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University of Liverpool 

 

 

Σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου Liverpool, ο φοιτητής με 

πληροφοριακή παιδεία είναι ικανός να εντοπίσει την πληροφορία και να τη 

χρησιμοποιεί σωστά. Η Πληροφοριακή Παιδεία επιτρέπει στους φοιτητές να 

αναπτύξουν την ικανότητα  για ανεξάρτητη κριτική ανάλυση, η οποία αποτελεί 

σήμα κατατεθέν της πανεπιστημιακής κοινότητας, και τους εξοπλίζει με την 

ικανότητα να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μετά την 

αποφοίτηση. Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι φοιτητές θα βρίσκονται στο 

απαιτούμενο επίπεδο πληροφοριακής παιδείας, το Πανεπιστήμιο απαιτεί οι 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να διαθέτουν τις ακόλουθες πέντε 

ικανότητες: 

• Ικανότητα να διακρίνουν την ανάγκη για πληροφόρηση και να εντοπίσουν 

μία σειρά πηγών για την κάλυψή της 

• Ικανότητα δημιουργίας στρατηγικών για τον εντοπισμό της πληροφορίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης λέξεων – κλειδιών και συνωνύμων, 

και αναζήτησης χρησιμοποιώντας κατάλληλες εντολές (πχ Boolean 

τελεστές), καθώς και τη γνώση για τη διεύρυνση και τον περιορισμό της 

αναζήτησης. 

• Ικανότητα να εντοπίσουν και να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, και 

συγκεκριμένα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, υπηρεσίες ευρετηρίασης, 

υπηρεσίες παραπομπής και βάσεις δεδομένων  

• Ικανότητα να συγκρίνουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες, που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές 

• Ικανότητα να οργανώσουν βιβλιογραφικές πληροφορίες και να τις 

μεταδώσουν σε άλλους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 

προσωπικού βιβλιογραφικού συστήματος, κατάλληλων αναφορών και 

κατανόηση ζητημάτων σχετικών με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

και λογοκλοπής. 
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Συστήνεται, επίσης, η διδασκαλία πληροφοριακής παιδείας να είναι: 

• Υποχρεωτική και αξιολογήσιμη 

• «προϊόν» συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκονόμων και ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

• Ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε οι φοιτητές να 

εκπαιδεύονται για το πώς θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες πληροφόρησης την ίδια 

στιγμή που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν μέσα από την ακαδημαϊκή μελέτη 


