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Presentation Notes
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Στέλλα Ασδέρη και εργάζομαι στη Βιβλιοθήκη Bissell του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ή αλλιώς ACT. Μέσω της εισήγησης αυτής θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας της βιβλιοθήκης μας και θα αναφερθώ στα μελλοντικά σχέδιά μας για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος.                                      οκ
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Πληροφοριακή Παιδεία: 
Πρότυπα

Σύμφωνα με την Association of College and Research Libraries (ΑCRL)-
Πληροφοριακά Εγγράμματος θεωρείται εκείνος που μπορεί να:

1. Προσδιορίσει τη φύση και την έκταση της απαιτούμενης πληροφορίας. 

2. Έχει ικανοποιητική και αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη 
πληροφορία.

3. Αποτιμήσει κριτικά την πληροφορία και τις πηγές της και να 
ενσωματώσει την επιλεγμένη πληροφόρηση στη γνωστική του βάση.

4. Χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την πληροφορία για την επιτέλεση 
συγκεκριμένου σκοπού.

5. Χρησιμοποιήσει ηθικά και νόμιμα την ανακτημένη πληροφορία, 
αντιλαμβανόμενος οικονομικά, νομικά και κοινωνικά θέματα.
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Presenter
Presentation Notes
οκΣαφέστατα, για να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας επιτυχημένο, θα πρέπει τουλάχιστον να βασίζεται σε κάποια καθιερωμένα πρότυπα, τα οποία θα αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν τα μαθήματα. Τα πρότυπα τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα είναι αυτά της Ένωσης Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εκτός από αυτά, υπάρχουν και τα πρότυπα της Αυστραλίας, τα οποία μοιάζουν κατά πολύ με αυτά της ACRL. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή κατάσταση, μόνο η IFLA έχει εκδώσει μέχρι στιγμής κάποιες ενδεικτικές κατευθυντήριες οδηγίες.Η Bissell, λοιπόν, ακολουθεί τα πρότυπα της ΑCRL, τα οποία προσδιορίζουν τις δεξιότητες ενός Πληροφοριακά Εγγράμματου ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά ένα τέτοιο άτομο οφείλει να γνωρίζει πότε υπάρχει ανάγκη για πληροφόρηση, τους τρόπους με τους οποίους θα την αναζητήσει και πως θα τη χρησιμοποιήσει ορθά. 
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Αρχικά...

Φθινόπωρο 2005: Πιλοτικό πρόγραμμα 

Δύο (2) ωριαία μαθήματα σε ένα (1) τμήμα του English 101.

Περιεχόμενο: γενική χρήση της βιβλιοθήκης.

Άνοιξη 2006: Έξι (6) ωριαία μαθήματα ανά τμήμα του English 101.

Συνεργασία Βιβλιοθήκης – Τμήματος Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας

Φθινόπωρο 2006: Τρία (3) τμήματα – Τρεις (3) βιβλιοθηκονόμοι 

Οκτώ (8) εβδομάδες διδασκαλίας.

Δομή μαθήματος:

Παρουσίαση PowerPoint

Πληροφοριακό έντυπο
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Presentation Notes
οκΤα μαθήματα της Πληροφοριακής Παιδείας στη Bissell ξεκίνησαν πιλοτικά το Φθινόπωρο του 2005, όπου δόθηκαν 2 σεμινάρια σε ένα τμήμα του μαθήματος του πρώτου επιπέδου αγγλικής γλώσσας με το γενικό θέμα της ευρύτερης χρήσης της βιβλιοθήκης. Κάτι εισαγωγικό δηλ.Ακριβώς ένα εξάμηνο μετά, τα δύο μαθήματα έγιναν 6 και ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία της βιβλιοθήκης και του τμήματος διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Πλέον αρχίζει η εκτενέστερη επεξήγηση του τρόπου χρήσης των παρεχόμενων πηγών.Από το Φθινόπωρο του 2006 ωστόσο, έγινε ακόμη μια αύξηση αυτού του αριθμού, καθώς λόγω των πηγών που προστέθηκαν στη βιβλιοθήκη, δεν επαρκούσε ο προϋπάρχον χρόνος.Η δομή του μαθήματος βασίζονταν στην περιγραφή μέσω PowerPoint και μια σύντομη παρουσίαση της εκάστοτε παρουσιαζόμενης πηγής, ενώ στους φοιτητές μοιράζονταν φυλλάδιο που περιείχε τις πληροφορίες του μαθήματος.Από αυτό το εξάμηνο πλέον άρχισε να ζητείτε από τους φοιτητές στο τελευταίο μάθημα να περάσουν από ένα τεστ για την αξιολόγηση τους πάνω στα μαθήματα αυτά. Αναφέρεται ότι ο βαθμός αυτός επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμά τους στο μάθημα των αγγλικών.
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Πληροφοριακή Παιδεία 
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Ποσοστό Επιτυχίας ανά Εξάμηνο
Πληροφοριακή Παιδεία

2 τάξεις 1 τάξη 4 τάξεις
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Presentation Notes
οκΕδώ μπορούμε να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μέσες τιμές επίδοσης των φοιτητών στο τεστ στα τρια τελευταία εξάμηνα. Αν και τα δεδομένα δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά λόγω του διαφορετικού αριθμού των φοιτητών, διαφαίνεται ωστόσο χαρακτηριστικά μια πτώση από το Χειμερινό εξάμηνο του 2007 μέχρι το Χειμερινό του 2008.Αυτό ήταν ουσιαστικά για εμάς ένα δείγμα ότι ήταν ώρα για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές.
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Αιτιολογώντας τις Αλλαγές

Λόγοι που ώθησαν σε αλλαγές:

Πρόγραμμα Αξιολόγησης

Ενίσχυση εκπαίδευσης, μάθησης = Αύξηση χρήσης

Υποστήριξη των Φοιτητών που έχουν την Αγγλική ως 
δεύτερη γλώσσα (ESL)

Συμπόρευση με τις τεχνολογικές εξελίξεις

Web 2.0 Εργαλεία

Μοοdle – Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων / ACT

“Πρωτοβουλία Συγγραφής” – Πανεπιστήμιο Ουαλίας 

Απαιτούμενη Εργασία (2010)

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Bissell Library ↔ ΑCT 
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Presenter
Presentation Notes
οκΩστόσο, εκτός από τα στατιστικά υπήρξαν και άλλοι λόγοι. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οφείλουμε να αξιολογούμε το συνολικό πρόγραμμα και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Έτσι, ενισχύοντας την εκπαίδευση συντελούμε και στην αύξηση της χρήσης των παρεχόμενων πηγών. Επίσης, το είδος του ιδρύματος, ότι δηλ. όλα τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα μας ώθησε στο να ψάξουμε να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τους φοιτητές που έχουν την αγγλική ως δεύτερη γλώσσα.Ίσως από τους πιο σημαντικούς παράγοντες; Η τεχνολογία. Πως θα γίνουν πιο φιλικά τα μαθήματα προς τους φοιτητές. Όταν λοιπόν, όλοι μιλάνε για web 2.0 εργαλεία δεν μπορούμε και εμείς παρά να ακολουθήσουμε το γενικότερο ρεύμα. Επιλέχτηκε λοιπόν η εφαρμογή του open source προγράμματος ΜΟΟDLE. Γιατί το moodle και όχι κάποιο άλλο? Γιατί πολύ απλά αυτό ήταν και το πρόγραμμα στο οποίο μετέβη το ACT μετά το Blackboard. Γιατί λοιπόν, να μη χρησιμοποιήσουμε άμεσα κάτι που είναι ήδη εγκατεστημένο στο σύστημα και φυσικά θα διευκολύνει και τους ίδιους τους φοιτητές, μιας και δεν θα χρειάζονται να μάθουν και άλλη εφαρμογή.Επίσης, στο νέο διαμορφωμένο πρόγραμμα του ACT, το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, το οποίο επικυρώνει κάποια από τα προγράμματα, ζήτησε ως απαραίτητη μια διατριβή από τον κάθε προπτυχιακό μαθητή. Αυτό οδήγησε στην λήψη διαφόρων αποφάσεων για την ενίσχυση της συγγραφικής ικανότητάς των φοιτητών. Φυσικά η βιβλιοθήκη δε θα μπορούσε να μη σχετίζεται με αυτό.Τελευταίο αφήσαμε το προφανές....ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της βιβλιοθήκης όφειλε να συμπορεύεται με αυτόν του Κολεγίου.                
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Web 2.0 - Moodle
Εαρινό εξάμηνο 2009
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Presenter
Presentation Notes
οκΣτο μάθημα, λοιπόν, του moodle που σχεδιάστηκε ειδικά για την Πληροφοριακή Παιδεία, ο κάθε φοιτητής που είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα των αγγλικών, έχει πλέον τη δυνατότητα άμεσης και πολλαπλής πρόσβασης σε αρχεία με γενικό πληροφοριακό υλικό για τη βιβλιοθήκη αλλά και γενικότερα βοηθητικό, όπως για παράδειγμα οδηγίες για πραγματοποίηση απομακρυσμένης σύνδεσης με το δίκτυο της βιβλιοθήκης για πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Στο κάθε μάθημα παρέχονται και πάλι τα φυλλάδια πληροφοριακού υλικού και τα slides μόνο που τώρα πλέον στα τελευταία οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση όποτε επιθυμούν. Παράλληλα έχουμε εμπλουτίσει  το κάθε μάθημα με κατευθυνόμενες ασκήσεις, συνδέσμους σε tutorials που παρέχουν οι βάσεις δεδομένων και σε άλλο επεξηγηματικό υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο. Στόχος μας η ταυτόχρονη παροχή γνώσης, αλλά και η δημιουργία σφαιρικής γνώσης γύρω από θέματα που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη.
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Επαναληπτικές Δραστηριότητες

