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Βαζικοί οριζμοί (1/2)

Ιανοσάριος 1989
Γιεθνές Φόροσμ για ηην Πληροθοριακή παιδεία
Δθνική Ένωζη Δκπαιδεσηικών Ομάδων Η.Π.Α.
«Πιεξνθνξηαθή παηδεία νξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη
πόηε ππάξρεη ε αλάγθε γηα πιεξνθόξεζε, ώζηε λα κπνξεί λα
αλαγλσξίδεη, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί
απνηειεζκαηηθά απηήλ ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην εθάζηνηε δήηεκα ή
πξόβιεκα.»
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Βαζικοί οριζμοί (2/2)
επηέμβριος 2003, Πράγα
Γιεθνές σνέδριο Διδικών Πληροθοριακής Παιδείας
«Η Πιεξνθνξηαθή Παηδεία πεξηθιείεη γλώζε από ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα
αλαγλσξίδεη, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί, λα νξγαλώλεη θαη λα
δεκηνπξγεί, λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα κεηαδίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ
πιεξνθνξία γηα λα αληηκεησπίδεη άκεζα δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα.
Δίλαη έλα πξναπαηηνύκελν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη είλαη κέξνο ησλ βαζηθώλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε.»
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Ένα πληροθοριακά εκπαιδεσμένο άηομο:








Πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο απαηηνύµελεο πιεξνθόξεζεο.
Έρεη
πξόζβαζε
ζηελ
απαηηνύµελε
πιεξνθόξεζε
απνηειεζµαηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά.
Απνηηµά ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηηο πεγέο ηεο µε θξηηηθό
πλεύµα.
Δλζσµαηώλεη επηιεγµέλε πιεξνθόξεζε ζε κηα γλσζηηθή
βάζε.
Χξεζηµνπνηεί ηελ πιεξνθόξεζε απνηειεζµαηηθά γηα λα
επηηειέζεη έλα ζπγθεθξηµέλν ζθνπό.
Καηαλνεί ηα νηθνλνµηθά, λνµηθά θαη θνηλσληθά ζέµαηα πνπ
πεξηβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθόξεζεο, έρεη πξόζβαζε
θαη ρξεζηµνπνηεί ηελ πιεξνθόξεζε εζηθά θαη λόµηµα.
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Βαζικά ζσζηαηικά


Βαζηθή Παηδεία (Basic literacy):
αλάγλσζε θαη γξαθή.



Βηβιηνζεθνλνκηθή Παηδεία (Library Literacy):
βηβιηνζήθε: απνζήθεπζε, θαηαινγνγξάθεζε, επξεηεξίαζε πιεξνθνξίαο.
θνηηεηήο: απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ρξήζε πεγώλ θαη ππεξεζηώλ βηβιηνζήθεο.



Παηδεία Μέζσλ (Media Literacy):
δηάθνξα είδε κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ξόινπο πνπ θαινύληαη λα παίμνπλ  δηαθνξά
κεηαμύ γεγνλόηνο θαη γλώκεο, ζσζηήο θαη ιαλζαζκέλεο πιεξνθόξεζεο.



Σερλνινγηθή Παηδεία (Technology Literacy):
ηερλνινγηθά κέζα  βειηίσζε δεμηνηήησλ, εθπαηδεπηηθώλ εκπεηξηώλ ζε δηάθνξα είδε
ινγηζκηθνύ θαη πιηζκηθνύ  επηλόεζε «πιεξνθνξηαθώλ δεκηνπξγεκάησλ» (έληππε
κνξθή, νζόλε, online).



Οπηηθή Παηδεία (Visual Literacy):
νπηηθναθνπζηηθά κέζα (κε θξηηηθό ηξόπν θαη ζθεπηηθηζκό).
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Πρόησπα – οδηγοί (1/3)
Αληηθείκελν πιεξνθνξηαθήο παηδείαο:







δελ είλαη ην «αποηέλεζμα» (ε πιεξνθνξία)
νύηε ην «μέζον» (web, OPAC, βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο
βηβιηνζήθεο θιπ.)
αιιά ε διαδικαζία πνπ νδεγεί ζην απνηέιεζκα.

Γελ αξθείηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ ή εξγαιείσλ πνπ
βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα.
Δπηθεληξώλεηαη ζηε δηαηύπσζε θαη εκπέδσζε αξρώλ γηα ηε γλώζε
θαη ηελ πιεξνθόξεζε.
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Πρόησπα – οδηγοί (2/3)
Γιεθνείς οδηγίες IFLA:

