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Πεπίλητη  

Ζ δηα βίνπ κάζεζε βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπoκέλσλ· νη 

βηβιηνζεθνλφκνη, σο εηδηθνί ηεο πιεξνθνξίαο, έρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ 

πξαγκάησζε ηεο πιεξνθνξηαθήο επάξθεηαο, θαζψο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηνίθεζε ηεο κάζεζεο. Οη βηβιηνζεθνλφκνη ζα πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπoκέλσλ, ζηελ 

αλαδήηεζή ηνπο πξνο ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ αμηψλ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα 

αληινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Απηή ηελ αληίιεςε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

νινθιεξψζεη ην κνληέιν «πιεξνθνξηαθή παηδεία», ην νπνίν θάλεη φιν θαη πην 

αηζζεηή ηελ εκθάληζή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ζηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο. 

Σθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη κηα αξρηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, θαζψο θαη ε απφδνζε ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ην γεληθφηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζηφ ηεο. Παξάιιεια, 

γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα θαη ηνπο νδεγνχο πνπ δηέπνπλ 

ην κνληέιν ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. 

Σηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο εηθφλαο δειαδή πνπ εκθαλίδεη ε εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ ξφινπ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε Κέληξα Μαζεζηαθψλ 

Πφξσλ (Learning Resources Centers), ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ ζεκειίσζε θαη 

εδξαίσζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ζεκαληηθή θαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηνπο θφιπνπο ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κε ηε κεηαζηξνθή ηνπο πξνο απηή, θαζψο επίζεο θαη νη πξνθιήζεηο 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη βηβιηνζεθνλφκνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ, ν 

νπνίνο θαιείηαη λα ζπλεηζθέξεη κε ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε παξνπζία. Δπηπξφζζεηα, 

κέγηζηεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

θαζψο απφ θνηλνχ ζα δηακνξθψζνπλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη-

ρξήζηεο λα αλαπηχμνπλ απηάξθεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο.  

Σπκπεξαζκαηηθά, δηαηππψλνπκε ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: πιεξνθνξηαθή παηδεία, αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, δηα βίνπ κάζεζε, 

βηβιηνζεθνλφκνη 
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Lifelong learning is based on the learners’ information skills and the librarians, as 

information experts, hold the most important role in accomplishing informational 

adequacy, since they are responsible for information management and they direct the 

management of learning. Librarians should actively contribute in the learning process, 

in their search towards the improvement and development of the learners’ skills, 

knowledge and principles, such as they would be able to find, evaluate and obtain 

useful information. This perception is further completed and supported by the 

“information literacy” model, which appears more and more regularly in the recent 

years, especially in academic libraries. 

This paper aims to perform a fundamental introduction to the basic concepts of 

information literacy, as well as a clear definition of the basic terms and components 

that compose its general conceptual framework. The paper also highlights shortly the 

most important standards and guidelines that describe the information literacy model. 

In the next sections, the paper tries to present in detail the current state in Greece, the 

reflection of the application of information literacy in Greek Academic Libraries, as 

well as the transformation of the role of the Academic Libraries into Learning 

Resources Centers, in order to support its foundation and consolidation. Specifically, 

the paper describes the reasons that make the application of information literacy 

within Academic Libraries necessary and important, the major benefits that this 

transformation offers to the learners, and the challenges that librarians and educators 

are asked to face. 

Within this framework, strong emphasis is made on the librarian’s role, who is asked 

to contribute with his own particular presence. Additionally, the librarian’s 

cooperation with the educators is of great importance, since they will, in common, 

form the necessary conditions, so that the learners-users will develop their 

informational skills adequacy. 

Concluding, this paper denotes the need for the application of information literacy 

programs within the educational program framework, with the cooperation of the 

Academic Institute, the librarians and the educators. 

 

Keywords: Information literacy, academic libraries, lifelong learning, librarians 

 

1. Διζαγυγή  

 

Καζψο ε έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε βαζίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε 

παγθφζκηα δίθηπα γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ απνζήθεπζε θαη θπξίσο ηε δηάδνζε ηεο 

γλψζεο, ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθά εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ γίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή, θπξίσο κέζα ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Οη 

ζπνπδαζηέο δε δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο, ελψ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ έρεη αλάγθε απφ δηαξθή επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

κάζεζε. Ζ δηακφξθσζε, ινηπφλ, ηνπ γεληθφηεξνπ πιεξνθνξηαθνχ «γίγλεζζαη» 

παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο-επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθφξεζεο λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ ζπλδεηηθφ θξίθν ζηελ εμέιημε νινθιεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ βαζηδφκελσλ ζηελ έλλνηα ηεο «πιεξνθνξηαθήο παηδείαο». 

 

 

2. Η έννοια «πληποθοπιακή παιδεία» - Βαζικοί οπιζμοί 

 



Σηε δηεζλή αξζξνγξαθία εληνπίδνπκε δχν βαζηθνχο νξηζκνχο γηα ηνλ φξν 

«πιεξνθνξηαθή παηδεία». Ο πξψηνο νξηζκφο δηαηππψζεθε απφ κηα εζληθή έλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ελψ ν δεχηεξνο νξηζκφο 

απνδφζεθε ζε κηα δηεζλή ζπλάληεζε δηάθνξσλ εζληθψλ νξγαληζκψλ πεξί 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Υηνζεηψληαο, θαηαξράο, απηνχο ηνπο δχν νξηζκνχο, 

κπνξνχκε, ελ ζπλερεία, λα πξνρσξήζνπκε απφ ην «Τη είλαη ε πιεξνθνξηαθή παηδεία» 

ζην αθφκα πην βαζηθφ δήηεκα, πνπ είλαη ην «Πψο κπνξνχκε λα δηδάμνπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία;» 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο νξηζκφο δφζεθε ζην Γηεζλέο Φφξνπκ γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή παηδεία, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989. Τν Φφξνπκ απηφ απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 90 εζληθνχο, δηεζλείο θαη εηαηξηθνχο νξγαληζκνχο. Οη 

ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν θαη απψηεξνο ζηφρνο απηψλ 

είλαη ε ελνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ νξγαληζκψλ–

κειψλ πνπ ην ζπλαπνηεινχλ, ε ππνζηήξημε έξγσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πιεξνθνξηαθή 

παηδεία, ε παξφηξπλζε γηα ηελ πηνζέηεζε νδεγηψλ γηα πιεξνθνξηαθή παηδεία θιπ. 

Σχκθσλα κε ην Φφξνπκ απηφ: «πιεξνθνξηαθή παηδεία νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ 

αηόκνπ λα γλωξίδεη πόηε ππάξρεη ε αλάγθε γηα πιεξνθόξεζε, ώζηε λα κπνξεί λα 

αλαγλωξίδεη, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά απηήλ ηελ 

πιεξνθόξεζε γηα ην εθάζηνηε δήηεκα ή πξόβιεκα». 

 Ο δεχηεξνο νξηζκφο παξνπζηάζηεθε ζην Γηεζλέο Σπλέδξην Δηδηθψλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξάγα ην Σεπηέκβξην ηνπ 

2003. Σην ζπλέδξην πήξαλ κέξνο 40 ζπκκεηέρνληεο απφ 23 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζεκείσζαλ φηη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ έρνπλ απμήζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξηαθά «θησρψλ» θαη ησλ πιεξνθνξηαθά «πινπζίσλ». Δπηζεκάλζεθε φηη 

ηφζν κηα απνηειεζκαηηθή θνηλσλία πνιηηψλ, φζν θαη έλα αληαγσληζηηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, απαηηνχλ κηα πιεξνθνξηαθά εθπαηδεπκέλε θνηλσλία. Σχκθσλα κε ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Πξάγαο, «Η πιεξνθνξηαθή παηδεία πεξηθιείεη γλώζε από ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 

αλαγλωξίδεη, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί, λα νξγαλώλεη θαη λα δεκηνπξγεί, λα 

ρξεζηκνπνηεί θαη λα κεηαδίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ πιεξνθνξία γηα λα αληηκεηωπίδεη 

άκεζα δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα. Δίλαη έλα πξναπαηηνύκελν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη είλαη κέξνο ηωλ βαζηθώλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ 

γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε.» 

 Σπλεπψο, έλα πιεξνθνξηαθά εθπαηδεπκέλν άηνκν είλαη έλα ηθαλφ θαη 

αλεμάξηεην άηνκν, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη φηη ε αθξηβήο 

πιεξνθφξεζε είλαη ε βάζε γηα ηελ επθπή ιήςε απνθάζεσλ. Έλα ηέηνην άηνκν 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα νξγαλψζεη ηελ πηζαλή πιεξνθνξία, έρεη νηθεηφηεηα κε 

ηηο ηερλνινγίεο ησλ ππνινγηζηψλ, θαη είλαη ηθαλφ λα εθαξκφδεη θαη λα αμηνινγεί 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Έλα άηνµν µε πιεξνθνξηαθή παηδεία είλαη ηθαλφ λα: 

 Πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο απαηηνχµελεο πιεξνθφξεζεο. 

 Έρεη πξφζβαζε ζηελ απαηηνχµελε πιεξνθφξεζε απνηειεζµαηηθά θαη 

ηθαλνπνηεηηθά. 

 Απνηηµά ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηηο πεγέο ηεο µε θξηηηθφ πλεχµα. 

 Δλζσµαηψλεη επηιεγµέλε πιεξνθφξεζε ζε κηα γλσζηηθή βάζε. 

 Φξεζηµνπνηεί ηελ πιεξνθφξεζε απνηειεζµαηηθά γηα λα επηηειέζεη έλα 

ζπγθεθξηµέλν ζθνπφ. 



 Καηαλνεί ηα νηθνλνµηθά, λνµηθά θαη θνηλσληθά ζέµαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο, έρεη πξφζβαζε θαη ρξεζηµνπνηεί ηελ πιεξνθφξεζε 

εζηθά θαη λφµηµα. 

 

  

3.1 Βαζικά ζςζηαηικά και εννοιολογικό μονηέλο ηηρ πληποθοπιακήρ παιδείαρ 

 

 Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη, ελ ζπληνκία, ηα πέληε αλαγθαία θαη 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηθιείεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ε έλλνηα «πιεξνθνξηαθή 

παηδεία»: 

 α) Βαζηθή Παηδεία (Basic Literacy): Ζ παηδεία εμαξρήο νξηδφηαλ σο ε 

ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ζηνηρεία ηα νπνία απνθηνχλ ηα παηδηά θαηά θχξην 

ιφγν ζην ζρνιείν. Όζα κάζαηλαλ αλάγλσζε θαη γξαθή, είραλ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε κέζσ ησλ βηβιίσλ, ελψ φζα ήηαλ αλαιθάβεηα είραλ πεξηνξηζκέλεο 

επθαηξίεο ζηελ θνηλσλία. Βέβαηα, ην πξφβιεκα ζηηο κέξεο καο είλαη φηη ην πξφηππν 

γηα ηε «βαζηθή παηδεία» είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ θαη ζπλεπψο 

πεξηθιείεη κηα επξχηεξε γθάκα δεμηνηήησλ.   

β) Βηβιηνζεθνλνκηθή Παηδεία (Library Literacy): Τε βαζηθή παηδεία 

αθνινπζεί ε βηβιηνζεθνλνκηθή παηδεία, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη ζε δχν θάζεηο: 

αξρηθά κέζα απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη πνιχ αξγφηεξα 

κέζα ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, ζηελ Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, ζέκα ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ βηβιηνζήθεο θαη 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο είλαη πξνθαλήο. Ζ βηβιηνζήθε είλαη ν ηφπνο φπνπ 

απνζεθεχεηαη, θαηαινγνγξαθείηαη, επξεηεξηάδεηαη θαη είλαη δηαζέζηκε ε 

πιεξνθνξία. Τν θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθά εθπαηδεπκέλσλ ελειίθσλ 

είλαη ε παξνρή ζπρλψλ νδεγηψλ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη 

θνηηεηέο γηα ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα γλσξίδεη πψο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, ηα 

πεξηνδηθά, ηα επξεηήξηα, ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο, ην εθάζηνηε ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο θιπ.  

γ) Παηδεία ηωλ Μέζωλ (Media Literacy): Ενχκε ζε κηα θαηαλαισηηθή 

θνηλσλία, ζηελ νπνία θαηαηγηδφκαζηε απφ έλα πιήζνο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, 

πξντφλησλ, ηδεψλ, ηα νπνία έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ καο θαη 

ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πλεπκαηηθνχ καο πινχηνπ. Σπλεπψο, ε παηδεία ησλ κέζσλ 

ζεσξείηαη αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Αθνξά θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα θαηαλνεί ηα δηάθνξα είδε κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο 

νπνίνπο θαινχληαη απηά λα παίμνπλ, ψζηε λα γίλεηαη νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηνπο θαη λα κπνξεί ην άηνκν λα αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ γεγνλφηνο θαη 

ηεο γλψκεο, ηεο ζσζηήο θαη ηεο ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο. 

δ) Σερλνινγηθή Παηδεία (Technology Literacy): Ζ ηερλνινγηθή παηδεία αθνξά 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ εκπεηξίεο ζε δηάθνξα είδε 

ινγηζκηθνχ θαη πιηζκηθνύ (hardware), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηλνεί ηα δηθά ηνπ 

«πιεξνθνξηαθά δεκηνπξγήκαηα» ζε έληππε κνξθή, ζηελ νζφλε ή online. 

ε) Οπηηθή παηδεία (Visual Literacy): Τειεηψλνληαο, ε νπηηθή παηδεία, ε νπνία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παηδεία ησλ κέζσλ θαη ιεηηνπξγεί παξάιιεια πξνο απηήλ, 

αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εθκάζεζε ηνπ αηφκνπ λα βιέπεη ηα δηάθνξα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα κε θξηηηθφ ηξφπν θαη κε ζθεπηηθηζκφ.  

 

 



3.2 Ππόηςπα – οδηγοί 

  

 Αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο δελ είλαη ην «απνηέιεζκα» (ε 

πιεξνθνξία) νχηε ην «κέζνλ» (web, OPAC, βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο θιπ.), αιιά ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην απνηέιεζκα. Γελ αξθείηαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηερληθψλ ή εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα, αιιά 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηχπσζε θαη εκπέδσζε αξρψλ γηα ηε γλψζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε. 

 Οη δηεζλείο νδεγίεο ηεο IFLA έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηνπο ηελ παξνρή ελφο 

πξαγκαηηθνχ πιαηζίνπ ζηνπο επαγγεικαηίεο εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

μεθηλήζνπλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. 

Σπγθεθξηκέλα, νη νδεγίεο ζα βνεζήζνπλ ηηο βηβιηνζήθεο ζηελ θαζνδήγεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο 

φζσλ αζρνινχληαη κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηφζν ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν θαη 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έλλνηεο, αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ, κε θάπνηεο παξακεηξνπνηήζεηο, ζε θάζε 

βηβιηνζεθνλνκηθή εθαξκνγή.  

Τα πξφηππα ηεο Έλωζεο Κνιεγηαθώλ θαη Δξεπλεηηθώλ Βηβιηνζεθώλ 

(Association of College and Research Libraries) αλαζεσξήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Πξνηύπωλ (Standards Committee) ηεο Έλσζεο θαη εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ 

Σπµβνχιηφ ηεο ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2000, ζηε ζπλάληεζε ηεο Αµεξηθαληθήο Έλωζεο 

Βηβιηνζεθώλ (American Library Association) ζην San Antonio, Texas. Ζ Έλσζε 

αλαδεηά ηελ έγθξηζε θαη δηάδνζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

απφ ελψζεηο επαγγειµαηηθέο θαη δηαπίζηεπζεο. Τα πξφηππα παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα 

αμηνιφγεζε ηνπ αηφµνπ πνπ έρεη πιεξνθνξηαθή παηδεία. Δπεθηείλνπλ επίζεο ην έξγν 

ηεο Οµάδαο Δξγαζίαο γηα ηα Πξόηππα γηα Πιεξνθνξηαθή Παηδεία ηεο Αµεξηθαληθήο 

Έλωζεο ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ (American Association of School Librarians Task 

Force on Information Literacy Standards) θαη επνµέλσο, παξέρνπλ ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε µηα επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο µε 

βάζε απηέο ηεο πξσηνβάζµηαο θαη δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα 

αλαπηχζζεηαη µηα ζπλέρεηα ζε φια ηα επίπεδα. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζθηαγξαθνχλ ηελ 

πνξεία µε ηελ νπνία νη δηδάζθνληεο, νη βηβιηνζεθνλφµνη θαη άιινη, επηζεκαίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ ηαπηίδνπλ έλα θνηηεηή σο πιεξνθνξηαθά πεπαηδεπµέλν. 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο ζα βξνπλ ηηο δεμηφηεηεο ρξήζηµεο, επεηδή ηνπο πξνζθέξνπλ έλα 

πιαίζην γηα λα θεξδίζνπλ ηνλ έιεγρν ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ µε ηελ 

πιεξνθφξεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 

 

3.3 Βιβλιοθηκονομικέρ επγαζίερ πος ζςμβάλοςν ζηην έννοια πληποθοπιακή 

παιδεία 

 

 Υπάξρνπλ αξθεηνί φξνη, νη νπνίνη απνηεινχλ κέξνο ή ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο «πιεξνθνξηαθή παηδεία» κέζα ζην πεξηβάιινλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο φξνπο έρεη ην δηθφ ηνπ ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν επηπξφζζεηα ζηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ θαη αθνξνχλ ζηνλ ηχπν ησλ 

ηθαλνηήησλ, ην επίπεδν, ηηο θαηεγνξίεο κάζεζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Ο 

φξνο πιεξνθνξηαθή παηδεία, θαζψο πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, έρεη 

εμειηρζεί πέξα απφ ηε βηβιηνζεθνλνκηθή δηδαζθαιία θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

εζηηάδνπλ ζηηο πιεξνθνξηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζηελ ηξέρνπζα αληίιεςε πεξί 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Έηζη, ελψ ε βηβιηνζεθνλνκηθή δηδαζθαιία δίλεη έκθαζε 



ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ βηβιηνζεθνλνκηθνχ πιηθνχ, ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο 

εζηηάδεη ζε ζηξαηεγηθέο πιεξνθφξεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα νξζήο 

ρξήζεο ηεο. Πην αλαιπηηθά, νξηζκέλεο ζρεηηθέο πξνο ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία 

εξγαζίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πιεξνθνξηαθή επθξάδεηα (Information fluency): θαηνρή πιεξνθνξηαθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 Δπηκόξθωζε ρξεζηώλ (User training): εθπαίδεπζε ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο 

ζηελ πιεξνθνξία. 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ (User education): ζπκβνιή ζην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

ησλ ρξεζηψλ. 

 Βηβιηνζεθνλνκηθή δηδαζθαιία (Library instruction): εζηίαζε ζηηο 

βηβιηνζεθνλνκηθέο ηθαλφηεηεο, νινθιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο.  

 Βηβιηνγξαθηθή δηδαζθαιία (Bibliographic instruction): αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Πιεξνθνξηαθέο δπλαηόηεηεο (Information competencies): εζηίαζε ζηηο 

πιεξνθνξηαθέο δπλαηφηεηεο. 

 Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ δπλαηνηήηωλ (Development of Information skills): 

δηαδηθαζίεο δηεπθφιπλζεο πιεξνθνξηαθψλ ηθαλνηήησλ. 

 Άιιεο εξγαζίεο. 

 

 
Σρήκα 1: Ζ έλλνηα «πιεξνθνξηαθή παηδεία» 

 

 

4. Λόγοι και πποκλήζειρ εθαπμογήρ ηηρ πληποθοπιακήρ παιδείαρ  

 

 Οη ζπνπδαζηέο-θνηηεηέο έρνπλ αλάγθε απφ ην δηθφ ηνπο εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

πινήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ην πινχζην πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο 

ζην νπνίν εηζέξρνληαη. Οη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε 

νηθεηφηεηα κε ην δηαδίθηπν θαη πνιχ κηθξφηεξε κε ην έληππν πιηθφ, απφ φηη νη 

θαζεγεηέο ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρξεζηψλ-θνηηεηψλ. Οη 

βηβιηνζεθνλφκνη ησλ αθαδεκατθψλ θνηλνηήησλ είλαη νη πιένλ εηδηθνί γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηφζν ηνπο ρξήζηεο-

θνηηεηέο φζν θαη ηνπο ρξήζηεο-ζπλαδέιθνπο ζην πψο λα εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνχλ 

αιιά θαη ηειηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία απνηειεζκαηηθά.  



 Σπλεπψο, ζα κπνξνχζακε πνιχ εχζηνρα λα αληηθξνχζνπκε ηηο απφςεηο φζσλ 

ζεσξνχλ ακθίβνιε ηελ αμία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηνπο θφιπνπο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

ππνζηεξίδνληαο ηα αθφινπζα: αθελφο κελ νη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζε θαη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, 

αθεηέξνπ δε ην πξνζσπηθφ αλαπηχζζεη θαη θάλεη ρξήζε λέσλ κεζφδσλ, ηθαλψλ λα 

δεζκεχζνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε κηα πην ελεξγεηηθή κάζεζε, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε 

αλακθίβνια ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Οη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν βηβιηνζεθνλφκνο θξίλνληαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

πνιιαπινχο ξφινπο θαη επζχλεο. Απφ βηβιηνζεθνλφκνο-εηδηθφο ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηαηξέπεηαη ζε βηβιηνζεθνλφκν-εθπαηδεπηή θαη απφ βηβιηνζεθνλφκνο-

ππεξέηεο ηεο έξεπλαο κεηεμειίζζεηαη ζε βηβιηνζεθνλφκν-ζπλεξγάηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηψλ.  

 

 

5. Ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ: παποςζίαζη ηηρ ελληνικήρ ππαγμαηικόηηηαρ 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηερλνινγηθή εμέιημε απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε γηα 

ηε δηεχξπλζε  λέσλ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ο ξφινο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο 

αιιάδεη, ηαπηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο ππεξεζίεο  

καζεκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο πξνο ηνπο θνηηεηέο, εληαγκέλεο ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιψλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο ελζσκαηψλνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην θνηηεηή. 

Σηελ Διιάδα, ε ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιψλ βξίζθεηαη αθφκα ζε λεπηαθφ ζηάδην. 

Ωζηφζν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, ηφζν γηα 

βηβιηνζεθνλφκνπο, φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο. Αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ζε δείγκα έξεπλαο απφ 37 ηζηνζειίδεο 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (22 Α.Δ.Η. θαη 15
 
Α.Τ.Δ.Η.) δηαπηζηψζεθε φηη: 14 Α.Δ.Η. 

(64%) δηαζέηνπλ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ (Βηβιηνζήθεο  Παλεπηζηεκίσλ Κχπξνπ, 

Ησαλλίλσλ, Μαθεδνλίαο, Κξήηεο, Παηξψλ, Θεζζαιίαο, Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο, 

Πάληεην, Γεσπνληθφ, Φαξνθφπεην, Δ.Μ.Π., Πνιπηερλείν Κξήηεο, ΔΑΠ) θαη 7 Α.Δ.Η. 

(32%) έρνπλ ελζσκαηψζεη πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ρξήζε εηδηθήο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (Ησαλλίλσλ, Παηξψλ, 

Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Δ.Μ.Π.). Δπηπιένλ 4 

Α.Δ.Η. (18%) παξέρνπλ ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο RefWorks γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πξνζσπηθήο βηβιηνγξαθίαο (Δ.Μ.Π., Παηξψλ, Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθεο).  Δπίζεο 

ζεκεηψλεηαη φηη 5 Α.Τ.Δ.Η (33%) παξέρνπλ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ 

(Βηβιηνζήθεο Α.Τ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, Σεξξψλ, Λακίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Λάξηζαο). Τέινο, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε αδπλακία 

πξφζβαζεο ζηηο βηβιηνζήθεο 2 Α.Τ.Δ.Η. (13%) (Βηβιηνζήθεο Α.Τ.Δ.Η Πεηξαηψο θαη 

Μεζνινγγίνπ). 

Πξνπνκπφ ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο, απνηειεί ε λέα ηάζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ λα δηνξγαλψλνπλ 

ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο 



πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθέο πεγέο πνπ δηαζέηεη ε εθάζηνηε αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ πιεξνθνξηαθά ηκήκαηα κε ζηφρν 

ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ γηα 

πιεξνθφξεζε. Δπίζεο δηαζέηνπλ ζην ρξήζηε–θνηηεηή ηελ ππεξεζία ρξήζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο RefWorks -κηα ςεθηαθή κεραλή αλαδήηεζεο δηαρείξηζεο, ζπγγξαθήο 

θαη ζπλεξγαδφκελσλ εξγαιείσλ- ζρεδηαζκέλν λα ηνλ βνεζήζεη ζηε ζπιινγή-

ζπγθέληξσζε, δηαρείξηζε, απνζήθεπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο 

θαη ζηε δεκηνπξγία παξαζεκάησλ θαη βηβιηνγξαθηψλ, ζε κηα πξνζσπηθή βάζε 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ππεξεζία απηή δηαηίζεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ζηελ Διιάδα πξνγξάκκαηνο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, είλαη ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη δηεμάγνληαη ζε ελφηεηεο. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην UpNEt, έρεη αλαπηχμεη κηα πιαηθφξκα 

αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class, ε νπνία απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα φινπο 

ηνπο θνηηεηέο, αλεμαξηήησο ηκήκαηνο, ζρνιήο θαη θχθινπ εθπαίδεπζεο. Ζ 

Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο (ΒΥΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ πιαηθφξκα θαη ζρεδίαζε καζήκαηα θαη ελεκεξσηηθέο 

παξνπζηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο. Σεκηλάξηα ρξήζεο ηνπ e-class 

πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ. Ζ 

Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ecourse. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 

έρνληαο σο έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχρ ηεο ζηφρνπο ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζην πιαίζην 

ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ ηνπ, ζηαδηαθά αλαπηχζζεη, αλαβαζκίδεη θαη ζπκκεηέρεη 

ζε ζρεηηθέο δξάζεηο. Ζ Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο (ΒΗΚΔΠΠΘ) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε κηαο «Κιεηζηήο Βηβιηνγξαθίαο 

Μαζήκαηνο». Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ΒΗΚΔΠΠΘ ππνζηεξίδεη ηελ πιαηθφξκα 

αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην αθαδεκατθφ 

δηαδίθηπν GUNet.  

