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London Metropolitan University 

 
Η στρατηγική προτεραιότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για την Πολιτική της 

Πληροφοριακής Παιδείας είναι να συμβάλλει στην παροχή της ποιοτικής 

μαθησιακής εμπειρίας για τους φοιτητές του πανεπιστημίου. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την ανάπτυξη της ειδικότητας και γενικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους 

φοιτητές να συμμετάσχουν στην σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν χρήσιμες 

δια βίου δεξιότητες. 

Ένα άτομο με πληροφοριακή παιδεία είναι σε θέση να: 

• Αναγνωρίσει την ανάγκη για πληροφόρηση 

• Αξιολογήσει τις υπάρχουσες γνώσεις του, και να καθορίσει την έκταση της 

πληροφόρησης που χρειάζεται 

• Δημιουργήσει αποτελεσματικές στρατηγικές για τον εντοπισμό των 

απαιτούμενων πληροφοριών 

• Έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες αποτελεσματικά 

• Συγκρίνει και να αξιολογεί τις πληροφορίες που ανακτά και τις πηγές τους 

• Αφομοιώνει την πληροφορία που ανακαλύπτει στις υπάρχουσες γνώσεις του 

• Χρησιμοποιεί την πληροφορία αποτελεσματικά για να επιτελέσει ένα σκοπό 

 

Ο ρόλος της βιβλιοθήκης 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας και της γνώσης στη διάρκεια 

των σπουδών στο Πανεπιστήμιο αποτελεί βασικό στοιχείο του έργου της 

Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία για την υποστήριξη του 

προσωπικού και των φοιτητών για την ανάπτυξη της πληροφοριακής τους 

παιδείας. Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να συνεργάζονται με το ακαδημαϊκό 

προσωπικό για την διασφάλιση των κατάλληλων πόρων για την υποστήριξη του 

προγράμματος σπουδών. 
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Το πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας της Βιβλιοθήκης πρέπει να: 

• Αναπτύσσεται σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό 

• Απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα του Πανεπιστημίου, τόσο στο 

προσωπικό όσο και τους φοιτητές 

• Επικεντρώνεται στους φοιτητές και να αναπτύσσεται συνεχώς 

• Ενημερώνεται με πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι 

φοιτητές 

• Είναι ενσωματωμένο σε όλο το πρόγραμμα σπουδών και συναφών 

ερευνητικών προγραμμάτων 

 


