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University of Windsor 

 

 

Σύμφωνα με τη δήλωση αποστολής του Πανεπιστημίου του Windsor, η Βιβλιοθήκη 

Leddy έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη αριστεία στην έρευνα, τη διδασκαλία και 

τη μάθηση, καθώς και την παροχή ενός κλίματος που ευνοεί την δημιουργικότητα, 

την ανακάλυψη, την κριτική σκέψη, την υπηρεσία και την επικοινωνία. Η 

ανάπτυξη ενός συστήματος σε επίπεδο προγράμματος πληροφοριακής παιδείας 

βοηθάει στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου και ενισχύει την επιτυχία 

των φοιτητών και τη δια βίου μάθηση. 

 

Το Πανεπιστήμιο του Windsor προτίθεται να υποστηρίξει την: 

• Προώθηση της πληροφοριακής παιδείας στο διδακτικό προσωπικό, τους 

φοιτητές και την κοινότητα ως πυρήνα ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση 

• Παροχή, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς συναδέλφους, μαθησιακών 

εμπειριών που ενισχύουν τα προγράμματα σπουδών, φιλοξενούν την 

ανάπτυξη των φοιτητών και υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τους 

ερευνητικούς στόχους του Πανεπιστημίου του Windsor 

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών που επικεντρώνουν στο προσωπικό για την 

βελτίωση των γνώσεων και την πρακτική των βιβλιοθηκονόμων και 

ενθάρρυνση των καθηγητών να ενσωματώσουν τους στόχους της 

πληροφοριακής παιδείας στη διδασκαλία τους 

• Τον σχεδιασμό προγράμματος και προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες καθηγητών και φοιτητών 

 

Η Βιβλιοθήκη Leddy υιοθετεί τις συστάσεις της Boyer Commission. Η συγκεκριμένη 

Επιτροπή συνιστά στρατηγικές, οι οποίες απαιτούν από τον φοιτητή να 

συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σημαντικού ερωτήματος ή ενός 

συνόλου ερωτημάτων, στη δημιουργική εύρεση απαντήσεων και στις δεξιότητες 
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επικοινωνίας για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη της 

Πληροφοριακής Παιδείας στηρίζεται στην ιδέα ότι οι ερευνητές ασχολούνται 

αποτελεσματικά σε μία ενεργή διαδικασία έρευνας. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη Leddy 

υιοθετεί την παιδαγωγική βάση όπως περιγράφεται στο κείμενο “Characteristics of 

programs of information literacy that illustrate best practices” της ACRL (2001).  

Οι βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης Leddy θα προσπαθήσουν να: 

• Υιοθετήσουν μία διαφορετική, διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία 

και τη μάθηση 

• Περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό 

• Υποστηρίξουν την μάθηση που εστιάζει στον φοιτητή  

• Παρέχουν ενεργητικές και συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης 

• Αξιοποιούν την υπάρχουσα γνώση, την οποία οι φοιτητές φέρνουν στην 

τάξη 

• Ενσωματώσουν διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία και τα μαθησιακά στυλ 

• Παρέχουν διάφορους συνδυασμούς διδασκαλίας και εκμάθησης τεχνικών σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

• Προωθούν τη συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους ερευνητές 

των φοιτητών 

• Συνδέουν την πληροφοριακή παιδεία στην πορεία των τρεχουσών εργασιών 

• Πειραματίζονται με μια ευρεία ποικιλία μεθόδων 

 

Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία που περιγράφεται στο 

President’s White Paper on Teaching and Learning (November 2001), όπου η 

ανάπτυξη των ανεξάρτητων και αλληλοεξαρτώμενων δια βίου φοιτητών 

αρθρώνεται ως γενικός στόχος της διδασκαλίας και των προγραμμάτων εκμάθησης 

του Πανεπιστημίου. 

