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University of Texas at Dallas / Eugene McDermott 
Library 

 

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, η πληροφοριακή παιδεία ορίζεται ως η 

ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει, να αξιολογεί, να διαχειρίζεται και να 

χρησιμοποιεί πληροφορίες από διάφορες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, για την 

επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, και την έρευνα. Αποτελεί μέσο για 

τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας με στόχο να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, δεξιότητες 

πληροφοριακής παιδείας και ορθή χρήση των πληροφοριών ως μέρος της δια βίου 

μάθησης. Περιλαμβάνει ατομικές ερευνητικές συνεδρίες, ξεναγήσεις βιβλιοθήκης 

και μαθήματα πληροφοριακής παιδείας. Κάθε φοιτητής, διδακτικό προσωπικό και 

γενικά προσωπικό του πανεπιστημίου μπορεί να ζητήσει μία ξενάγηση στη 

βιβλιοθήκη ή ένα μάθημα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν βοήθεια από τους 

βιβλιοθηκονόμους. 

Ο στόχος της Πληροφοριακής Παιδείας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας 

είναι η Βιβλιοθήκη McDermott να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 

πανεπιστημιακής μαθησιακής εμπειρίας, να ενσωματωθεί πλήρως στο ερευνητικό 

περιβάλλον, να προωθήσει τη δια βίου μάθηση σε φοιτητές, καθηγητές και 

προσωπικό, να προσφέρει μία σειρά από online οδηγούς και να προσφέρει 

μαθήματα. Οι στόχοι αυτοί  μπορούν να επιτευχθούν μέσα από συνεδρίες 

διδασκαλίας της πληροφοριακής παιδείας, online σεμινάρια και ειδικά θεματικά 

εκπαιδευτικά μαθήματα. Είναι ο στόχος του Προγράμματος Πληροφοριακής 

Παιδείας για να συνεργαστεί με το διδακτικό προσωπικό ώστε να παρέχει στους 

φοιτητές ερευνητικές οδηγίες. 

Ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να: 

• Είναι πάντα επαγγελματίας στην επικοινωνία με τους φοιτητές, τους 

καθηγητές και το προσωπικό 

• Εργάζεται με το διδακτικό προσωπικό για την ενσωμάτωση των οδηγιών 

στην χρήση πηγών πληροφόρησης μέσα στην τάξη 
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• Βοηθά στη εξοικείωση του προσωπικού με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών 

πληροφόρησης 

• Ενθαρρύνει  το διδακτικό προσωπικό να αναπτύξει εργασίες 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα έντυπα και ηλεκτρονικές πηγές δίνοντας έμφαση 

στην κριτική σκέψη 

• Ενθαρρύνει τη χρήση και παραπομπή των πηγών για να αποφευχθεί η 

λογοκλοπή 

• Βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν να καθορίζουν την ανάγκη 

πληροφόρησης και να επιλέγουν πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές 

• Βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν 

τις πληροφορίες 

• Βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν ότι η αναζήτηση πληροφοριών 

απαιτεί χρόνο και πρακτική και ότι οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας 

αποτελούν μέρος της δια βίου μάθησης 

• Συνεχίσει να επισημαίνει τους στόχους της πληροφοριακής παιδείας ώστε 

να παρέχονται ενημερωμένες δημόσιες υπηρεσίες 

• Βοηθά τον υπεύθυνο της Πληροφοριακής Παιδείας να διατηρεί ακριβή 

στατιστικά στοιχεία 

 

Οδηγίες Πολιτικής Διδασκαλίας 

Το προσωπικό ενθαρρύνει τη συμμετοχή διδασκόντων στη διαδικασία διδασκαλίας. 

Οι συνεδρίες διδασκαλίας της Πληροφοριακής Παιδείας έχουν σχεδιαστεί για να 

εισάγουν τα μέλη του πανεπιστημίου στις διαθέσιμες πηγές των Βιβλιοθηκών 

(McDermott και Callier) και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ερευνητικών 

στρατηγικών δίνοντας τη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν ερευνητικούς 

στόχους και άλλες ανάγκες πληροφόρησης. Όταν ζητείται μία συνεδρία, ένας 

βιβλιοθηκονόμος την προσαρμόζει για να ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις του 

καθηγητή ή του φοιτητή. Σε ένα μάθημα βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται μία 

επισκόπηση των υπηρεσιών και των συλλογών τη βιβλιοθήκης, μία εισαγωγή στις 

πηγές συμπεριλαμβανομένου κ του καταλόγου, μία επίδειξη των ευρετηρίων των 
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περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. Η 

συνεδρία περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για τις ερευνητικές δεξιότητες και τις 

στρατηγικές αναζήτησης. Σύνθετες συνεδρίες διδασκαλίας μπορεί να 

περιλαμβάνουν νομοθετική ιστορία, έρευνα αγοράς ή μια λεπτομερή επισκόπηση 

βιβλιογραφίας για μια διατριβή.  

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο. Μπορούν να διδαχθούν στο χώρο της 

βιβλιοθήκης McDermott σε προγραμματισμένες ώρες. Οι υπεύθυνοι 

βιβλιοθηκονόμοι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τα μαθήματα σε αίθουσες 

διδασκαλίας ή διαλέξεων. Ζωντανή παρουσίαση των ηλεκτρονικών πηγών μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με συνδέσεις δικτύου μέσα στην αίθουσα.  

Η Βιβλιοθήκη McDermott εφαρμόζει πολιτικές της American Library Association, 

καθώς και το πρότυπο δεξιοτήτων της ACRL για την ανάπτυξη της Πολιτικής της 

Βιβλιοθήκης.  

 


