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Τέως Πρόεδρος
Ένωση Αμερικανικών Βιβλιοθηκών
Η Αποστολή της ALA
Να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση, εξέλιξη και βελτίωση των βιβλιοθηκών, των
υπηρεσιών πληροφόρησης και του επαγγέλματος των βιβλιοθηκονόμων με σκοπό να
ενισχύσει τη μάθηση και να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην πληροφορία για όλους.

Το Όραμα της ALA
Πρωταρχικές επιδιώξεις της ALA:
^ Η ανάδειξη των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων σαν συνδετικοί κρίκοι στο έργο της
καταγραφής της ανθρώπινης γνώσης σε όλες τις μορφές.
^ Το δικαίωμα για μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία της πληροφορίας.

Βασικοί Τομείς Δράσης:
Γνώση, Γραφή καιΑνάγνωση
^ Είναι ένας από τους 7 βασικούς τομείς δράσης της ALA.
^ Αντανακλά το διευρυμένο όραμα της αξίας του να είσαι εγγράματος/η σε μια παγκόσμια
κοινωνία της πληροφορίας -— Αναγνωστική ικανότητα
— Ικανότητα χρήσης υπολογιστών

Πληροφοριακή Παιδεία:
Ορισμός
^ Βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της πληροφορίας.
^ Παρέχει την ικανότητα εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης της καλύτερης και πλέον έγκυρης
πληροφορίας με τρόπο αποτελεσματικό.

Πληροφοριακή Παιδεία:
Γιατί είναι σημαντική;
Φ Στοιχειοθετεί τη βάση της γνώσης.
Φ Βοηθά τα άτομα να αποκτούν πληροφορίες οι οποίες εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα
προσωπικών και εργασιακών αναγκών.
Φ'Ολοι έχουν δικαίωμα στην πληροφορία που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους.

ΗΣημασία της Πληροφοριακής Παιδείας στη Ζωή μας
Η ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν κάποιος γνωρίζει:
Φ Πως να επιτύχει
Φ Τι ευκαιρίες υπάρχουν
Φ Που μπορεί να βρει κάποιος εναλλακτικούς τρόπους σε ισχύουσες πρακτικές

Στοιχεία Πληροφοριακής Παιδείας
Φ Υπάρχουν 70 εκατομμύρια ιστότοποι σήμερα.
Φ Το 2000, το Διαδίκτυο το αποτελούσαν 2.7 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες για το κοινό.
Φ Περίπου το 70% του υλικού για θέματα ιατρικής και υγείας που υπάρχει στο Διαδίκτυο έχει
λαθεμένες και παραπλανητικές πληροφορίες.

"Η προσπάθεια να βρει κάποιος πληροφορίες στο Διαδίκτυο μοιάζει με την εικόνα κάποιου που
μπαίνει σε μια βιβλιοθήκη αμέσως μετά από ένα σεισμό και βρίσκει όλα τα βιβλία
σκορπισμένα στο πάτωμα".

Debra Jones

Από το βιβλίο της Εξερευνώντας το Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής σκέψης

Πληροφοριακή Παιδεία στην Καθημερινή Ζωή
Φ Είναι πιο δύσκολο να λυθούν τα προβλήματα όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικές με αυτά.
Φ Κάποιες αποφάσεις εξαρτώνται από πληροφορίες και κάποιες από αυτές μπορεί να
επηρεάσουν κάποιον άνθρωπο για όλη του τη ζωή.
Φ Η πλειοψηφία των ανθρώπων εξαρτάται από άλλους ανθρώπους για την απόκτηση των
πληροφοριών που χρειάζονται.
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Η Σημασία της Πληροφοριακής Παιδείας για τους Πολίτες
* Η Δημοκρατία έχει βοηθήσει την εξέλιξη εκατοντάδων οργανώσεων των πολιτών που με τη
σειρά τους προσπαθούν να επηρεάσουν:
Πολιτικές που αφορούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες.
Προβλήματα και θέματα που αφορούν κοινότητες πολιτών.
Την ουσιαστική αντιμετώπιση της πολιτικής προπαγάνδας, της διαστρέβλωσης των γεγονότων
και της παραπληροφόρησης.
Οι πολίτες χρειάζονται κατευθύνσεις για τη σωστή χρήση της πληροφορίας για να είναι σε
θέση να εντοπίζουν τα ψεύδη και τη λαθεμένη πληροφόρηση.

