

                                                      
1
 Τα προβλιματα που είχαν εντοπιςτεί αφοροφςαν κυρίωσ ςτθ μθ επαρκι γνϊςθ χριςθσ των Θ/Υ από τουσ χριςτεσ (κυμίηουμε τθν θλικιακι 

διαςπορά των φοιτθτϊν-χρθςτϊν ςε ζνα ανοικτό πανεπιςτιμιο), αλλά και ςτθν αδυναμία επιλογισ των πθγϊν που ανταποκρίνονταν ςτισ ζρευνεσ 
τουσ.  Ανυπαρξία Ρλθροφοριακισ Ραιδείασ   
2
 Τα presentations είχαν ετοιμαςτεί για να αντιμετωπίςουμε «περιπτϊςεισ», όπωσ: τθσ αναηιτθςθσ ςυγκεκριμζνων τίτλων άρκρων περιοδικϊν, 

ςυγκεκριμζνων τίτλων θλεκτρονικϊν περιοδικϊν, άρκρο ςυγκεκριμζνου ςυγγραφζωσ, ζρευνα με κεματικοφσ όρουσ κ.ά.) από τα διάφορα 
προγράμματα ςπουδϊν (3 τον αρικμό).  
Είχαν επικεντρωκεί ςε πθγζσ εςτιαςμζνεσ ςτο περιεχόμενο των Θ.Ε. των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και τισ είχαμε ονομάςει «Θεματικζσ 
Ραρουςιάςεισ». 
3
 Αποτελοφςε μια «πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ» προςπάκεια «ςφαιρικισ» παρουςίαςθσ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ με επιδίωξθ τθν ενκάρρυνςθ 

των χρθςτϊν για χριςθ των Ρλθροφοριακϊν Ρθγϊν που ςταδιακά όλο και εμπλουτίηονταν.  



Ειςιγθςθ ςτο 18ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Ράτρα 5-6 Νοεμβρίου 2009. Σελίδα 5 

 

Σο «πρόβλημα»:  

Η μη αναμενόμενη  χρήςη των Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρηςησ 

Το Ρανεπιςτιμιο αναγνωρίηοντασ το ρόλο και τθ διαφορετικότθτά του, από νωρίσ ζχει επενδφςει 
και ςυνεχίηει να επενδφει πολφτιμουσ πόρουσ για τθν απόκτθςθ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ 
θλεκτρονικϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ.  
Θ ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν πθγϊν 
πλθροφόρθςθσ, ζδειξε ότι θ χριςθ τουσ δεν είναι θ αναμενόμενθ. Επίςθσ θ  ικανοποίθςθ των 
φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ δεν βρίςκεται ςτα επικυμθτά επίπεδα. 
Σφμφωνα με ζρευνα του OCLC (Online Computer Library Center, 2005) οι φοιτθτζσ ζχουν ςυνικωσ 
ςαν μοναδικό τρόπο αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ πθγϊν πλθροφόρθςθσ το διαδίκτυο, χωρίσ να 
λαμβάνουν υπόψθ το είδοσ τθσ πθγισ (Google, Library subscription Databases, Online Books etc). Θ 
ποιότθτα, τα πνευματικά δικαιϊματα και θ αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν δεν αποτελοφν κριτιριο 
ςτθν επιλογι των πθγϊν. Σε αυτό το ςθμείο ακριβϊσ είναι που ο ρόλοσ μιασ Βιβλιοκικθσ είναι 
κακοριςτικόσ. Θ Βιβλιοκικθ κα πρζπει να εκπαιδεφςει τα μζλθ τθσ ςτθν «Ρλθροφοριακι Ραιδεία» 
(Information Literacy) και ςε αυτό ακριβϊσ κα πρζπει να επικεντρϊςει τισ προςπάκειεσ τθσ. 
 Ρλθροφοριακι Ραιδεία: 

«Άνκρωποι με ςωςτι πλθροφοριακι παιδεία ζμακαν πϊσ να μακαίνουν. Γνωρίηουν πϊσ να 
μάκουν γιατί γνωρίηουν πωσ είναι οργανωμζνεσ οι πλθροφορίεσ, πϊσ να τισ αναηθτιςουν 
και να τισ ανακτιςουν, γνωρίηουν επίςθσ πϊσ να τισ αξιοποιιςουν για να εκπαιδεφςουν 
άλλουσ» 
(American Library Association 1989) 

Για το Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου θ αξιοποίθςθ τθσ βιβλιοκικθσ από τα μζλθ τθσ 
Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ δεν είναι προφανισ. Λόγω τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ, θ φυςικι 
παρουςία των χρθςτϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ βιβλιοκικθσ είναι ςχεδόν αδφνατθ. 
 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιςτημίου βρίςκεται αντιμζτωπη με την πρόκληςη, να ενημερώςει, να 
εκπαιδεφςει να ενεργοποιήςει και να επικοινωνήςει αποτελεςματικά με τα μζλη τησ. 