ηόρνο: παξνρή ελόο πξαγκαηηθνύ πιαηζίνπ ζηνπο
επαγγεικαηίεο εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα μεθηλήζνπλ
πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηαθήο
παηδείαο.
Οη βηβιηνζήθεο ζα βνεζεζνύλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο ηξέρνπζεο
πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο όζσλ αζρνινύληαη κε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ηόζν ζηε δεπηεξνβάζκηα όζν θαη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Πρόησπα – οδηγοί (3/3)
Πρόησπα Ένωζης Κολεγιακών και Δρεσνηηικών Βιβλιοθηκών
(Association of College and Research Libraries):
 πιαίζην γηα αμηνιόγεζε ηνπ αηόµνπ πνπ έρεη πιεξνθνξηαθή παηδεία.
 παξέρνπλ ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε µηα επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο
δεμηόηεηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο µε βάζε απηέο ηεο πξσηνβάζµηαο θαη
δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο, έηζη ώζηε λα αλαπηύζζεηαη µηα ζπλέρεηα ζε
όια ηα επίπεδα.
θηαγξαθνύλ ηελ πνξεία µε ηελ νπνία νη δηδάζθνληεο, νη βηβιηνζεθνλόµνη
θ.α. επηζεµαίλνπλ ζπγθεθξηµέλνπο δείθηεο πνπ ηαπηίδνπλ έλα θνηηεηή σο
πιεξνθνξηαθά πεπαηδεπµέλν.
Χξήζηκα γηα θνηηεηέο  πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην γηα λα θεξδίζνπλ ηνλ
έιεγρν ζηνλ ηξόπν πνπ αιιειεπηδξνύλ µε ηελ πιεξνθόξεζε ζην
πεξηβάιινλ ηνπο.
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Βιβλιοθηκονομικές εργαζίες ποσ ζσμβάλοσν ζηην
έννοια πληροθοριακή παιδεία















Πιεξνθνξηαθή επθξάδεηα (Information fluency): θαηνρή πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήησλ.
Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ (User education): ζπκβνιή ζην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν
ρξεζηώλ.
Δπηκόξθσζε ρξεζηώλ (User training): εθπαίδεπζε ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζηελ
πιεξνθνξία.
Βηβιηνζεθνλνκηθή δηδαζθαιία (Library instruction): εζηίαζε ζηηο βηβιηνζεθνλνκηθέο
ηθαλόηεηεο, νινθιήξσζε ησλ καζεζηαθώλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο.
Βηβιηνγξαθηθή δηδαζθαιία (Bibliographic instruction): αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ηεο
πιεξνθνξίαο.
Πιεξνθνξηαθέο
δπλαηόηεηεο
(Information
competencies):
εζηίαζε
ζηηο
πιεξνθνξηαθέο δπλαηόηεηεο.
Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ δπλαηνηήησλ (Development of Information skills):
δηαδηθαζίεο δηεπθόιπλζεο πιεξνθνξηαθώλ ηθαλνηήησλ.
Άιιεο εξγαζίεο.
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Λόγοι εθαρμογής πληροθοριακής παιδείας


Οη ζποσδαζηές-θοιηηηές (κέζα από πξνζσπηθό εζσηεξηθό ζύζηεκα
πινήγεζεο) δηαρεηξίδνληαη ην πινύζην πεξηβάιινλ πιεξνθόξεζεο ζην νπνίν
εηζέξρνληαη, έρνληαο κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα κε ην δηαδίθηπν θαη πνιύ κηθξόηεξε
κε ην έληππν πιηθό από όηη νη θαζεγεηέο ηνπο.



Οη βιβλιοθηκονόμοι είλαη νη εηδηθνί πνπ ζα εθπαηδεύζνπλ ηνπο ρξήζηεο-θνηηεηέο
θαη ηνπο ρξήζηεο-ζπλαδέιθνπο ζην πώο λα εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία απνηειεζκαηηθά.



Οη θοιηηηές απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ ζσζηή αμηνιόγεζε
θαη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία.



Σν προζωπικό αλαπηύζζεη θαη θάλεη ρξήζε λέσλ κεζόδσλ, ηθαλώλ λα
δεζκεύζνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε κηα πην ελεξγεηηθή κάζεζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε
ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο.
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Προκλήζεις
Βιβλιοθηκονόμος  πνιιαπινί ξόινη θαη επζύλεο.


Βηβιηνζεθνλόκνο-εηδηθόο ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο.
 βηβιηνζεθνλόκνο-εθπαηδεπηήο.



Βηβιηνζεθνλόκνο-ππεξέηεο ηεο έξεπλαο.
 βηβιηνζεθνλόκνο-ζπλεξγάηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
ηότος:
δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηόκελσλ θαη αληαγσληζηηθώλ εξεπλεηώλ.
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Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: παροσζίαζη ηης
ελληνικής πραγμαηικόηηηας (1/2)
Αποηελέζμαηα έρεσνας ζε ιζηοζελίδες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
ποσ παρέτοσν προγράμμαηα πληροθοριακής παιδείας ζηην
Δλλάδα:
ε 37 ιζηοζελίδες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (22 Α.Δ.Ι. και 15
Α.Σ.Δ.Ι.):