Βιβλιοθήκες και ο Αγώνας για Πληροφοριακή Παιδεία
* Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν σαν σημεία πρόσβασης σε βασικές πληροφορίες.
* Οι βιβλιοθήκες είναι η καλύτερη πηγή της δια βίου μάθησης.
* Οι βιβλιοθήκες παρέχουν την απαραίτητη γνώση για την αποτελεσματική χρήση των πηγών
που διαθέτουν
* Οι βιβλιοθήκες αποτελούν την καλύτερη άμυνα εναντίον των μηχανισμών ελέγχου της
πληροφορίας!

ΕυκαιρίεςΑια Βίου Μάθησης
Η Βιβλιοθήκη είναι χώρος γνώσης για όλους συμπεριλαμβάνοντας:
— Πρόσφατους Μετανάστες
— Οικογένειες και Παιδιά
— Φοιτητές
— Ηλικιωμένους

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες Παρέχουν'.
*
*
*
*
*

Τελευταίες πληροφορίες για προγράμματα γραφής και ανάγνωσης (94%).
Συναντήσεις και κατάλληλο χώρο μελέτης για εκπαιδευτές και μαθητές (84%).
Ενδιαφέρον και πρόσφατο υλικό για εκπαιδευτές και μαθητές (84%).
Ξενάγηση στη βιβλιοθήκη για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες (68%).
Μαθήματα γραφής και ανάγνωσης για ενήλικες μαθητές (30%).

Dia de los Ninos /
Dia de los Libros
To 1997, η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων Pat Mora, είχε την ιδέα να καθιερωθεί από τη
Δημόσια Βιβλιοθήκη του El Paso ένα ετήσιο φεστιβάλνεολαίας. Το φεστιβάλ είχε 2 βασικούς
στόχους. Ο ένας ήταν να στηθεί μια μεγάλη γιορτή για όλες τις πολιτισμικές, κοινωνικές και
οικονομικές ομάδες της κοινότητας του El Paso. Ο άλλος στόχος ήταν η προώθηση της σημασίας
της εγγραματοσύνης και της μόρφωσης. Η εκδήλωση έγινε στο παράρτημα της βιβλιοθήκης στο
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Armijo και την παρακολούθησαν 500 άτομα. Έτσι γεννήθηκε η Ημέρα για τα Παιδιά/ Ημέρα
του Βιβλίου.
Σήμερα το φεστιβάλ αυτό έχει γίνει θεσμός. Διοργανώνεται εδώ και 8 χρόνια και συμμετέχουν
εκατοντάδες σύλλογοι και οργανώσεις της πόλης μας. Το 2003 συμμετείχαν 30,000 άνθρωποι
στο χώρο του φεστιβάλ που είναι το Washington Park. Τα τελευταία 7 χρόνια, οι οργανωτές του
φεστιβάλ μοίρασαν στα παιδιά πάνω από 50,000 βιβλία και τσάντες με παιχνίδια και
εκπαιδευτικό υλικό.

I'm Learning/
Estoy Aprendido
I'm Learning / Estoy Aprendiendo/Μαθαίνω είναι ένα πρόγραμμα που προάγει τη σημασία που
έχει η ανάγνωση βιβλίων από τους γονείς στα παιδιά. Η βιβλιοθήκη φροντίζει να επισκέπτεται
μαιευτήρια και να προσφέρει στους νέους γονείς ένα t-shirt και το πρώτο βιβλίο του παιδιού.
Μέσα από το πρόγραμμα, οι γονείς προτρέπονται να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη για να
προμηθεύονται παραμύθια για τα νεογέννητα και όχι μόνο παιδιά τους.

Προγράμματα για Έφηβους
Το πρόγραμμα Συχvάζω@ElPasoLibrary είναι αφιερωμένο στους έφηβους και στην προσπάθεια
επαναφοράς τους στη βιβλιοθήκη μέσα από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε χώρο σχεδιασμένο
ειδικά για αυτούς.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001. Πρόσφατα έγινε ένα το πρώτο ετήσιο πάρτι με 400 νέους και
νέες που συμμετείχαν σε ανοιχτό εργαστήρι για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πάρτι με live dj,
φαγητό και αναψυκτικά. Η εκδήλωση ήταν τόσο πετυχημένη που τα νέα παιδιά ζήτησαν να
έχουν μια τέτοια βραδιά κάθε μήνα.