 Χ Ε Δ Ι Ο  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η   Μ Ε Λ Ω Ν  Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Η   ΚΟ Ι Ν ΟΣ Η ΣΑ   

Με αυτά τα δεδομζνα μπροςτά τθσ θ Βιβλιοκικθ ζχει δφο επιλογζσ: 
1. Τθν ενθμερωτικι παρουςίαςθ των χρθςτϊν κατά τισ ΟΣΣ (Ομαδικζσ Συμβουλευτικζσ 

Συναντιςεισ) 

2. Τθν εκπαίδευςθ των μελϊν αξιοποιϊντασ  τθν υπάρχουςα τεχνολογικι υποδομι  

 

Θ επιλογι τθσ προςωπικισ επαφισ, λόγω του μεγάλου αρικμοφ ΟΣΣ, πζραν των 120, οι οποίεσ 

αναμζνεται να δθμιουργθκοφν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010, δθμιουργεί ζνα αρκετά ψιλο 

χρθματικό κόςτοσ.  Επίςθσ,  κα καταναλϊνεται πολφτιμοσ  εκπαιδευτικόσ  χρόνοσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ ΟΣΣ.   

Με μόνθ ρεαλιςτικι επιλογι, αυτι τθσ αξιοποίθςθσ των υφιςτάμενων εργαλείων τθλεκπαίδευςθσ, 
θ Βιβλιοκικθ ςε ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία Ρλθροφορικισ & Τεχνολογίασ μποροφν να 
ετοιμάςουν τθν απαιτοφμενθ υποδομι και το υλικό για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 
ςεμιναρίων.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Κατά τθν διαδικαςία δθμιουργίασ και προςφοράσ υποςτθρικτικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
λιφκθκαν υπόψθ οι  ειςθγιςεισ των αρχϊν διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου.  
 
Θ διαδικαςία ζγκριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων κρίνεται απαραίτθτθ για τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

1. Αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ που πρζπει να δίδεται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

2. Εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων πόρων για τθν δθμιουργία των ςεμιναρίων. 

3. Θα βοθκοφςε ςτθν ενεργοποίθςθ των κακθγθτϊν ςτο να ςυμβάλουν ςτθν επιτυχία των 

εκπαιδεφςεων.  Σε ςχετικι μελζτθ για το ίδιο κζμα αναφζρεται «Η μη ςυνεργαςία με τα 

μζλη ΔΕΠ, οι οποίοι μποροφν να φζρουν ςε επαφή ςυντονιςμζνα και ςυςτηματικά μεγάλεσ 

ομάδεσ φοιτητών ζχει να επιδείξει ελάχιςτα θετικά παραδείγματα.» (Τςάκωνασ, 2008). 

4. Δεν κα ιταν δυνατό να λειτουργιςει τζτοιο εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςτθν Ρλατφόρμα 

Τθλεκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου χωρίσ ςχετικι ζγκριςθ. 

Η ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΗ ΕΧΕΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: 

1. Μικρό κόςτοσ εφαρμογισ τθσ λφςθσ και οικονομία κλίμακασ. Είναι γνωςτό και 

αποδεδειγμζνο, μζςα από πολλζσ ζρευνεσ, ότι θ χριςθ των τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

μπορεί να μειϊςει δραςτικά το κόςτοσ και να βελτιϊςει  τα αποτελζςματα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

2. Εφαρμόηει ςτθν πράξθ τθν «Ανοικτι, από απόςταςθ εκπαίδευςθ», γιατί θ εκπαίδευςθ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο και χρόνο του κάκε εκπαιδευόμενου. 

3. Δεν απαιτείται κάποιοσ χρόνοσ προςαρμογισ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, γιατί θ 

εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί με τα ίδια μζςα που ιδθ χρθςιμοποιοφν. 

4. Ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ εκπαίδευςθ, γιατί οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να 

διατρζχουν το υλικό από μόνοι τουσ και ταυτόχρονα κα μποροφν να εντοπίηουν τθν 

πλθροφόρθςθ που επιηθτοφν οποιαδιποτε ςτιγμι, χωρίσ να επικοινωνοφν με τθ 

Βιβλιοκικθ. 

5. Ενεργι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων μζςω εργαλείων WEB 2.0 όπωσ είναι τα Wikis, 

blogs, εργαλεία ςφγχρονθσ επικοινωνίασ, φόρουμ, αναηιτθςθ κλπ. 

6. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο υπθρεςιϊν κα ςυνείςφερε ςτθν ποιότθτα του 

αποτελζςματοσ και κα είχε μακροπρόκεςμα οφζλθ για το Ρανεπιςτιμιο. 