Bissell Library – Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας

Web 2.0 - Moodle
Εαρινό εξάμηνο 2009
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Presentation Notes
Εδώ μπορούμε να δούμε πιο καθαρά δύο από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Θα σταθώ μόνο στο δεύτερο, τις επαναληπτικές δραστηριότητες, ή τα παιχνίδια όπως προτιμώ να τα αποκαλώ για να δώσω ένα πιο χαλαρό τόνο στους φοιτητές. Πρόκειται λοιπόν, για την ακροστιχίδα που δημιουργήσαμε πάνω στις πληροφοριακές βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο site δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας σταυρολέξων, κρεμάλας, scrabble, κ.λπ.             οκ
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Μελλοντικά Σχέδια...

Οργάνωση Ειδικών Προγραμμάτων για:
τους αποφοίτους (Δια Βίου Εκπαίδευση)
Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

Ανάπτυξη των μαθημάτων που παρέχονται στους φοιτητές των     
Αμερικανικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Προώθηση μαθημάτων για το εκπαιδευτικό προσωπικό

Προωθητικά μέσα:
Δημιουργία Δικτυακού Τόπου

Παροχή εργαλείων εκμάθησης και έρευνας
Mαθήματα σε Podcast

“Σύνδεσμοι Βιβλιοθήκης”
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Presenter
Presentation Notes
οκΣτα μελλοντικά μας σχέδια υπάρχει η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας για τους αποφοίτους του κολεγίου, αλλά και σε συνεργασία με το τμήμα των οικονομικών σπουδών μιας και είναι ο βασικός τομέας του ιδρύματος.Επίσης, μια ακόμη ομάδα φοιτητών που υπάρχει στο κολλέγιο, είναι οι φοιτητές που προέρχονται από Αμερικανικά Ιδρύματα. Αυτοί από το πανεπιστήμιό τους έχουν ήδη πάρει γνώσεις για την πραγματοποίηση αναζητήσεων σε πληροφοριακές πηγές. Αυτό που σκεφτόμαστε λοιπόν, είναι η δημιουργία «Προχωρημένων» τμημάτων για αυτούς.Η προώθηση των μαθημάτων που παρέχουμε στους καθηγητές θεωρούνται εξίσου βασικά γιατί πιστεύουμε πως αν οι ίδιοι οι καθηγητές αλλάξουν στάση απέναντι στην βιβλιογραφική αναζήτηση αντίστοιχη θα είναι και η νοοτροπία των φοιτητών.Σε διαδικασία εξέλιξης είναι και η δημιουργία Δικτυακού Τόπου, όπου έχουμε σκοπό να αφιερώσουμε μια σελίδα στην Πληροφοριακή Παιδεία. Μέσω αυτής θα παρέχονται διάφορα εργαλεία βοηθητικά για την εκμάθηση του τρόπου διεξαγωγής ερευνών, ενώ μελλοντικά υπάρχει η επιθυμία να δημιουργηθούν μαθήματα σε podcast έτσι ώστε όσοι φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα να μπορούν να το κατεβάσουν και να το δουν.Σε αρχικά στάδια βρίσκεται επίσης και η δημιουργία «συνδέσμων» στη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθηκονόμοι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο σε φοιτητές όσο και σε καθηγητές να απευθυνθούν στο κατάλληλο άτομο για την παροχή πληροφοριών. 