14 Α.Δ.Ι. (64%): εθπαίδεπζε ρξεζηώλ.
7 Α.Δ.Ι. (32%): αλάπηπμε θαη ρξήζε πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο.
4 Α.Δ.Ι. (18%): πξόγξακκα RefWorks.
5 Α.Σ.Δ.Ι (33%): εθπαίδεπζε ρξεζηώλ.
2 Α.Σ.Δ.Ι (13%): αδπλακία πξόζβαζεο.
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Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: παροσζίαζη ηης
ελληνικής πραγμαηικόηηηας (2/2)
Προγράμμαηα πληροθοριακής παιδείας:





Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ θαη ηνπ θαηαιόγνπ ηεο
βηβιηνζήθεο.
Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class, παξνρή βηβιηνγξαθίαο κε
ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.
Γηάζεζε πξνγξάκκαηνο RefWorks γηα δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο βηβιηνγξαθηθήο βάζεο.

Ρόλος ζύγτρονων ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:


Μεηαηξνπή ζε Κέληξα Μαζεζηαθώλ Πόξσλ (Learning Resources Centers):
ε ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ θαη ε πιεζώξα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
κεηαδίδνληαη κέζσ απηώλ απαηηνύλ λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο από ηνπο ρξήζηεο.



Δλίζρπζε ζπλεξγαζίαο βηβιηνζεθνλόκσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ:
όμπλζε θξηηηθήο ζθέςεο θνηηεηή, κύεζή ηνπ ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηελ αμηνιόγεζε
ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο.
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σνεργαζία βιβλιοθηκονόμοσ-εκπαιδεσηικού
(1/2)





Νέοι ρόλοι  απαηηνύλ:
πνιύ θαιή γλώζε.
ζσζηή νξγάλσζε.
ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο.
θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή.



ηόρνο ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο:
επηκόξθσζε θνηηεηώλ  αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ,
ζηξαηεγηθώλ επηινγήο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο  πξνζπάζεηα γηα κηα θνηλσλία
ζσζηά πιεξνθνξεκέλσλ πνιηηώλ.



Οη βηβιηνζεθνλόκνη νθείινπλ:
λα αλαπηύμνπλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα
νθέιε από κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία.
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σνεργαζία βιβλιοθηκονόμοσ-εκπαιδεσηικού
(2/2)


ηόρνο εθπαηδεπηηθώλ:
 αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θνηηεηώλ.
 κεηάδνζε ζηξαηεγηθώλ γηα λα ζέηνπλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο.



πλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη βηβιηνζεθνλόκσλ
 αλάπηπμε θύθισλ καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηδηαίηεξσλ
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ γηα ηελ θαηαλόεζε-θαηαρώξεζε ηεο
γλώζεο κέζα από ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία.
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Προβλημαηιζμοί - Θέμαηα για περαιηέρω
έρεσνα


Πόζν πξνλνεηηθέο πξέπεη λα είλαη νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ αλαδήηεζε
απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο;



Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ νη βηβιηνζήθεο λα βνεζήζνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκό ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη
θαη πξνσζνύλ ζηνπο ρξήζηεο;



Πόζν θαιά είλαη πξνεηνηκαζκέλνη νη βηβιηνζεθνλόκνη γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία; Οη
ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα ζηνπο κειινληηθνύο
βηβιηνζεθνλόκνπο γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ; Πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην
εθπαηδεπηηθό ηνπο ππόβαζξν, αιιά θαη νη πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηεο, ώζηε λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγήο ηεο
πιεξνθνξηαθήο παηδείαο;



Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα παξνηξπλζνύλ νη ηζύλνληεο ζε θξάηε θαη ηδξύκαηα λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο ζηελ αληηκεηώπηζε εθπαηδεπηηθώλ,
νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ πιεξνθνξηαθήο πνιηηηθήο;
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
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σμπεράζμαηα
ηότος  εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηα πιαίζηα ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ ζρνιώλ.


Έληαμε πιεξνθνξηαθήο παηδείαο σο εηδηθό κάζεκα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ.



πλεξγαζία βηβιηνζεθνλόκσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ.



Δθκεηάιιεπζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία.



Παξνρή δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, αθόκα θαη εμ
απνζηάζεσο, ώζηε λα ελζαξξύλεηαη θαη ε κάζεζε από απόζηαζε θαη λα
εληζρύεηαη παξάιιεια θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε.



πλερήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο από
θαηαξηηζκέλνπο βηβιηνζεθνλόκνπο.



Δμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα, εκεξίδεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο γηα ηνπο
βηβιηνζεθνλόκνπο.
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Δνημέρωζη μέζω… ιζηολογίων !!!



Information Literacy Weblog
(λέα θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο
ζε παγθόζκην επίπεδν)
http://information-literacy.blogspot.com/



The Information Literacy Land of Confusion
(εθπαίδεπζε
ρξεζηώλ,
βηβιηνζεθνλνκηθή
βηβιηνζεθνλνκία θαη πιεξνθνξηαθή παηδεία, θιπ.)
http://www.information-literacy.net/

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

δηδαζθαιία,

19