Περιοριςμοί 

1. Μικρόσ αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ με υψθλό φόρτο εργαςίασ. 

2. Επιπρόςκετοσ φόρτοσ εργαςίασ  ςτισ υπθρεςίεσ τθλεκπαίδευςθσ, κζματα ςυντονιςμοφ και 

ςυνεργαςίασ μεταξφ του προςωπικοφ. 

3. Ρεριοριςμζνθ εμπειρία ςε παραγωγι κατάλλθλου υλικοφ, και μικρι εμπειρία ςε ςχεδιαςμό 

εξ αποςτάςεωσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. 

4. Ρεριοριςμοί χρόνου και χρθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με υψθλό κόςτοσ αγοράσ 

επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν για τθν παραγωγι επαγγελματικοφ υλικοφ. 

5. Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Βιβλιοκικθσ δεν είναι πλιρωσ υλοποιθμζνα. 
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ΣΟΧΟΙ 

1. Εκπαίδευςθ όςο το δυνατό μεγαλφτερου αρικμοφ φοιτθτϊν ςτθν αξιοποίθςθ των 
διακζςιμων Ρλθροφοριακϊν Ρθγϊν. 

2. Αμεςότερθ επαφι τθσ Βιβλιοκικθσ με τουσ χριςτεσ τθσ. 
3. Ζγκαιρθ και άμεςθ ενθμζρωςθ για τα νζα τθσ Βιβλιοκικθσ. 
4. Εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν παραγωγι υλικοφ και δθμιουργία κοινότθτασ χρθςτϊν 
5. Αφξθςθ τθσ χριςθσ των πθγϊν πλθροφόρθςθσ.  
6. Βελτίωςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

ΠΡΟΕΡΓΑΙΑ 

Για να είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ όλθσ προςπάκειασ θ Βιβλιοκικθ κατάγραψε για τα 
προθγοφμενα ζτθ: 

1. Τα ςτατιςτικά χριςθσ των Θλεκτρονικϊν Ρθγϊν Ρλθροφόρθςθσ. 
2. Τον αρικμό των εκπαιδεφςεων που είχαν πραγματοποιθκεί κατά τα ζτθ 2006-2008. 
3. Υπολογιςμό αιτθμάτων από χριςτεσ που αφοροφςαν τισ Θλεκτρονικζσ Ρθγζσ 

Ρλθροφόρθςθσ. 

Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η  Π ΤΛ Η  Σ Η   Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η    

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Θ όλθ πρόςβαςθ γίνεται μζςω τθσ πφλθσ http://eclass.ouc.ac.cy  θ οποία αποτελεί και τθν πφλθ 
υπθρεςιϊν τθλεκπαίδευςθσ για το Ρανεπιςτιμιο. Οι φοιτθτζσ ζχουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ και 
μζςω τθσ πφλθσ αυτισ, οι διδάςκοντεσ μποροφν να διοργανϊνουν ςφγχρονεσ τθλεςυναντιςεισ 
όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Τα κφρια λογιςμικά τθσ πφλθσ αυτισ είναι το γνωςτό λογιςμικό 
ανοικτοφ κϊδικα Moodle4 , ωσ το εργαλείο Αςφγχρονθσ Επικοινωνίασ, και το Elluminate Live!5, ωσ 
το εργαλείο Σφγχρονθσ Επικοινωνίασ. 
 
Θ Ε.Ρ.Β. κα λειτουργεί κάτω από τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ Τθλεκπαίδευςθσ. Ο παράγοντασ αυτόσ 
είναι ςθμαντικόσ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του διαχειριςτικοφ χρόνου, για τθν ομαλι λειτουργία των 
μακθμάτων αυτϊν, και τθν επικζντρωςθ των υπευκφνων ςτο κυρίωσ ζργο τουσ που είναι θ 
εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των χρθςτϊν. 

ΘΕΜΑΣΑ – ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Για το κάκε Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςχεδιάηεται θ δθμιουργία μιασ Εκπαιδευτικισ Ρφλθσ με 
πλθροφοριακό υλικό ςχετικό με τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τθ Βιβλιοκικθ, 
προςαρμοςμζνο κατάλλθλα ςτισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 
Θ Ε.Ρ.Β. κα χωρίηεται ςε τρεισ ενότθτεσ / μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ: 
 

1. Γενικζσ Πληροφορίεσ 
 

 Ονόματα μελϊν Εκπαιδευτικισ Ομάδασ 

                                                      
4 www.moodle.org  
5 www.elluminate.com  

http://eclass.ouc.ac.cy/
http://www.moodle.org/
http://www.elluminate.com/
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Βιογραφικά Σθμειϊματα, όλοσ ςτθν εκπαιδευτικι ομάδα, Ραρουςίαςθ μζλουσ, 
Τθλζφωνο και αρικμόσ τθλεομοιότυπου, Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ϊρεσ γραφείου 
/ εργαςίασ 

 Απαιτιςεισ Ε.Ρ.Β. 

Ρροαπαιτιςεισ, Βιβλιογραφία / επιπρόςκετεσ πθγζσ, εξοπλιςμόσ και λογιςμικά, 
Απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ υπολογιςτι 

 Ρεριεχόμενο Ε.Ρ.Β. 
i. Ρεριγραφι του χρόνου και εργαςίασ που απαιτείται για τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ τθσ Ε.Ρ.Β. 
ii. Στόχοι Ε.Ρ.Β. 

iii. Αςκιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ 
iv. Κανόνεσ χριςθσ των ςυμμετοχικϊν εργαλείων  

1. Επεξιγθςθ των κανόνων επικοινωνίασ με τα υπόλοιπα μζλθ 
2. Ρρωτόκολλο επικοινωνίασ 
3. Ραραδείγματα ορκισ αξιοποίθςθσ των εργαλείων 

 
2. υμβατικό Τλικό  

 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
i. Ρροςωπικό – Τθλζφωνα Επικοινωνίασ- Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 Κανονιςμοί Λειτουργίασ 
i. Δικαιϊματα Δανειςμοφ 

ii. Διαδικαςίεσ εγγραφισ εξωτερικϊν χρθςτϊν 
iii. Ζντυπο εγγραφισ 

 Συνεργαςίεσ με άλλεσ Βιβλιοκικεσ  
i. ΣΚΑΒ (Βιβλιοκικθ Ρανεπιςτθμίου Κφπρου, Βιβλιοκικθ Τεχνολογικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Κφπρου) 
ii. Ζντυπο αίτθςθσ εγγραφισ ςε άλλθ ςυνεργαηόμενθ Βιβλιοκικθ 

iii. Σφςτθμα δια-δανειςμοφ 

 OPAC 
i. Δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ και αξιοποίθςθσ 

 Αςκιςεισ Αυτοαξιολόγθςθσ 
 

3. Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ - Πηγζσ  

 Σφνολο Ρθγϊν 
i. Τρόποι πρόςκτθςθσ (Healink, ΣΚΑΒ) 

 Τρόποι Ρρόςβαςθσ 
i. Athens (Webcasts) 

ii. Demos (Camtasia) 
iii. Videos 

 Τρόποι Αξιοποίθςθσ 
i. Τεχνικζσ αναηιτθςθσ 

ii. Α-Η 
iii. Link Source 
iv. Demos (Camtasia) 
v. Αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ 

 Θεματικζσ Ρφλεσ Ρρογραμμάτων  
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i. Wiki’s (Ζνα ανά Ρρόγραμμα Σπουδϊν) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕ ΤΛΙΚΟΤ 

Ππωσ ςε κάκε ςφγχρονο φςτημα Διαχείριςησ Μαθημάτων *ΣΔΜ+- Course Management System 
(CMS), ζτςι και ςτο Moodle (www.moodle.org ) παρζχεται θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ 
οποιαςδιποτε μορφισ ψθφιακοφ αρχείου. Για να γίνει όμωσ ακόμθ πιο εφκολθ θ αξιοποίθςθ του 
υλικοφ, όπου ιταν αυτό δυνατό, τα κείμενα μετατράπθκαν ςε ιςτοςελίδεσ, ενϊ αξιοποιικθκαν 
δωρεάν διαδικτυακζσ εφαρμογζσ για προβολι παρουςιάςεων και βίντεο. Βαςικι επιδίωξθ τθσ 
προςπάκειασ είναι να μπορεί ο κάκε επιςκζπτθσ να ζχει πρόςβαςθ ςτο υλικό με μόνθ 
προχπόκεςθ τθν φπαρξθ ενόσ φυλλομετρθτι ςτον υπολογιςτι ι ακόμα και το τθλζφωνο του!. 

