
 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

Εαρινό εξάμηνο  

 

Η Βιβλιοκικθ & Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του ΟΠΑ ςυνεχίηει να προςφζρει εκπαιδευτικά ςεμινάρια για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του 

Ιδρφματοσ. Κφριοσ ςτόχοσ των ςεμιναρίων είναι να γνωρίςουν όλοι οι φοιτθτζσ τισ υποδομζσ, τισ ςυλλογζσ, τισ ψθφιακζσ πθγζσ και τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ και να τισ αξιοποιιςουν, να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ αναηιτθςθσ και χριςθσ ποιοτικισ πλθροφορίασ, 

αλλά και με τον τρόπο ςυγγραφισ μίασ εργαςίασ, τθν αποφυγι λογοκλοπισ, τα ςυςτιματα παραπομπϊν, κ.ά.  

Ανταποκρινόμενθ ςτισ αλλαγζσ και τισ προκλιςεισ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ COVID-19, θ Βιβλιοκικθ αξιοποιεί τα εργαλεία τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ και διοργανϊνει τισ εκπαιδευτικζσ τθσ δράςεισ με χριςθ του εργαλείου ΜS Teams. 

Με τον ίδιο τρόπο, θ Βιβλιοκικθ παρζχει ςυςτθματικά διαδικτυακι (live) βοικεια για τθν εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ κάκε μζλουσ του 

ΟΠΑ ςε κζματα απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ των ψθφιακϊν πθγϊν, ζρευνασ υλικοφ, επίλυςθσ αποριϊν, κ.ά. Παράλλθλα, θ 

υπθρεςία «Ρωτιςτε μασ» διατίκεται για απαντιςεισ ςε ερωτιματα χρθςτϊν μζςω των e-mail τουσ. 

Σε αυτό το πλαίςιο και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανατροφοδότθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα προθγοφμενα ςεμινάρια, προτείνεται ο 

ακόλουκοσ προγραμματιςμόσ εξ αποςτάςεωσ ςεμιναρίων και βοικειασ χρθςτϊν για το εαρινό εξάμθνο: 

  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1cb3229634d44d699dba4879f70eda0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec20246f-d39b-41df-ba15-9cfa5a2b2c76&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f
https://www.aueb.gr/el/lib/content/ex-apostaseos-voitheia-apo-ti-vivliothiki
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr


Εξ αποςτάςεωσ ςεμινάρια Βιβλιοκικθσ  
Μεταπτυχιακοί 

φοιτθτζσ 
Προγραμματιςμόσ Διάρκεια Περιεχόμενο Ημερομθνίεσ 

ΤΝΔΕΘΕΙΣΕ ΕΔΩ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Τα ςεμινάρια ζχουν γενικό τίτλο 
 «Αξιοποιώντασ τα πληροφοριακά 
ςυςτήματα και τουσ πόρουσ τησ 
Βιβλιοθήκησ» και  
αποτελοφνται από δφο ενότθτεσ οι 
οποίεσ επαναλαμβάνονται ςε 
ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ κατά 
το διάςτθμα 01/03 ζωσ 21/04/2021                           
με χριςθ του εργαλείου MS Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μιάμιςθ ϊρα 
κάκε ενότθτα 

 
 
 
 

Α’ Ενότθτα 
 Γενικι περιγραφι 

 Υποδομζσ  

 Υπθρεςία δανειςμοφ - διαδανειςμοφ 

 Ηλεκτρονικζσ πθγζσ & ζντυπεσ 
ςυλλογζσ 

 Τοπικζσ και εξ αποςτάςεωσ υπθρεςίεσ  

 Συνζργειεσ 

 Μεκοδολογία αναηιτθςθσ με 
παραδείγματα, κ.ά. 

 

«Τποδομζσ, Πηγζσ & Τπηρεςίεσ 
Βιβλιοθήκησ» 
 
10.30-12.00 
Δευτζρα        01/03 
Σρίτθ              09/03 (ςτα αγγλικά) 
Σετάρτθ         17/03 
 
18.00-19.30 
Σετάρτθ          03/03 
Πζμπτθ           11/03 (ςτα αγγλικά) 
Παραςκευι   19/03  
 

Β’ Ενότθτα 
 Τεχνικζσ αναηιτθςθσ  

 Χαρακτθριςτικά ακαδθμαϊκισ γραφισ  

 Αξιολόγθςθ πθγϊν και πλθροφοριϊν 

 Λογοκλοπι   

 Συςτιματα παραπομπϊν με 
παραδείγματα κ.ά. 

«Βαςικζσ Κατευθφνςεισ 
 Ζρευνασ & υγγραφήσ» 
 
10.30-12.00 
Πζμπτθ           01/04 
Παραςκευι   09/04  
Σετάρτθ          21/04     
 
18.00-19.30 
Σρίτθ               06/04 
Σετάρτθ          14/04  
Δευτζρα         19/04 
 

 
Τπάρχει θ δυνατότθτα διενζργειασ εξειδικευμζνων ςεμιναρίων για όποιο ΠΜ το επικυμεί, κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

Εξ αποςτάςεωσ βοικεια Βιβλιοκικθσ  
Διαδικτυακι - live - βοικεια  

 
ΤΝΔΕΘΕΙΣΕ ΕΔΩ 

Διαδικτυακι - live - βοικεια κάκε Δευτζρα - Σετάρτθ - Παραςκευι, 12.00-14.00 με χριςθ του εργαλείου MS Teams 
 
 

 
Τπθρεςία «ΡΩΣΗΣΕ ΜΑ» 

 
ΤΝΔΕΘΕΙΣΕ ΕΔΩ 

Τποβολι ερωτθμάτων 24/7 
Απαντιςεισ & βοικεια μζςω e-mail το ςυντομότερο δυνατό. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1cb3229634d44d699dba4879f70eda0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec20246f-d39b-41df-ba15-9cfa5a2b2c76&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68a4deeb8d4549d5b69cefb9839e00fd%40thread.tacv2/conversations?groupId=07990657-d92b-43d3-8140-76ffb842b73f&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr

