
 
 
 
 
 
 

 
 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 

δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Τι είναι το έργο LIB(e)RO? 

Το πρόγραμμα LIB(e)RO στοχεύει στο να βοηθήσει τους ανήλικους πρόσφυγες στο ξεκίνημα τους 

στην Ευρώπη, να μάθουν μια νέα γλώσσα και να βρουν το δρόμο τους σε ένα νέο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα 

χρησιμοποιηθεί στις δημόσιες βιβλιοθήκες. 

Οι εταίροι του προγράμματος από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα εργάζονται από κοινού για 

να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών ως κοινωνικών ενταξιακών χώρων μάθησης. Oι 

βιβλιοθήκες παρέχουν ιδανικές συνθήκες για την εκμάθηση γλωσσών, καθώς και για την προώθηση 

της διαπολιτισμικής κατανόησης προκειμένου να υποστηρίξουν την ένταξη των ανήλικων προσφύγων.  

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθούν δίκτυα μεταξύ βιβλιοθηκών και θα δοθεί στους 

βιβλιοθηκονόμους, καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς, η ευκαιρία να λάβουν πρόσθετη 

επαγγελματική κατάρτιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Αυτοί θα είναι σε 

θέση να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ενταξιακή μαθησιακή προσέγγιση, αλλά και τους 

τρόπους προώθησής τους στις βιβλιοθήκες τους. Ταυτόχρονα, το έργο θα προσφέρει τις πρώτες, 

βασικές ενότητες εκπαίδευσης στους ανήλικους πρόσφυγες, που θα τους υποστηρίξουν στα πρώτα 

τους βήματα εκμάθησης μιας νέας γλώσσας και ένταξης σε μια νέα κοινωνία. 

 

Ποιος συμμετέχει στο έργο LIB(e)RO? 

Συντονισμός έργου: 

 Danube University Krems, Department for Continuing Education Research and Educational 

Management (Τμήμα Έρευνας για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Διαχείριση 

(Αυστρία) 

Στρατηγικός εταίρος:  

 University of Passau, Jean Monnet Chair for European Politics (Γερμανία) 

Επιχειρησιακοί εταίροι: 

 Komm.bib (Αυστρία) 

 WIFO (Economic Forum of the Region of Passau) (Γερμανία) 

 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας  

 Δημόσια Βιβλιοθήκη Λέρου (Ελλάδα) 

 

 

http://www.donau-uni.ac.at/en/department/wbbm/20405/index.php
http://www.donau-uni.ac.at/en/department/wbbm/20405/index.php
http://www.phil.uni-passau.de/europeanstudies/
http://www.komm-bib.at/html/5/D/home.asp?pass=x&p_direct=yes&rn=123322
http://www.wifo-passau.de/startseite/
http://www.nlg.gr/
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Τα επόμενα βήματα: 

Το έργο LIB(e)RO ξεκίνησε με επιτυχία την 1η Οκτωβρίου 2016 και η εναρκτήρια συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 6/7 Οκτωβρίου στο Krems της Αυστρίας. Κατά την αρχική φάση του έργου, θα 

συντάξουμε τις εθνικές εκθέσεις ανάλυσης σχετικά με την κατάσταση των ανήλικων προσφύγων, 

καθώς και των βιβλιοθηκονόμων και των κοινωνικών λειτουργών στις χώρες εταίρους.  

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου η οποία ξεκινά τον Απρίλιο του 2017,  οι εκθέσεις αυτές θα 

αποτελέσουν τα θεμέλια για την περαιτέρω συλλογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και e-tutorial 

στο πλαίσιο του έργου LIB(e)RO. 

 

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το LIB(e)RO? 

Αν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και τους συνεργάτες, μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή τη σελίδα μας στο Facebook. 

Εάν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου σε εξαμηνιαία βάση, 

παρακαλώ γράψτε στη διεύθυνση: marielle.ratter@uni-passau.de  

 

Contact: 

Danube University Krems 

Filiz Keser-Aschenberger  

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

 

University of Passau 

Marielle Ratter 

marielle.ratter@uni-passau.de 

 

Komm.bib 

Ursula Liebmann 

u.liebmann@komm-bib.at  

 

WIFO (Economic Forum of the Region of 

Passau) 

Heidemarie Bartl 

heidemarie.bartl@wifo-passau.de 

 

National Library of Greece  

Evgenia Vassilakaki 

evasilak@nlg.gr 

 

Public Library of Leros 

Dimitris Stamatelos 

dimitris.stamatelos@gmail.com 
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