Εργαλεία 

Μζςω των Φόρουμ οι ςυμμετζχοντεσ είχαν και ζχουν το δικαίωμα να κζτουν ερωτιματα και να 
γίνεται ςυηιτθςθ με όλουσ τουσ φοιτθτζσ που κζλουν να ςυμμετζχουν. Το ίδιο μζςο αξιοποιικθκε 
και για τισ ενθμερωτικζσ ανακοινϊςεισ των νζων / ειδιςεων τθσ βιβλιοκικθσ. Πλεσ οι 
καταχωριςεισ ςτα φόρουμ προωκοφνται ςτα θλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελϊν. Επιπρόςκετα 
διαφαίνεται πωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ οι ίδιοι οι φοιτθτζσ απαντοφν ςε ερωτιματα των 
ςυμφοιτθτϊν τουσ. Αυτό ζχει εξαιρετικά κετικι ςυνειςφορά ςτθν υποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ 
φυςικισ επαφισ με τουσ ςυμφοιτθτζσ και τθσ φυςικισ ςυηιτθςθσ που υπάρχει ςε ςυμβατικζσ 
διαλζξεισ. Διάφορεσ ζρευνεσ ενιςχφουν το ίδιο κζμα: «Students have found that online 
asynchronous peer interaction is valuable in supporting each other in their learning» (Fahy, 2003, 
Anderson and Simson, 2004), 
R.S.S. Feeds: Με τθν ενεργοποίθςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ τα μζλθ μποροφν με ακόμα ζνα τρόπο 
να ενθμερϊνονται για τα διάφορα ςυμβάντα ςτθ Βιβλιοκικθ και το Ρανεπιςτιμιο, 
υνδζςεισ και προβολι ειδιςεων από ενδιαφζροντεσ ιςτοχϊρουσ και ςυλλογικζσ υπθρεςίεσ όπωσ 
είναι ο ςυλλογικόσ κατάλογοσ κλπ. 
Συμπλθρωματικά με τθν παρουςίαςθ του υλικοφ, κα πραγματοποιοφνται και φγχρονεσ 
Σηλεςυναντήςεισ ςτισ οποίεσ κα παρουςιάηονται οι υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ ςε ηωντανό χρόνο, 
με τθν αξιοποίθςθ του εξειδικευμζνου λογιςμικοφ υποκατάςταςθσ διαλζξεων που διακζτει το 
Ρανεπιςτιμιο. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ, χρονικά δεν κα υπερβαίνουν τθ μία ϊρα και ςτόχοσ τουσ κα 
είναι θ επεξιγθςθ των υπθρεςιϊν μζςα από ζνα περιβάλλον που προςομοιάηει τθ φυςικι 
αίκουςα διαλζξεων. Οι παρουςιάςεισ - ενθμερϊςεισ αυτζσ κα βαςίηονται ςτο υλικό και τθ λογικι 
με τθν οποία λειτουργεί το Σφςτθμα Διαχείριςθσ των μακθμάτων,  για να είναι εφκολο για τουσ 
φοιτθτζσ να επανζλκουν ςε αυτό, όταν και όποτε το κελιςουν. Το υλικό αυτό κα καταγράφεται 
και κα είναι διακζςιμο ςτουσ επιςκζπτεσ για να το παρακολουκιςουν ςτο δικό τουσ χρόνο. 
Wikis: Σο παςίγνωςτο εργαλείο με το οποίο κοινότθτεσ διαδικτυακϊν χρθςτϊν μποροφν να 
ςυνεργαςτοφν για τθν δθμιουργία ιςτοτόπων. 
Ερωτηματολόγια: εργαλείο για ανατροφοδότθςθ. 
Αςκήςεισ Αυτοαξιολόγηςησ: οι αςκιςεισ ζχουν ωσ βαςικό τουσ ςτόχο τθν υποβοικθςθ του 
μζλουσ ςτθν κατανόθςθ των ελλείψεων που ζχει και ςτθν κακοδιγθςθ του ςτο τι απαιτείται να 
βελτιϊςει όςον αφορά ςτισ δεξιότθτεσ του. 

Τλικό 

Ζνα «ςφνθκεσ λάκοσ» ςτο οποίο υποπίπτουν οι εκπαιδευτζσ ςτθν αξιοποίθςθ αυτϊν των 
ςφγχρονων τεχνολογιϊν, είναι το ότι ςχεδιάηουν το υλικό και τον τρόπο εκπαίδευςθσ βαςιηόμενοι 

http://www.moodle.org/
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ςτο παραδοςιακό μοντζλο εκπαίδευςθσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί απλά αυτό γνωρίηουν καλφτερα. Το 
μοντζλο αυτό διαφζρει ςθμαντικά, και κφριοι άξονεσ του κα πρζπει να είναι οι ακόλουκοι:  
«Constructivist approaches to online learning facilitation have promoted more examples of course 
design that is learner-centered, collaborative, interactive and reflective thus helping learners to 
construct their own mental frameworks under skillful guidance » (Jonassen et al., 1995; 
Andrusyszyn and Davie, 1997; Duffy and Kirkley, 2004; Salmon, 2004). 
«Active and critical thinking, multidimensional interaction with content, peers and instructor and 
reflection»  (Garrisson and al., 2003). 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πιο πάνω αναφερόμενουσ άξονεσ το υλικό που κα δθμιουργθκεί κα 
πρζπει να είναι ςτο μζγιςτό δυνατό βακμό αυτοπεξθγθματικό και πλιρεσ ςε ότι αφορά το 
αντικείμενο του. Οι εκπαιδευόμενοι, μελετϊντασ μια δραςτθριότθτα κα μποροφν από μόνοι τουσ 
να φτάςουν ςτο επιδιωκόμενο μακθςιακό αποτζλεςμα. 
Για ευκολότερθ ςυντιρθςθ και ανανζωςθ του υλικοφ, πρζπει να  διατθρείται ςε μία μόνο μορφι 
και όχι ςε πολλαπλζσ. Επίςθσ κα πρζπει να γίνει προςπάκεια για τθν διατιρθςθ ενόσ μόνο 
αντιγράφου τθσ ίδιασ (κοινισ) πλθροφορίασ για όλεσ τισ Θ.Ε. των Ρ.Σ. που κα τθν αξιοποιοφν. 
 
Βίντεο: Εςωτερικι παραγωγι μικρϊν ςε διάρκεια βίντεο, τα οποία κα βοθκοφν τθν ειςαγωγι των 
νζων μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, 
Καταγραφζσ Οθόνησ (Screen Recordings): κα χρθςιμοποιθκοφν όπου απαιτείται θ επίδειξθ 
βθμάτων ςε αξιοποίθςθ λογιςμικϊν κακϊσ επίςθσ και τισ καταγραφζσ από τισ Σφγχρονεσ 
Τθλεςυναντιςεισ που κα γίνονται. 
Ιςτοςελίδεσ: υλικό κειμζνου με ςυνδζςμουσ και γενικά ότι μπορεί να προβλθκεί μζςω HTML. Αυτι 
τθ μορφι κα ζχουν και τα ερωτθματολόγια, RSS, Wikis Κλπ. 
Ψηφιακά αρχεία: αρχεία τφπου Office ι Open Office κα χρθςιμοποιοφνται εκεί όπου απαιτείται θ 
παροχι δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ αυτϊν των εγγράφων, από τουσ φοιτθτζσ,  όπωσ είναι για 
παράδειγμα τα ζντυπα διαφόρων αιτιςεων εγγραφισ εξωτερικοφ χριςτθ ςε άλλθ Βιβλιοκικθ, 
μζλουσ των Κοινοπραξιϊν, αιτιςεων δια-δανειςμοφ κ.ά.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

1. Στο τζλοσ κάκε ενότθτασ οι χριςτεσ κα καλοφνται να απαντιςουν ςε αρικμό ερωτιςεων, 
ςφμφωνα με το τι ζχουν παρακολουκιςει – επιμορφωκεί μζςω των προςφερόμενων ςεμιναρίων 
τθσ Ε.Ρ.Β..  Αντίςτοιχα, θ καταχϊρθςθ μθ ορκισ απάντθςθσ υποδεικνφεται με απϊτερο ςκοπό  τθν 
υποβοικθςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ερωτοφμενων. 
2. Επίςθσ δθμιουργικθκε ερωτθματολόγιο μζςω του οποίου κα διαφανεί ο βακμόσ ικανοποίθςθσ 
των φοιτθτϊν / ακαδθμαϊκϊν ςε ςχζςθ με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 
Φυςικά το απόλυτο κριτιριο αξιολόγθςθσ για τθν επιτυχία τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι θ αφξθςθ 
ι όχι ςτθν αξιοποίθςθ τθσ χριςθσ του υλικοφ τθσ Βιβλιοκικθσ. Για το ςκοπό αυτό τα ςτατιςτικά 
ςυλλζγονται και αναλφονται ανά μινα. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ WEB 2.0 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΙΚΟΤ 

Ρολλζσ φορζσ «ακοφμε» για το WEB 2.0, γνωρίηουμε τισ βαςικζσ του διαφορζσ ςε ςχζςθ με το 
παραδοςιακό world wide web ι WEB 1.0 και οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτον οριςμό τθσ 
(www.wikipedia.com, 2009) που αναφζρει ότι «"Web 2.0" refers to the second generation of web 
development and web design. It is characterized as facilitating communication, information sharing, 
interoperability, user-centered design[1] and collaboration on the World Wide Web. It has led to the 
development and evolution of web-based communities, hosted services, and web applications. 

http://www.wikipaedia.com/
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Examples include social-networking sites, video-sharing sites, wikis, blogs, mashups and 
folksonomies.» 
Αυτό που απαςχολεί όλουσ ςτο χϊρο των Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν όμωσ, είναι το πϊσ κα 
αξιοποιθκεί τελικά αυτι θ δυνατότθτα που ιδθ υπάρχει, με ζνα τρόπο χριςιμο για τθν προϊκθςθ 
των ςτόχων των βιβλιοκθκϊν;  
Για το ΑΡΚΥ το WEB 2.0 δεν είναι πολυτζλεια, είναι μια ανάγκθ που χωρίσ αυτό οι υπθρεςίεσ τθσ 
Βιβλιοκικθσ κα είναι ελλιπείσ και πάντα κα παραμζνουν ςτο περικϊριο. Θ ςυμμετοχι θ 
δθμιουργία κοινοτιτων χρθςτϊν, θ διάχυςθ πλθροφοριϊν, και θ ςυνεργαςία και επικοινωνία 
μεταξφ των χρθςτϊν τθσ Βιβλιοκικθσ μζςω του διαδικτφου, αποτελοφν μονόδρομο για τθν 
επιτυχία τθσ προςπάκειασ του Ρανεπιςτθμίου. 
 
