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Az információs (digitális) műveltség 

 Kiterjed az információ minden formájára, 

 Az egész életen át történő tanulás 

korában minden korosztály számára 

fontos, tehát hatóköre az általános 

iskolától az időskorig terjed, mivel 

mindenki használ információkat (CILIP 

2009). 
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Az elnevezés 

 A digitális írástudás „eladhatóbb”, mint az 

információs műveltség, 

 viszont jól kell definiálnunk, használva a 

műveltség szót. 
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A felhasználóképzés 

 A felhasználóképzés hagyományos 

modelljei jó alapul szolgálnak,  

 viszont túl kell lépnünk rajtuk. 
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Középponti kérdések 

 Továbbra is fontos a kritikai gondolkodás. 

 A digitális írástudás része az információs 

és kommunikációs technológiák hatékony 

használata,  

 de nem korlátozódik erre. 
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Bővülő tartalom 

 Az információ megszerzésén túl  

 az információ előállítását is magába kell 

foglalnia,  

 mivel a Web 2.0 stb. hatására a 

felhasználó maga is állít elő információt. 
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Megközelítések, összetevők 

 Az információforrások és az információs 

rendszerek  

 Az információszerzési szokások 

általánosított struktúrái  

 Miként élik meg az információszerzést a 

felhasználók? 

 Hogyan hoznak létre jelentéseket? 
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 Kognitív autoritás (a szakmai hozzáértés, 

a tekintély és a befolyás),  

 Társas navigáció (egymás ajánlásainak 

követése) közötti kapcsolat (Sundin 2008). 
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 Felhasználhatók az információs műveltség 

keretrendszerei és szabványai,  

 viszont nem szabad, hogy egy kaptafára 

készült oktatás legyen. 
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Egy gyakran használt 

keretrendszer 

 Az információs műveltség és kompetencia 

követelményrendszere a felsőoktatásban: 

 Association of College and Research 

Libraries (ACRL 2000).  
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