Προγράμματα Ανάγνωσης
Σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν μεγάλες ομάδες της κοινότητας να διαβάσουν ταυτόχρονα
το ίδιο βιβλίο.
Το πρόγραμμα ονομάζεται Διαβάζοντας Όλοι Μαζί και διανύει τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του.
Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση κυρίως επειδή έχουν έρθει να παρουσιάσουν το έργο τους
συγγραφείς όπως η Sandra Cisneros και ο John Rechy.
Το φθινόπωρο του 2006, είναι πιθανόν να επισκεφθεί το El Paso η γνωστή συγγραφέας Amy
Tan.
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Ευκαιρίες Προώθησης της Πληροφοριακής Παιδείας
Η
*
*
*

πληροφοριακή παιδεία πρέπεινα αποτελεί αvαπόσπαστo μέρος:
Στο σχεδιασμό πολιτιστικών προγραμμάτων.
Στην εξέλιξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης.
Στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση και Πληροφοριακή Παιδεία
Η εκπαίδευση απαιτεί ένα καινούργιο μοντέλο μάθησης:
* Βασισμένο στις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης.
* Ενεργή και ενσωματωμένη μάθηση, όχιπαθητική και αποσπασματική.

Εκπαίδευση και Πληροφοριακή Παιδεία
Είναι
-

σημαντικό να εμπλέκονται οι φοιτητές στις παρακάτω εκπαιδευτικές διαδικασίες:
Να αναγνωρίζουν πότε είναι αναγκαία μια πληροφορία.
Να επιλέγουν την πληροφορία που χρειάζεται για την λύση ενός προβλήματος.
Να βρίσκουν και να αξιολογούν την πληροφορία.
Να οργανώνουντηνπληροφορία
Να χρησιμοποιούν την πληροφορία με τρόπο αποτελεσματικό για την επίλυση
προβλημάτων.

Πληροφοριακή Παιδεία
*
*
*
*
*
*

Καθορίζει πόσο αναγκαία είναι μια πληροφορία.
Έχει αποτελεσματική πρόσβαση στην αναγκαία πληροφορία.
Αξιολογεί κριτικά την πληροφορία και τις πηγές της.
Ενσωματώνει την επιλεγμένη πληροφορία στο σύνολο γνώσεων του καθένα.
Χρησιμοποιεί την πληροφορία αποτελεσματικά.
Βοηθά στην κατανόηση οικονομικών, νομικών και κοινωνικών θεμάτων.

Συμπεράσματα
* Η γνώση είναι ο σημαντικότερος θησαυρός κάθε έθνους.
* Το άτομο που γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί την πληροφορία, που γνωρίζει πως να αποκτά τη
γνώση και να την εφαρμόζει, είναι η πιο αξιόλογη πηγή για κάθε έθνος.
* Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσετε τη συνήθεια της δια βίου χρήσης της βιβλιοθήκης!

Επόμενα Βήματα
* Να μεταδώσετε τη δύναμη της γνώσης.
* Να καλλιεργήσετε στον καθένα μια αίσθηση ευθύνης για την απόκτηση της γνώσης.
* Να αγκαλιάσετε την αγάπη της μάθησης, τον ενθουσιασμό της έρευνας και τη χαρά της
ανακάλυψης.
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Φ Να δείχνετε στον καθένα πως να συνθέτει και να αξιολογεί την πληροφορία.

Επόμενα Βήματα
Φ Να παρουσιάζετε προγράμματα που να επιδεικνύουν την αποτελεσματική χρήση της
πληροφορίας.
Φ Να βοηθήσετε στη δημιουργία ενός καινούργιου περιβάλλοντος μάθησης στα σχολεία και στα
πανεπιστήμια.
Φ Να συνδράμετε στη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού για την προώθηση των
βιβλιοθηκών και της πληροφοριακής παιδείας.

Υποστήριξη σε ΑιεθνεςΕπίπεδο
Φ Να δημιουργήσετε ένα διεθνές δίκτυο φίλων και υποστηρικτών για τις βιβλιοθήκες.
Φ Οι βιβλιοθηκονόμοι σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, πηγές και
πολλά περισσότερα ακόμη.
Φ Αυτή η προσπάθεια έχει κιόλας ξεκινήσει από το 2004 και κερδίζει έδαφος σε όλον τον
κόσμο.

Πηγές
Φ Information Literacy Competency Standards for Higher Education, ACRL, 2004
www.ala.org/ACRL
Φ A Library Advocate's Guide to Building Information Literate Communities
http://www.ala.org/ala/advocacybucket/
informationliteracy.pdf

Επικοινωνήστε μαζί μου:
breycx@elpasotexas.gov
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου:
www.CarolBrey.com
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