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Project News #4 

Σχετικά με το LIB(e)RO 

Το πρόγραμμα Erasmus+ LIB(e)RO 

στοχεύει στην υποστήριξη ανηλίκων 

και νέων ενηλίκων προσφύγων να 

αρχίσουν μια νέα ζωή στην Ευρώπη, 

να μάθουν μια καινούρια γλώσσα και 

να βρουν τον δρόμο τους σε ένα νέο 

κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο 

μέσω της δημιουργίας μιας 

πλατφόρμας e-learning που θα 

χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες 

βιβλιοθήκες καθώς και στην 

εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων σε 

θέματα όπως μάθηση χωρίς 

αποκλεισμούς και διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.  

 

Πιλοτική Εφαρμογή του LIB(e)RO στη Βιέννη © Ursula 

Liebmann 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Καταρχήν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους 

για την υποστήριξή σας τα τελευταία δύο χρόνια: 

χωρίς την ανατροφοδότησή σας στην πλατφόρμα, το 

LIB(e)RO δεν θα είχε γίνει ό,τι είναι σήμερα. Είμαστε 

χαρούμενοι που μας συνοδεύσατε στο ταξίδι μας τα 

τελευταία δύο χρόνια.  

Έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας 

κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, το LIB(e)RO πήρε 

την τελική του μορφή και παρουσιάστηκε επίσημα στο 

κοινό κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης 

παρουσίασης στη βιβλιοθήκη του St. Pölten.  

Το LIB(e)RO είναι τώρα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από 

εσάς και περιμένει το μέλλον! Έτσι, παρόλο το 

γεγονός ότι αυτό είναι το τελευταίο ενημερωτικό μας 

δελτίο, ελπίζουμε να συνεχίσετε να εμπλέκεστε!  

Πιλοτική Εφαρμογή του LIB(e)RO 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι 

εταίροι του έργου δοκόμασαν πιλοτικά το 

LIB(e)RO σε βιβλιοθήκες στην Αυστρία, τη 

Γερμανία και την Ελλάδα: Συνολικά, 

πραγματοποιήθηκαν οκτώ δοκιμαστικές 

εφαρμογές στην οποία οι βιβλιοθηκονόμοι 

και οι πρόσφυγες είχαν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν την πλατφόρμα του  

LIB(e)RO. Έπειτα εξέφρασαν την γνώμη 

τους σε ένα ερωτηματολόγιο. Τα 

αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής 

αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για 

την περαιτέρω βελτίωση των εκαπιδευτικών 

περιεχομένων.  

Το LIB(e)RO σε δράση 

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, οι εταίροι του πήραν μέρος σε έναν αριθμό διεθνών 

εκδηλώσεων και παρουσίασαν το έργο σε ένα κοινό που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον:  

 Bibliothekartag 2018: Στις 13 και 14 Ιουνίου, το LIB(e)RO έλαβε μέρος στην 

Bibliothekartag 2018 στο Βερολίνο και παρουσίασε το έργο στο πλαίσιο  των 

παρουσιάσεων αφίσας (poster sessions). 

 36ο Διεθνές Συνέδριο IBBY: Αυτό τον Αύγουστο, η Κατερίνα Λυγνού από την Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Αθήνας παρουσίασε το LIB(e)RO και την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα 

στο πλαίσιο του 36ου  Διεθνές Συνεδρίου IBBY. 

https://bibliothekartag2018.de/
http://www.ibbycongressathens2018.com/?c=10&lng=1
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Συζήτηση με το κοινό κατά την διάρκεια της τελικής 
ημερίδας του LIB(e)RO στο St. Pölten 

 Το συνέδριο του ECER στο Bolzano: Κάτω από τον τίτλο «Ένταξη και 

Αποκλεισμός, Πηγές για Εκπαιδευτική Έρευνα» έγινε συνάντηση ερευνητών το 

Σεπτέμβριο στο Bolzano, στην Ιταλία, κατά την διάρκεια του συνεδρίου ECER που 

οργανώθηκε από την EERA - European Educational Research Association. Η ομάδα 

του LIB(e)RO εκπροσωπήθηκε από την συντονίστρια του έργου Dr. Filiz Keser 

Aschenberger, που εξήγησε στο κοινό περισσότερα πράγματα σχετικά με το έργο και 

την συνεισφορά του στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων.  

 

Τελική ημερίδα στο St. Pölten 

Περίπου δύο χρόνια έπειτα από την αρχική συνάντηση, οι εταίροι του LIB(e)RO 

συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Αξιολόγησαν την συνεργασία 

τους και εξέτασαν και το πιθανό μέλλον του LIB(e)RO με τη μορφή επόμενων έργων που θα 

χτίσουν πάνω στα αποτελέσματά του. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του LIB(e)RO 

παρουσιάστηκε επίσημα κατά την διάρκεια 

ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην 

βιβλιοθήκη του St. Pölten στις 21 Σεπτεμβρίου. Η 

εκδήλωση άνοιξε με κάποιες εισαγωγικές 

επισημάνσεις από την συντονίστρια του έργου 

Dr. Filiz Keser Aschenberger (Πανεπιστήμιο 

Danube Krems), την οικοδεσπότρια Ursula 

Liebmann (komm.bib) και του τοπικού υπουργού 

Ludwig Schleritzko. Η πλατφόρμα 

παρουσιάστηκε από την Marielle Ratter 

(Πανεπιστήμιο του Passau), που εισήγαγε το 

κοινό στην δομή της πλατφόρμας και των 

τεχνικών θεμάτων σχετικά με τη χρήση του LIB(e)RO. Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα για 

καφέ, έγινε συζήτηση σχετικά με τις πιθανές χρήσεις και το μέλλον του LIB(e)RO μεταξύ των 

εταίρων του προγράμματος, των συμμετεχόντων στην φάση της δοκιμασίας και του κοινού.  

 

Τα επόμενα βήματα 

Τα προϊόντα του LIB(e)RO είναι τώρα έτοιμα για χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να 

μοιραστείτε το εγχειρίδιο μας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στην ιστοσελίδα μας, και την 

ηλεκτρονική μας πλατφόρμα. Μοιραστείτε μαζί μας και με τους συναδέλφους σας σε όλη την 

Ευρώπη τις εμπειρίες σας και τις πρακτικές χρήσεις της πλατφόρμας στην βιβλιοθήκη σας. 

Χρησιμοποιήστε την σελίδα μας στο facebook ή το email για να μας αναφέρετε πώς, πότε και 

ποιος έκανε χρήση των προϊόντων του προγράμματος και πώς αυτό ωφέλησε τις υπηρεσίες 

σας και τον ρόλο σας ως βιβλιοθήκη/ βιβλιοθηκονόμο.  

Περιμένουμε να σας ακούσουμε!  

http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/
http://www.phil.uni-passau.de/en/european-politics/projects/libero/
https://ilias.uni-passau.de/ilias/goto.php?target=cat_69544&client_id=intelec
https://www.facebook.com/ProjectLibero/
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Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με το LIB(e)RO; 

Εάν ψάχνετε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και/ή τους 

εταίρους του έργου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας [http://libero.uni-

passau.de] και/ή τη σελίδα στο Facebook [https://www.facebook.com/ProjectLibero/].   

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και να παίρνετε 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου κάθε εξάμηνο, γράψτε στη Marielle 

Ratter (marielle.ratter@uni-passau.de) ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας 

[http://www.phil.uni-passau.de/en/european-politics/projects/libero/newsletter/]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άτομα Επαφής: 

Πανεπιστήμιο Danube Krems, Αυστρία 

Filiz Keser Aschenberger  

filiz.keser-aschenberger@donau-uni.ac.at 

 

Πανεπιστήμιο του Passau, Γερμανία 

Marielle Ratter 

marielle.ratter@uni-passau.de 

 

Komm.bib, Αυστρία 

Ursula Liebmann 

u.liebmann@komm-bib.at  

 

WIFO (Οικονομικό Φόρουμ της Περιφέρειας 

του Passau), Γερμανία 

Britta Pinter 

britta.pinter@wifo-passau.de 

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 

Ευγενία Βασιλακάκη 

evasilak@nlg.gr 

 

Action Synergy S.A., Ελλάδα 

Κώστας Διαμαντής- Μπαλάσκας  

euprograms@action.gr  
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