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Μελλοντικά Σχέδια...

Πληροφοριακή Παιδεία και Αξιολόγηση:

Διδασκόντων Βιβλιοθηκονόμων

Αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με την γενικότερη επίδοση του 
μαθητή 

Πρότυπα και Απόκτηση Γνώσης:

Σχεδιασμός Βαθμολογούμενων Εργασιών

Διαμόρφωση του τελικού τεστ για καλύτερο έλεγχο της χρήσης 
και υιοθέτησης των Προτύπων της ACRL

Επεξεργασία στατιστικών

Ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης
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Presenter
Presentation Notes
οκΣτα μελλοντικά μας σχέδια συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αξιολόγηση των διδασκόντων βιβλιοθηκονόμων τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας των μαθημάτων.Επίσης, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των φοιτητών στο δικό μας το τεστ με τη γενικότερη επίδοση του φοιτητή στο μάθημα των Αγγλικών, θα μπορέσουμε να δούμε τις πραγματικές ανάγκες του καθενός και να του παράσχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια να ξεπεράσει ενδεχόμενες δυσκολίες, κ.λπ. Σε συνεργασία πάντοτε με τον καθηγητή του μαθήματος.Ακόμη, πέραν του τελικού τεστ, ο σχεδιασμός εργασιών που θα βαθμολογούνται πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν καλύτερα την ύλη.Αλλά και όσον αφορά το τελικό τεστ που ήδη παρέχουμε, θεωρούμε ότι χρειάζεται μια περαιτέρω διαμόρφωση έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της χρήσης και της υιοθέτησης των προτύπων από τους φοιτητές, αλλά για την διευκόλυνσή μας στην εξαγωγή στατιστικών.Όλα αυτά… πάντα υπό το γενικότερο πρίσμα της αξιολόγησης όλου του προγράμματος.                         
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Στρατηγικός Σχεδιασμός
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Bissell συναντά αυτόν του ΑCT

ΣΚΟΠΟΣ: Συνεχιζόμενη Ενίσχυση της Αποδοτικότητας 
Στόχοι:  1. Διευκόλυνση της επικοινωνίας ακολουθώντας τις εξελίξεις  

2. Δημιουργία Τμηματικών Στρατηγικών Σχεδιασμών για  
συνέπεια με του ΑCT

Άνοιξη 2009 – Bissell Library

ΣΚΟΠΟΣ: Συνεχής Εμπλουτισμός της Ποιότητας της Εκπαίδευσης 
Στόχοι:  1. Γενική Αναθεώρηση και Αξιολόγηση του Προγράμματος 

2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και των μεθόδων παράδοσης 
3. Πλήρης ενσωμάτωση της τεχνολογίας

Presenter
Presentation Notes
οκΌλες αυτές οι κινήσεις μας, έχουν ως γενικότερο στόχο, το πρόγραμμα της Πληροφοριακής Παιδείας και η Βιβλιοθήκη να συναντήσει το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Δια Βίου Εκπαίδευση

«Δια Βίου Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες» Ημερίδα, 8 Μαΐου 2009

Η Δια Βίου Εκπαίδευση είναι απαραίτητο στοιχείο της ευρωπαϊκής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο μέλλον η Ευρώπη, που χτίζεται επάνω σε
μια βασισμένη στη γνώση κοινωνία και οικονομία, οι στρατηγικές της Δια
Βίου Εκπαίδευσης είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και της χρήσης των νέων
τεχνολογιών, αλλά και να βελτιωθούν η κοινωνική συνοχή, οι ίσες
ευκαιρίες και η ποιότητα ζωής.

Ευρωπαϊκός Σύλλογος για την Ακαδημαϊκή Δια Βίου Εκπαίδευση, 2005

Presenter
Presentation Notes
Όσον αφορά τη Δια Βίου Εκπαίδευση λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που αναφέρει ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Σύλλογος.Ότι δηλ. η ΔΒΕ είναι απαραίτητη στην Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, πρέπει να ληφθούν στρατηγικές οι οποίες θα βοηθούν στην αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας από τη μια, και στην ύπαρξη κοινωνικής συνοχής, ίσων ευκαιριών και ποιότητας ζωής από την άλλη.      οκ
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«Δια Βίου Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες» Ημερίδα, 8 Μαΐου 2009

Σύμπραξη Πληροφοριακής Παιδείας, Αποτελεσμάτων Μάθησης και Δια 
Βίου Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση ενημερωμένων, παραγωγικά σκεπτόμενων ανθρώπων:

Δεξιότητες κριτικής σκέψης
Αυτό-κατευθυνόμενοι 
Εφαρμογή γνώσης και πολλαπλές δεξιότητες 
Επιλογή ποικίλων πηγών και μεθόδων αναζήτησης και πρόσβασης στην 

πληροφορία 
Επιλογή αποτελεσματικότερων εργαλείων για συγκέντρωση, οργάνωση, 

ανάλυση και αξιολόγηση της πληροφορίας 
Επεξεργασία, σύνθεση και εφαρμογή πληροφοριών για επίτευξη σκοπού

Presenter
Presentation Notes
οκΌσον αφορά στη Βιβλιοθήκη Bissell, λοιπόν, στο στάδιο που βρισκόμαστε μπορούμε να μιλήσουμε για σύμπραξη των μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας και των αποτελεσμάτων μάθησης, με τη Δια Βίου Εκπαίδευση. Στόχος μας, η εκπαίδευση ατόμων που θα μπορούν να είναι παραγωγικά σκεπτόμενοι, αναπτύσσοντας δεξιότητες κριτικής σκέψης και που έχουν τη δυνατότητα να είναι αυτοκατευθυνόμενοι. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει την ικανότητα εφαρμογής της αποκτημένης γνώσης και την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουν ποιες πηγές θα χρησιμοποιήσουν, να γνωρίζουν ποια εργαλεία είναι τα καταλληλότερα για την εκάστοτε ανάγκη και να έχουν τη ικανότητα να αξιολογούν τα ανακτημένα δεδομένα. Δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο κολέγιο, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους. 
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Bissell Library
Information Literacy Collaboration:

Successes and Future Goals

Teresa Grenot: Libraries Director, Bissell & Eleftheriades Library, Anatolia & ACT

Stella Asderi: Librarian, Bissell Library, ACT

«Δια Βίου Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες» Ημερίδα, 8 Μαΐου 2009

Presenter
Presentation Notes
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να δώσουμε τόσο η βιβλιοθήκη όσο και το ευρύτερο ίδρυμα στους φοιτητές μας μια κληρονομιά που θα τους ακολουθεί στην υπόλοιπή τους ζωή.Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχοντας καταφέρει όλα όσα σας παρουσιάσαμε αυτό το τελευταίο εξάμηνο, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά στην ΠΠ και τη Δια Βίου Εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μακρύ μιας και μόλις στρίψαμε σ’ αυτόν. Ευχαριστώ πολύ.                                              οκ
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