Ο ξφινο πνπ θαινχληαη ζήκεξα λα δηαδξακαηίζνπλ νη ζχγρξνλεο ειιεληθέο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο είλαη απηφο ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε Κέληξα Μαζεζηαθώλ 

Πόξωλ (Learning Resources Centers), θαζψο ε ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ θαη ε πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ απηψλ απαηηνχλ 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ 

ζηε δηαινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ έλα ιαβχξηλζν 

πιήζνπο πιεξνθνξηψλ. Οη βηβιηνζεθνλφκνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ θνηηεηή θαη λα ηνλ 

κπήζνπλ ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο. Τα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο δηακνξθψλνπλ θαη ζέηνπλ 

γεξέο βάζεηο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, απαξαίηεηε πιένλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

θαζψο ε πιεξνθφξεζε κεηαβάιιεηαη πνιχ γξήγνξα. 

 



 

6. Σςνεπγαζία βιβλιοθηκονόμος-εκπαιδεςηικού 

 

Ζ ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

ζρνιψλ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη λένη 

ξφινη πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη νη δχν πιεπξέο απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα 

κηα πξφθιεζε, σζηφζν απαηηνχλ πνιχ θαιή γλψζε θαη ζσζηή νξγάλσζε, ζρεδίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, θαζψο επίζεο θαη θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

 Ζ ακθίδξνκε ζπλεξγαζία ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο θαη 

ζηξαηεγηθέο επηινγήο ηεο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα κηα θνηλσλία ζσζηά πιεξνθνξεκέλσλ πνιηηψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη θνηηεηέο κπνχληαη ζηε ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, καζαίλνπλ λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη ηε 

κάζεζε. 

Οη βηβιηνζεθνλφκνη πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

θαηαιάβνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα νθέιε απφ κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία. Οη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ θνηηεηψλ, λα ηνπο κεηαδίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα ζέηνπλ δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Δθπαηδεπηηθνί θαη 

βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ θχθινπο καζεκάησλ, 

ζηα πιαίζηα ηδηαίηεξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, γηα ηελ θαηαλφεζε-θαηαρψξεζε ηεο 

γλψζεο κέζα απφ ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία  

 

 

7. Πποβλημαηιζμοί - θέμαηα για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 

 Όια ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα γελλνχλ έλα πιήζνο εξσηεκάησλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο. Αλαιπηηθφηεξα,  ηα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

 Πφζν πξνλνεηηθέο πξέπεη λα είλαη νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ 

αλαδήηεζε απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, κέζσ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνχλ ζηνπο ρξήζηεο;  

 Πφζν θαιά είλαη πξνεηνηκαζκέλνη νη βηβιηνζεθνλφκνη γηα κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία; Οη ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα 

ζηνπο κειινληηθνχο βηβιηνζεθνλφκνπο γηα ηελ επίηεπμε  απηνχ ηνπ ζηφρνπ; 

Πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν, αιιά θαη νη 

πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο;  

 Με πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα παξνηξπλζνχλ νη ηζχλνληεο ζε θξάηε θαη 

ηδξχκαηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ζηελ αληηκεηψπηζε 

εθπαηδεπηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ 

πιεξνθνξηαθήο πνιηηηθήο; 



 

 

8. Δπίλογορ – Σςμπεπάζμαηα 

 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο είλαη έλα πνιχηηκν θαη 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλεμάξηεηεο κάζεζεο θαη απφδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηή ηε δπλαηφηεηα 

θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη βηβιηνζεθνλφκνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ζρνιψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ ζα πξέπεη: 

 Ζ πιεξνθνξηαθή παηδεία λα εληαρζεί σο εηδηθφ κάζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 Να ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 Να εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία 

 Να παξέρνληαη δηαδηθηπαθά καζήκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο αθφκα θαη εμ 

απνζηάζεσο, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη θαη ε κάζεζε απφ απφζηαζε θαη λα 

εληζρχεηαη παξάιιεια θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

 Να ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο απφ θαηαξηηζκέλνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. 

 Να δηνξγαλψλνληαη ζπρλά εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. 

Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη δπλαηφλ λα θέξεη ηηο Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ζην θέληξν ηεο απνζηνιήο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, πξνζθέξνληαο επαπμεκέλε επηθνηλσλία, βειηησκέλεο ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζπλεξγαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ.  
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