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες και 

την κατανόηση των βιβλιοθηκονόμων, των διαχειριστών της βιβλιοθήκης και τα 
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μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μία επιτυχημένη συνεργασία ωφελεί όχι μόνο 

τους φοιτητές, αλλά και τις ομάδες που προσφέρουν το πρόγραμμα αυτό. 

 

Συγκεκριμένα,  

Οι βιβλιοθηκονόμοι συμβάλλουν με: 

• Την παροχή οδηγιών της βιβλιοθήκης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την 

προώθηση της πληροφοριακής παιδείας 

• Την αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών προς την πληροφοριακή 

παιδεία 

• Την συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό για την ενσωμάτωση της 

πληροφοριακής παιδείας στα προγράμματα σπουδών 

• Την συμμετοχή στη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης της διδασκαλίας και της 

μάθησης 

• Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης και προβολής για τη διδασκαλία 

της βιβλιοθήκης 

• Τη δημιουργία οδηγών έρευνας, φυλλαδίων, σεμιναρίων (online και 

προσωπικά) 

• Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες προγραμματισμού με σκοπό να παρέχουν 

τη δομή και κατεύθυνση του προγράμματος 

 

Και επωφελούνται από: 

• Υψηλότερα επίπεδα πληροφοριακής παιδείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

• Αυξημένη επαγγελματική ανάπτυξη και ευκαιρίες επιστημονικής έρευνας 

• Αυξημένη επαφή με τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, που οδηγεί 

σε καλύτερη συνολική γνώση των πανεπιστημιακών αναγκών και του 

πολιτισμού 
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Το διδακτικό προσωπικό συμβάλλει με: 

• Την ανάπτυξη της κατανόησης της έννοιας της πληροφοριακής παιδείας 

μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων και συνεργασίας με βιβλιοθηκονόμους 

• Την ενσωμάτωση εννοιών πληροφοριακής παιδείας στη διδακτική 

μεθοδολογία 

• Την αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών προς την πληροφοριακή 

παιδεία 

• Τη συμμετοχή  στην εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις για την έρευνα και την ενσωμάτωση πληροφοριών σε 

επιστημονικές ερευνητικές εργασίες. 

 

Και επωφελείται από: 

• Τα υψηλότερα επίπεδα πληροφοριακής παιδείας στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα 

• Καλύτερες ερευνητικές εργασίες των φοιτητών και υψηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας 

• Λιγότερο χρόνο ατομικής συμβουλευτικής των φοιτητών για τις διαδικασίες 

της έρευνας 

• Περισσότερο ικανοί βοηθοί έρευνας 

• Αυξημένη γνώση πρόσφατων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων 

 

Η διοίκηση της Βιβλιοθήκης συμβάλλει με: 

• Την προώθηση του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας στο 

πανεπιστήμιο 

• Την υποστήριξη και αναγνώριση προσπαθειών διδασκαλίας 

βιβλιοθηκονόμων 
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• Την παροχή συνεχή πόρων και ευκαιριών ανάπτυξης του προσωπικού 

προκειμένου να διατηρηθεί το πρόγραμμα 

• Την βοήθεια στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πολιτικής 

 

Και επωφελείται από: 

• Τα υψηλότερα επίπεδα πληροφοριακής παιδείας στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα 

• Την ανάπτυξη ενός προγράμματος πληροφοριακής παιδείας, 

εκπληρώνοντας τον στόχο του πενταετούς σχεδίου του πανεπιστημίου 

• Τη δημιουργία περισσότερο επαγγελματικής ανάπτυξης και ερευνητικών 

ευκαιριών για τους βιβλιοθηκονόμους 

• Την αυξημένη ορατότητα της Βιβλιοθήκης Leddy και της ερευνητικής 

εμπειρίας των βιβλιοθηκονόμων του πανεπιστημίου 

• Την περαιτέρω ευρεία πανεπιστημιακή αναγνώριση του ρόλου της 

Βιβλιοθήκης στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 

 

 

  

 

 