Ρρωτεφον ςτόχοσ του εγχειριματοσ είναι και θ ενεργοποίθςθ των χρθςτϊν ςτθ παραγωγι υλικοφ. 
Θ δθμιουργία κεματικϊν πυλϊν περιεχομζνου, τζτοιων που να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ 
των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν με το υφιςτάμενο προςωπικό, κα ιταν μια εξαιρετικά χρονοβόρα 
διαδικαςία και ςίγουρα ςε αυτό το εγχείρθμα  κα προζκυπταν και ηθτιματα ελλιποφσ γνϊςθσ των 
διδακτικϊν κεμάτων από το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ. Στο ίδιο κζμα και θ αναφορά για τισ 
ςυχνζσ μεταβολζσ ςτο διδακτικό περιεχόμενο των Ρ.Σ. αποδεικνφουν ότι το εγχείρθμα αυτό 
εμπερικλείει και ςθμαντικοφσ κινδφνουσ πικανισ αποτυχίασ: «Ζνασ δεφτεροσ προβληματικόσ 
παράγοντασ είναι η φλη και το αντικείμενο εκπαίδευςησ. Το υλικό τησ εκπαίδευςησ καθίςταται 
ςυχνά παρωχημζνο από τισ ταχείεσ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο και τισ υπηρεςίεσ.» (Τςάκωνασ, 
2008). 
Τα Wikis παρζχουν μια εξαιρετικι δυνατότθτα, εάν γίνει δυνατή η εμπλοκή των φοιτθτϊν / 
κακθγθτϊν ςτο να δθμιουργθκοφν αυτζσ οι Θεματικζσ Ρφλεσ (Θ.Ρ.). Οι Θ.Ρ. κα δθμιουργθκοφν 
από τθν ομάδα υποςτιριξθσ των Θ.Ρ, θ οποία κα είναι υπεφκυνθ και για τθν 
ενθμζρωςθ/επικαιρότθτα τθσ Ρφλθσ. Ραράλλθλα κα δθμιουργθκεί και μια ενεργι κοινότθτα 
χρθςτϊν με όλα τα πλεονεκτιματα που αυτό ςυνεπάγει. Στο  πλαίςιο αυτό καταγράφθκαν τα 
κφρια κζματα μελζτθσ και τα κατθγοριοποιικθκαν ανά Θ.Ε., ανά Ρρόγραμμα Σπουδϊν. 
Καταγράφθκαν κάποιοι πολφ βαςικοί κανόνεσ αξιοποίθςθσ των τοπικϊν wikis (ςτο πετυχθμζνο 
πρότυπο τθσ www.wikipedia.com), γιατί αναμζνεται από τουσ «εκελοντζσ» φοιτθτζσ, μετά από 
προτροπι να ειςζρχονται ςτθ Ε.Ρ.Β., και να καταχωροφν τα ευριματά τουσ ςε πθγζσ και τθ 
βιβλιογραφία ςχετικά με αυτά τα κζματα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Με τθν ζγκριςθ του κφκλου επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, όλοι οι φοιτθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι 
ςε Θ.Ε. ανεξαρτιτωσ Ρ.Σ.,  για το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν ειδικι Ε.Ρ.Β. 
Μζςα από το οργανωμζνο περιεχόμενο κα ενθμερωκοφν / εκπαιδευτοφν για τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ.  
Με τθν κεςμοκζτθςθ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο και Νοζμβριο κα 
διοργανϊνονται Σφγχρονεσ Τθλεςυναντιςεισ ανά Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτισ οποίεσ κα 
επεξθγοφνται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ, δθλ.  πϊσ θ Βιβλιοκικθ μπορεί να τουσ 
υποςτθρίξει ςτισ μελζτεσ τουσ και κυρίωσ το πϊσ μποροφν να αξιοποιιςουν τα νζα εργαλεία που 
ζχουν τϊρα ςτθ διάκεςι τουσ. Σθμειϊνεται πωσ οι προςκλιςεισ κα αποςτζλλονται μζςω των 
φόρουμ τθσ Ε.Ρ.Β. και κα προωκοφνται ταυτόχρονα ςτα θλεκτρονικά ταχυδρομεία των χρθςτϊν, 
υποκινϊντασ τθν ενεργοποίθςθ τουσ, για ςυμμετοχι.  
Θ εμπλοκι των κακθγθτϊν κάκε Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ ςτθν 
ενεργοποίθςθ των φοιτθτϊν. Για αυτό ακριβϊσ τον λόγο, κα πραγματοποιθκεί ςειρά 
ςυναντιςεων,  με όλουσ τουσ Ακαδθμαϊκοφσ Υπευκφνουσ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, οφτωσ 



