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La Trobe University 

 

Η πολιτική Πληροφοριακής Παιδείας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά ως μέρος των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων της Βιβλιοθήκης το 2008 για να υπογραμμίσει τις 

πρωτοβουλίες που γίνονται για την πληροφοριακή παιδεία με οδηγίες διδασκαλίας 

και μάθησης στο Πανεπιστήμιο. Η πολιτική περιγράφει αρμοδιότητες και στόχους 

της Βιβλιοθήκης, η οποία αναθεωρήθηκε το 2010/2011. 

Το 2009, η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε μία στρατηγική για να περιγράψει σχέδιο 

ανάπτυξης για την έρευνα και τις ερευνητικές δραστηριότητες. Η διαδικασία της 

Πληροφοριακής Παιδείας περιγράφει μια πανεπιστημιακή συνεργατική μέθοδο και 

ένα σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση της πληροφοριακής παιδείας ως συνιστώσα 

της έρευνας του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει Πλαίσιο Πληροφοριακής Παιδείας, 

το οποίο έχει σχεδιαστεί για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της διδασκαλίας και 

των δραστηριοτήτων μάθησης. 

Η πολιτική του Πανεπιστημίου La Trobe έχει ως στόχο να εξασφαλίσει των 

ενσωμάτωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στα 

προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να 

υποστηρίξει την έρευνα ατόμων και ομάδων. Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου.  

Η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί βασικό συστατικό της ικανότητας του αποφοίτου 

για την έρευνα. Εάν ένα άτομο έχει αποκτήσει δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας, 

έχει κατανοήσει πώς να μαθαίνει, πώς είναι δομημένη η γνώση, πώς μπορεί να 

βρει πληροφορίες και πώς να τις χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλοι να 

μάθουν από αυτό. Ένα τέτοιο άτομο είναι προετοιμασμένο για τη δια βίου μάθηση 

(ANZIIL). Στο Πανεπιστήμιο La Trobe, η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας 

υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού, των 

βιβλιοθηκονόμων και του διδακτικού προσωπικού. Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με 

το υπόλοιπο προσωπικό ώστε να παρέχει σε όλους τους φοιτητές την ευκαιρία να 

κατανοήσουν το ζήτημα της πληροφοριακής παιδείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

πληροφοριακής παιδείας στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών.  
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Η Βιβλιοθήκη θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες στην 

έρευνα.  

Στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η 

Βιβλιοθήκη: 

• Προωθεί τη συστηματική ένταξη της διδασκαλίας της πληροφοριακής 

παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 

• Συμβάλλει στο νέο και αναθεωρημένο σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών, και ειδικότερα στο πρώτο και το τελευταίο έτος σπουδών 

• Συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς συναδέλφους ώστε να παρέχει 

ολοκληρωμένη έρευνα/ έρευνα διδασκαλίας δεξιοτήτων 

 

 Ως μέρος της εμπειρίας των φοιτητών, η Βιβλιοθήκη: 

• Παρέχει ευκαιρίες για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση, συμμετέχοντας σε 

προγράμματα και χρησιμοποιώντας ευέλικτες πηγές για να υποστηρίξει και να 

ενισχύσει την ανάπτυξη της έρευνας και των ερευνητικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο μελέτης 

• Συντονίζει πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη μάθηση για υπηρεσίες συναφείς 

με την πληροφοριακή παιδεία 

 

Για να βοηθήσει την εξέλιξη του προσωπικού, η Βιβλιοθήκη: 

• Διευκολύνει τις κατάλληλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για το 

προσωπικό, ενημερώνοντάς το για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα, 

συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής καθοδήγησης 

• Παρέχει κατάλληλη στελέχωση και υποδομή για να υποστηρίξει το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης στην εφαρμογή του Πλαισίου Πληροφοριακής Παιδείας 

• Παρέχει σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες και τις πηγές της Βιβλιοθήκης 

 


