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Brock University 

 

 
Η Πληροφοριακή Παιδεία είναι μία σημαντική ακαδημαϊκή έννοια που περιλαμβάνει 

τη χρήση πολλαπλών νοητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης 

πληροφοριών. Αυτές οι διανοητικές διεργασίες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, 

την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση των πληροφοριών. Η 

Πληροφοριακή Παιδεία αποτελείται από πολλές δεξιότητες. Αντιπροσωπεύει 

διαδικασίες γραμμικές και κυκλικές. Οι αποτελεσματικές πρακτικές της 

πληροφοριακής παιδείας στηρίζονται σε μία μαθησιακή κουλτούρα που τονίζει την 

ενεργό μάθηση, τη συνεργασία και συγκεκριμένα καθήκοντα.  

Η Πληροφοριακή Παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που απαιτούν τα άτομα να 

αναγνωρίσουν πότε η πληροφορία είναι αναγκαία και να έχουν την ικανότητα να 

την εντοπίζουν, να την αξιολογούν και να την χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. 

(ACRL, 2000) 

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους 

επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που αναζητούν ως μία 

πνευματική διαδικασία και όχι αυστηρά ως μία μηχανική διαδικασία. Οι μαθητές με 

πληροφοριακή παιδεία μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες κριτικά, να 

διακρίνουν το σχετικό από το περιττό και να ενσωματώσουν στις γνώσεις τους 

επιλεγμένες πληροφορίες. Αυτές οι έννοιες αναπτύχθηκαν και αρθρώθηκαν στην 

ACRL (Association of College & Research Libraries) και έχουν γίνει ευρέως 

αποδεκτές από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η εφαρμογή των προτύπων 

αυτών ήταν περισσότερο επιτυχημένη σε ιδρύματα που έλαβαν υπόψη τους την 

πληροφοριακή παιδεία ως ακαδημαϊκό ζήτημα και όχι ως ζήτημα στα όρια της 

βιβλιοθήκης και μόνο. 

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Brock, η πληροφοριακή παιδεία πρέπει να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, προκειμένου να αναπτύξει 

το πλήρες δυναμικό της. Η καλύτερη πρακτική για τον μαθητή είναι οι εμπειρίες 

που του επιτρέπουν να συνδέει εννοιολογικές ιδέες για το πώς προσεγγίζουν τη 

διαδικασία αναζήτησης με πραγματικές εργασίες που απαιτούν την εφαρμογή 
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αυτών των ιδεών σε συγκεκριμένη ακαδημαϊκή ανάγκη. Το επίπεδο αυτό της 

πρακτικής της πληροφοριακής παιδείας βρίσκεται πιο συχνά στην παρακολούθηση 

μαθημάτων που απαιτούνται από τους μαθητές καθώς μαθαίνουν να συμμετέχουν 

στην κοινότητα μελετητών.  

Μία εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων και των 

βιβλιοθηκονόμων αποτελεί ένα ουσιαστικό συστατικό σε αυτή την προσπάθεια για 

την προώθηση αποτελεσματικών εμπειριών πάνω στην πληροφοριακή παιδεία. Η 

συνεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή καλύτερα τεκμηριωμένων 

papers, στην ανάπτυξη καλύτερων τρόπων αναζήτησης της πληροφορίας και στη 

δημιουργία μιας βάσης για την κριτική σκέψη και τη δια βίου μάθηση. Η προσδοκία 

αυτή του πανεπιστημίου Brock  εκδηλώνεται  στη διδασκαλία, τη μάθηση και τους 

στόχους της έρευνας. 

 

Στην ουσία, ένα ολοκληρωμένο επιτυχημένο πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας 

επιτυγχάνει τα ακόλουθα: 

• Εστιάζει σε μια εννοιολογική κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας 

• Οδηγεί τους φοιτητές στη χρήση ακαδημαϊκών πηγών υψηλού επιπέδου 

• Εστιάζει σε ειδικές ερευνητικές δεξιότητες 

• Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παράγουν περισσότερο 

τεκμηριωμένα papers 

• Αναπτύσσει πιο αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών και τρόπους 

ανάκτησης 

• Ενθαρρύνει τους φοιτητές να αξιολογούν την πληροφορία συστηματικά 

• Παρέχει μηχανισμό για την αντιμετώπιση της λογοκλοπής 

• Συμβάλλει στην επιτυχία των φοιτητών 

• Παρέχει τη βάση στη δια βίου μάθηση 

 


