
 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021  

 

Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, θ Βιβλιοκικθ & Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του ΟΠΑ ςυνεχίηει να εμπλουτίηει τα εκπαιδευτικά ςεμινάρια  

προσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Κφριοσ ςτόχοσ των ςεμιναρίων είναι να γνωρίςουν όλοι οι φοιτθτζσ τισ υποδομζσ, τισ ςυλλογζσ, τισ 

ψθφιακζσ πθγζσ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ, να τισ αξιοποιιςουν ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ COVID-19, να εξοικειωκοφν με τισ 

τεχνικζσ αναηιτθςθσ 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, θ Βιβλιοκικθ αξιοποιεί τα εργαλεία τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ και διοργανϊνει τισ εκπαιδευτικζσ τθσ δράςεισ μζςω τθσ πλατφόρμασ Skype Meetings. 

Μζςω τθσ ίδιασ πλατφόρμασ, θ Βιβλιοκικθ ςυνεχίηει να παρζχει ςυςτθματικά εξ αποςτάςεωσ διαδικτυακι (online) βοικεια για τθν 

απευκείασ και εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ κάκε μζλουσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 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. 

ε αυτό το πλαίςιο και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανατροφοδότθςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα ςεμινάρια κατά τα δφο τελευταία 

ακαδθμαϊκά ζτθ, προτείνεται ο ακόλουκοσ προγραμματιςμόσ διαδικτυακϊν ςεμιναρίων και βοικειασ χρθςτϊν για το 2020: 

  

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/OF52ZIJG
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr


 

Διαδικτυακά ςεμινάρια ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ Προγραμματιςμόσ Διάρκεια Περιεχόμενο Ημερομθνίεσ 

ΤΝΔΕΜΟ: 
https://meet.lync.com/auebgr-

aueb/mourikis/X6P53CTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Δφο ενότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ κατά το διάςτθμα 19/10 ζωσ 

18/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μιάμιςθ ϊρα 
κάκε ενότθτα 

 
 
 
 

 

Α’ Ενότθτα 
 Γενικι περιγραφι 

 Τποδομζσ  

 Τπθρεςία δανειςμοφ - 
διαδανειςμοφ 

 Ηλεκτρονικζσ και ζντυπεσ πθγζσ 

 Σοπικζσ και εξ αποςτάςεωσ 
υπθρεςίεσ  

 υνζργειεσ 

 Μεκοδολογία αναηιτθςθσ με 
παραδείγματα, κ.ά. 

 

 

Α’ Ενότθτα 
 
10.30-12.00 
Δευτζρα        19/10 
Σρίτθ              27/10 
Σετάρτθ         04/11 
Πζμπτθ           9/11 
 
18.00-19.30 
Σετάρτθ          21/10 
Πζμπτθ           29/10 
Παραςκευι   06/11 
Δευτζρα         16/11  
 

 

Β’ Ενότθτα 
 Σεχνικζσ αναηιτθςθσ  

 Χαρακτθριςτικά ακαδθμαϊκισ 
γραφισ  

 Αξιολόγθςθ πθγϊν και 
πλθροφοριϊν 

 Λογοκλοπι   

 υςτιματα παραπομπϊν με 
παραδείγματα κ.ά. 

 

Β’ Ενότθτα 
 
10.30-12.00 
Δευτζρα        30/11 
Σρίτθ              08/12 
Παραςκευι  18/12      
 
18.00-19.30 
Σετάρτθ         02/12 
Πζμπτθ          10/12 
Σρίτθ              15/12 

 
 
Τπάρχει θ δυνατότθτα διενζργειασ εξειδικευμζνων ςεμιναρίων ςε ςυγκεκριμζνα ΠΜ (εξ αποςτάςεωσ ι δια ηϊςθσ) κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με το πρόγραμμα  

  

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ
https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ


 

 

Διαδικτυακι βοικεια για ΟΛΟΤ 
Εξ αποςτάςεωσ live βοικεια  

 
ΤΝΔΕΜΟ: 

https://meet.lync.com/auebgr-
aueb/mourikis/OF52ZIJG 

 

Διαδικτυακι live βοικεια κάκε Σετάρτθ & Παραςκευι, 12.00-14.00 με τθν εφαρμογι SkypeMeetings 
 
 

 

Τπθρεςία «ΡΩΣΗΣΕ ΜΑ» 
 

ΤΝΔΕΜΟ: 
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr 

 

24/7 Βοικεια & απαντιςεισ ςε ερωτιματα μζςω τθσ on-line υπθρεςίασ «Ρωτιςτε μασ»  
 

 

 

 

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/OF52ZIJG
https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/OF52ZIJG
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr

