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Κατά τον εορτασμό της επιβεβαίωσης κατά τη διάρκεια αυτής της
εβδομάδας του συγκεκριμένου σημείου του Φάρου της Αλεξάνδρειας
που αποτελεί ένα από τα αρχαία θαύματα του κόσμου, οι
συμμετέχοντες στο Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο πάνω στην
Πληροφοριακή Παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση, το οποίο έλαβε
χώρα στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στις 6-9 Νοεμβρίου 2005,
διακηρύσσουν ότι η πληροφοριακή παιδεία και η δια βίου μάθηση
είναι οι φάροι για την Κοινωνία της Πληροφορίας διαφωτίζοντας τις
εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη, την ευημερία και την ελευθερία.
Η Πληροφοριακή Παιδεία βρίσκεται στον πυρήνα της δια βίου
μάθησης. Ενδυναμώνει τους ανθρώπους σε όλες τις διαδρομές της
ζωής προκειμένου να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν, να
χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν τις πληροφορίες ώστε να
επιτύχουν αποτελεσματικά τους προσωπικούς, κοινωνικούς,
επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τους στόχους. Είναι το βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα σ’ έναν ψηφιακό κόσμο και προωθεί τον
κοινωνικό συνυπολογισμό όλων των εθνών.
Η δια βίου μάθηση επιτρέπει στα άτομα, τις κοινότητες και τα έθνη
να κατακτήσουν τους στόχους τους και να αξιοποιήσουν τις
αναδυόμενες ευκαιρίες στο εξελισσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον με
γνώμονα το κοινό όφελος. Βοηθά αυτούς και τα ιδρύματά τους να
αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές
προκλήσεις, να αποκαταστήσουν τις μειονεξίες και να προωθήσουν
την ευπραγία όλων.

Πληροφοριακή παιδεία
o

εμπεριέχει τις ικανότητες του ατόμου να αναγνωρίζει τις
πληροφοριακές ανάγκες και να εντοπίζει, να αξιολογεί, να
εφαρμόζει και να δημιουργεί πληροφορίες μέσα σε πλαίσια
πολιτιστικά και κοινωνικά

o

είναι κρίσιμη για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ατόμων,
των επιχειρήσεων (ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις),
των περιοχών και των εθνών

o

παρέχει το κλειδί στην αποτελεσματική πρόσβαση, τη χρήση
και τη δημιουργία του περιεχομένου προκειμένου να
υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τις
υπηρεσίες υγείας και ανθρωπιστικής προσφοράς καθώς και
όλες τις άλλες πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών, και με αυτόν
τον τρόπο συνιστά τη ζωτικής σημασίας βάση για την
πραγματοποίηση των στόχων της Διακήρυξης της Χιλιετίας και
της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και

o

επεκτείνεται πέρα από τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις για
να περικλείσει τη μάθηση, την κριτική σκέψη και τις
ερμηνευτικές δεξιότητες ξεπερνώντας τα επαγγελματικά όρια
με στόχο να ενδυναμώσει τα άτομα και τις κοινότητες.

Μέσα στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας,
παροτρύνουμε τις κυβερνήσεις και τις διακυβερνητικές οργανώσεις
να ακολουθήσουν πολιτικές και προγράμματα που προωθούν την
πληροφοριακή παιδεία και τη δια βίου μάθηση. Συγκεκριμένα, τους
ζητούμε να υποστηρίζουν:
o

περιφερειακές και θεματικές συνεδριάσεις που θα
διευκολύνουν την υιοθέτηση στρατηγικών για την
πληροφοριακή παιδεία και τη δια βίου μάθηση στο πλαίσιο
συγκεκριμένων περιοχών και κοινωνικοοικονομικών τομέων

o

την επαγγελματική αναβάθμιση του προσωπικού όσον αφορά
στην εκπαίδευση, τη βιβλιοθήκη, την πληροφόρηση, τα αρχεία
και τις υπηρεσίες υγείας και ανθρωπιστικής προσφοράς με
βάση τις αρχές και τις πρακτικές της πληροφοριακής παιδείας
και της δια βίου μάθησης

o

την ένταξη της πληροφοριακής παιδείας στη βασική και
συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους καίριους τομείς της
οικονομίας και για τη χάραξη κυβερνητικής πολιτικής και τη
διοίκηση, καθώς και στην πρακτική άσκηση των συμβούλων

στους τομείς των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της
γεωργίας
o

προγράμματα για να αυξηθεί η καταλληλότητα για
απασχόληση και οι επιχειρηματικές ικανότητες των γυναικών
και των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών, των υποαπασχολούμενων και των ανέργων, και

o

την αναγνώριση της δια βίου μάθησης και της πληροφοριακής
παιδείας ως στοιχεία κλειδιά για την ανάπτυξη των γενικών
δεξιοτήτων που πρέπει να απαιτηθούν για την πιστοποίηση
όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βεβαιώνουμε ότι η δυναμικού χαρακτήρα επένδυση στις στρατηγικές
της πληροφοριακής παιδείας και της δια βίου μάθησης αποτελεί
δημόσιο αξιακό αγαθό και είναι ουσιαστική στην ανάπτυξη της
Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Υιοθετήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, στις 9 Νοεμβρίου 2005.

