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University of Bolton 

 

 

Στόχοι της πολιτικής του Πανεπιστημίου Bolton 

Η πολιτική του Πανεπιστημίου εξετάζει το ζήτημα της Πληροφοριακής Παιδείας 

σημειώνοντας  ότι έχει σχεδιαστεί για να: 

• Ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της πληροφοριακής παιδείας 

• Καθιερώσει ένα σύνολο χαρακτηριστικών/ ικανοτήτων που μπορούν 

σταδιακά να αναπτυχθούν μέσω των προγραμμάτων που διδάσκονται 

• Συμπεριλάβει την πληροφοριακή παιδεία στη μαθησιακή διαδικασία του 

φοιτητή 

• Αυξήσει την εκπαίδευση στους φοιτητές προγραμμάτων σε συνεργασία με 

σχολές και ομάδες 

• Αναπτύξει και να επεκτείνει τις μεθόδους παράδοσης 

• Παρέχει εκπαίδευση πληροφοριακών δεξιοτήτων στους φοιτητές 

• Βοηθήσει το ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό προσωπικό να αισθάνονται 

σίγουροι για τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας τους 

• Διασφαλίσει ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας είναι 

υψηλού επιπέδου σε όλα τα επίπεδα των πανεπιστημιακών σπουδών 

 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Bolton του 2006-2012 ορίζει ότι το 

Πανεπιστήμιο είναι μία κοινότητα που αποτελείται από επαγγελματίες οι οποίοι 

έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη άλλων επαγγελματιών. Σκοπός του πλαισίου 

Πληροφοριακής Παιδείας είναι να περιγράψει τις δεξιότητες που θα αναπτυχθούν 

σε κάθε επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ενδεικτικά αποτελέσματα. Το 

πλαίσιο αποτελεί εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων της 
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Πληροφοριακής Παιδείας  στην πορεία των σπουδών στο πανεπιστήμιο. 

Χρησιμοποιεί τις δεξιότητες που περιγράφει το πρότυπο SCONUL ως βάση για ένα 

άτομο με πληροφοριακή παιδεία.  

 

Συγκεκριμένα, ένα άτομο με πληροφοριακή παιδεία: 

• Αναγνωρίζει την ανάγκη για ενημέρωση, καθώς και τη φύση και την έκταση 

των εν λόγω πληροφοριών (Αναγνώριση) 

• Βρίσκει την απαιτούμενη πληροφορία αποτελεσματικά και αποδοτικά 

(Εύρεση) 

• Αξιολογεί κριτικά τόσο τις πληροφορίες που ανακτώνται όσο και τη 

διαδικασία που χρησιμοποιείται για ανάκτηση (Αξιολόγηση) 

• Συγκρίνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές 

πηγές (Σύγκριση) 

• Διαχειρίζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται με ουσιαστικό και 

αποτελεσματικό τρόπο (Διαχείριση) 

• Μεταδίδει τις πληροφορίες σε άλλους με κατάλληλους τρόπους 

(Communicate) 

• Χρησιμοποιεί πληροφορίες με κατανόηση, αναγνωρίζοντας πολιτιστικά, 

ηθικά, οικονομικά, νομικά και κοινωνικά θέματα που περιβάλλουν τη χρήση 

των πληροφοριών (Αξιοποίηση) 

 

Το πλαίσιο περιγράφει αναλυτικά τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες/ 

δεξιότητες που οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν σε κάθε επίπεδο της 

πανεπιστημιακής τους ζωής, από το επίπεδο μηδέν (ένταξη στη Βιβλιοθήκη) έως το 

επίπεδο τέσσερα (μεταπτυχιακοί φοιτητές).  

Σημασία για το πανεπιστήμιο είναι να παράγει αποφοίτους καταρτισμένους για να 

εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας, αποφοίτους που να μπορούν να κερδίσουν 

μία δουλειά, να εξακολουθούν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν 

χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.  Ακόμη, μεγάλη σημασία για το πανεπιστήμιο έχει να 
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παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πληροφοριακή παιδεία, ώστε 

να μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής του πλαισίου 

• Το πλαίσιο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ενσωμάτωση 

των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας σε κάθε πρόγραμμα σπουδών  

• Περίληψη του πλαισίου πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα 

σπουδών, επεξηγώντας  τις πηγές που είναι διαθέσιμες 

• Κάθε θεματική ομάδα ορίζει ένα μέλος του προσωπικού υπεύθυνο για την 

πληροφοριακή παιδεία 

• Κάθε σχολή έχει μία περίοδο ανάπτυξης για το προσωπικό για να 

προβληματιστεί σχετικά με το πλαίσιο και συνέπειες που έχει σε αυτούς 

• Μία πανεπιστημιακή δομή υποστήριξης φοιτητών υλοποιείται στον τομές 

αυτό, με μία κεντρική μονάδα να αναλαμβάνει τα ηνία 

• Αναθεώρηση/ κατάρτιση του προγράμματος για το προσωπικό του 

πανεπιστημίου πρέπει να εφαρμοστεί, για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη 

γνώση πληροφοριακής παιδείας σε όλο το ίδρυμα 

• Θα πρέπει να υπάρχει η απαίτηση ότι όλα τα έγγραφα επικύρωσης 

περιλαμβάνουν ρητή εξέταση του πλαισίου παροχής πληροφοριακής 

παιδείας 

• Πρέπει να δοθεί προσοχή στην επέκταση της κατάρτισης της 

πληροφοριακής παιδείας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως μέρος 

ευαισθητοποίησης των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση 

 

 


