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Η πλατφόρμα e-learning του LIB(e)
RO θα αποτελείται από δύο μέρη που 
απευθύνονται σε δύο διαφορετικά κοινά:

Εγχειρίδιο για βιβλιοθηκάριους και 
κοινωνικούς λειτουργούς:

Εκπαιδευτικά υλικά για ανήλικους και 
νέους πρόσφυγες που προωθούν τα 

ακόλουθα:

• Δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων
χωρίς αποκλεισμούς

• Προώθηση και καθοδήγηση των
μαθησιακών διαδικασιών για τους
πρόσφυγες

• Αγωγή του Πολίτη
• Εκμάθηση της γλώσσας και διαπολιτισμική

κατανόηση μέσω της Αγωγής του Πολίτη

Το LIB(e)RO έχει στόχο να υποστηρίξει ανήλικους 
και νέους ενήλικους πρόσφυγες να αρχίσουν 
τη ζωή τους στην Ευρώπη βοηθώντας τους να 
μάθουν μια καινούρια γλώσσα και να βρουν τον 
δικό τους δρόμο σε ένα καινούριο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον.
Για να πετύχει τους στόχους του το έργο 
χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών 
να λειτουργήσουν σαν μαθησιακά περιβάλλοντα 
χωρίς αποκλεισμούς και αναπτύσσει μια 
πλατφόρμα e-learning για να χρησιμοποιηθεί στις 
δημόσιες βιβλιοθήκες.

Χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταίροι:
6 εταίροι προερχόμενοι από 3 χώρες

Διάρκεια:
2 χρόνια (Έναρξη: 10/2016 – Λήξη: 09/2018)

Η ιδέα Παιδαγωγική Αντίληψη

Πλατφόρμα Μάθησης

Η παιδαγωγική αντίληψη του LIB(e)RO 
βασίζεται πάνω στις αρχές της μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς.

Τι είναι η μάθηση χωρίς αποκλεισμούς
Η έννοια της κοινωνικής ένταξης διαφέρει από 
αυτή της ενσωμάτωσης καθώς η διαδικασία της 
ένταξης στοχεύει να αναμίξει και τελικά να διαλύσει 
τα κοινωνικά σύνορα

Παιδαγωγικές Αρχές
Οι ακόλουθες πέντε αρχές θα δώσουν μια 
κατεύθυνση για την μεθοδολογική υποστήριξη 
στους βιβλιοθηκάριους και τους κοινωνικούς 
λειτουργούς και απαιτούν ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που μπορεί να υποστηριχτεί από την πλατφόρμα 
μάθησης LIB(e)RO: 

Στόχοι του έργου

 ;Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
ανήλικων και νέων ενηλίκων προσφύγων 
μέσα από μάθηση χωρίς αποκλεισμούς

 ;Εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων και
των κοινωνικών λειτουργών σε θέματα 
σχετικά με την δημιουργία χώρων 
μάθησης χωρίς αποκλεισμούς στις 
βιβλιοθήκες

 ;Εγκαθίδρυση δικτύων μεταξύ
βιβλιοθηκών ώστε να προωθηθεί η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών

 ;Παροχή πληροφοριών σχετικών με
θέματα που αφορούν την αρχή μιας νέας 
ζωής σε ένα νέο περιβάλλον

προώθηση της μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς


