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Yale University  

 

 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Yale ακολουθεί τα πρότυπα της ACRL 

(Association of College and Research Libraries). Συγκεκριμένα, η ομάδα των 

βιβλιοθηκονόμων του Yale υποστηρίζουν περισσότερο το δεύτερο πρότυπο, το 

οποίο εστιάζει στην ικανότητα του σπουδαστή να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 

που χρειάζεται αποτελεσματικά και προσαρμόζεται επαρκώς στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον του Yale. Οι δείκτες του προτύπου αυτού περιλαμβάνουν τις παρακάτω 

προσδοκίες στο τι μπορεί να κάνει ένα άτομο με πληροφοριακή παιδεία: 

• Να επιλέξει τις πιο κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους ή συστήματα 

ανάκτησης πληροφοριών για την πρόσβαση στην πληροφορία που 

χρειάζεται 

• Να κατασκευάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά σχεδιασμένες 

στρατηγικές αναζήτησης 

• Να ανακτά την πληροφορία με ποικίλες μεθόδους 

• Να βελτιώνει την στρατηγική έρευνας εφόσον είναι απαραίτητο 

• Να εντοπίζει, να καταγράφει και να διαχειρίζεται την πληροφορία και τις 

πηγές της 

 

Οι βιβλιοθηκονόμοι σημείωσαν δύο περιοχές όπου το περιβάλλον του Yale θα 

επηρεάσει την εφαρμογή των εθνικών προτύπων. Η πρώτη είναι η έμφαση στη 

χρήση των συλλογών της βιβλιοθήκης του Yale για την εξισορρόπηση της έμφασης 

των προτύπων στην εκμάθηση των ηλεκτρονικών πηγών. Η άλλη περιοχή είναι η 

ενσωμάτωση μαθήματος της βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτό, 

απαραίτητη είναι η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και των 

βιβλιοθηκονόμων για να είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας αποτελεσματικό. 
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Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Yale, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να: 

• Συνεργάζονται στενά με το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αποσαφήνιση 

των αρμοδιοτήτων της πληροφοριακής παιδείας στα διάφορα στάδια της 

εκπαίδευσης των φοιτητών του πανεπιστημίου του Yale. 

• Να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

πληροφοριακής παιδείας μέσα από ένα προοδευτικό μαθητικό σχέδιο για 

τους προπτυχιακούς φοιτητές. Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι πρόθυμη για το 

συντονισμό της διδασκαλίας των πληροφοριακών δεξιοτήτων στη διδακτέα 

ύλη. 

• Να παρέχουν βοήθεια στην αξιολόγηση των προγραμμάτων πληροφοριακής 

παιδείας και των αποτελεσμάτων μάθησης. 

• Να χρησιμοποιούν την δυνατότητα κατασκευής περισσότερων χώρων για 

την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης σε μικρή απόσταση από 

τις ερευνητικές πηγές και την εξειδίκευση των βιβλιοθηκονόμων. 

 

Τι χρειάζεται όμως η βιβλιοθήκη για να είναι πιο αποτελεσματική στη 

διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας; 

Οι ακόλουθοι όροι επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη να βελτιώσει τη συμβολή της στην 

προετοιμασία των φοιτητών του Yale ώστε να έχουν πληροφοριακή παιδεία. 

• Δέσμευση του πανεπιστημίου και του διδακτικού προσωπικού να αποτελέσει 

η πληροφοριακή παιδεία βασικός στόχος του Yale στην προπτυχιακή 

εκπαίδευση. 

• Ένταξη στο σχεδιασμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

• Σαφείς στόχους και μέτρα για την επιτυχή συμβολή των ερευνητικών 

δεξιοτήτων 

• Επαρκές προσωπικό της βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

προγράμματος διδασκαλίας. Αυτό απαιτεί υπεύθυνο συντονισμού του 

προγράμματος, γραμματειακή υποστήριξη και δύο ή περισσότερους 
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βιβλιοθηκονόμους, καθώς και κατάλληλο χώρο εργασίας, εξοπλισμό, 

λογισμικό και τεχνολογική βοήθεια για 3 έως 8 χρόνια 

• Χώροι μάθησης και διδασκαλίας, κατάλληλα εξοπλισμένοι γα τη χρήση νέων 

πληροφοριακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών 

τεχνολογιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η βιβλιοθήκη σήμερα διαθέτει 

ηλεκτρονική τάξη για τη διδασκαλία των φοιτητών, τάξη για την εκπαίδευση 

του προσωπικού και ένα δεύτερο αυτοσχέδιο χώρο της Βιβλιοθήκης των 

Τεχνών. 

 