Ειςιγθςθ ςτο 18ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Ράτρα 5-6 Νοεμβρίου 2009. Σελίδα 12 

 

ϊςτε να  εξαςφαλιςτεί θ ςτιριξι τουσ ςτο εγχείρθμα αυτό. Στόχοσ είναι θ ενεργοποίθςθ των 
φοιτθτϊν, μζςω των Ακαδθμαϊκϊν ςτο να ενςωματϊςουν τθ Βιβλιοκικθ ςτον τρόπο μελζτθσ τουσ, 
ωσ μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  
Θ πικανότθτα για ςφνδεςθ κάποιων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τθ Βιβλιοκικθ, κάτι που 
ζμμεςα κα υποχρεϊνει τουσ φοιτθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με τισ υπθρεςίεσ και τισ πθγζσ τθσ 
Βιβλιοκικθσ, κα ενιςχφςει επιπρόςκετα τθν υιοκζτθςθ και αξιοποίθςθ τθσ Ε.Ρ.Β. 
Επιπρόςκετεσ Τθλεςυναντιςεισ κα μποροφν να διοργανωκοφν και κατόπιν αιτιματοσ των 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν,  για εκπαίδευςθ / ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν / κακθγθτϊν ςτθ χριςθ ι 
και αξιοποίθςθ εξειδικευμζνων λογιςμικϊν και υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ. 

Η Ε.Π.Β. ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (MOODLE) 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ειςιγθςθσ από τθν διοίκθςθ του Ρανεπιςτθμίου που κα κλθκεί 
να αποφαςίςει για το εάν κα υιοκετιςει αυτι τθ μορφι εκπαίδευςθσ τθσ Ακαδθμαϊκισ 
Κοινότθτασ, προγραμματίςτθκε θ δθμιουργία ενόσ γριγορου πρωτοτφπου το οποίο κα 
περιελάμβανε τισ λειτουργίεσ και περιεχόμενο όπωσ περιγράφθκε πιο πάνω. Τυχόν, επιπρόςκετεσ 
ειςθγιςεισ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι τθσ Ε.Ρ.Β. κα λθφκοφν υπόψθ.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΧΟΤ 

Βαςικό κζμα ςε κάκε πιλοτικι εφαρμογι νζων υπθρεςιϊν είναι θ αξιολόγθςθ με βάςθ τουσ 
αρχικοφσ ςτόχουσ, βάςθ τουσ οποίουσ ζγινε θ ειςιγθςθ: 
 

 Εκπαίδευςθ του μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ φοιτθτϊν  
o Μθνιαία καταγραφι των επιςκζψεων ςτθ Ε.Ρ.Β. μζςω των αρχείων καταγραφισ 
o Καταγραφι των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτισ Τθλεςυναντιςεισ τθσ Ε.Ρ.Β.  

 Αμεςότερθ επαφι των τθσ Βιβλιοκικθσ και των χρθςτϊν τθσ 
o Καταμζτρθςθ των ερωτθμάτων που είχαν τεκεί ςτο περιβάλλον των Ε.Ρ.Β. ςε 

αντιπαραβολι με τα θλεκτρονικά μθνφματα που είχαν αποςταλεί ςε παλαιότερεσ 
περιόδουσ 

 Ζγκαιρθ και άμεςθ ενθμζρωςθ για τα νζα τθσ βιβλιοκικθσ 
o Συχνότθτα ενθμζρωςθσ φοιτθτϊν από τθν Βιβλιοκικθ μζςω των Ε.Ρ.Β. ςε ςχζςθ με 

αντίςτοιχεσ ενθμερϊςεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 Εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν παραγωγι υλικοφ  
o Καταμζτρθςθ των καταχωριςεων που προζβθκαν οι φοιτθτζσ / κακθγθτζσ ςτισ 

Θεματικζσ Ρφλεσ μζςω wiki 

 Αφξθςθ τθσ χριςθσ των πθγϊν πλθροφόρθςθσ  
o Αντιπαραβολι ςτατιςτικϊν χριςθσ των πθγϊν με αντίςτοιχεσ περιόδουσ 

λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τον μεταβαλλόμενο αρικμό φοιτθτϊν 

 Βελτίωςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ 
o Ερωτθματολόγιο ικανοποίθςθσ 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α  
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