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Νέα Προγράμματος #2 

Σχετικά με το LIB(e)RO 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIB(e)RO 

στοχεύει να υποστηρίξει ανήλικους 

και νέους ανήλικους πρόσφυγες να 

αρχίσουν την ζωή τους στην 

Ευρώπη, να μάθουν μια νέα γλώσσα 

και να βρουν τον δρόμο τους μέσα 

από την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας 

e-learning που θα χρησιμοποιηθεί

στις δημόσιες βιβλιοθήκες.

Το πρόγραμμα άρχισε το 2016 και 

θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 

2018. Τα αποτελέσματά του όμως θα 

παραμείνουν διαθέσιμα για δωρεάν 

χρήση και μετά την ολοκλήρωσή του. 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το δεύτερο 

newsletter μας και να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο 

του προγράμματός μας LIB(e)RO.  

Όπως μπορεί να έχετε αντιληφθεί, τους τελευταίους μήνες 

είχαμε ακόμη μια αλλαγή εταίρου: Δυστυχώς, η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Λέρου έπρεπε να παραιτηθεί από το 

πρόγραμμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα της 

και ιδιαίτερα τον Δημήτρη Σταματέλο για την πολύτιμη 

συνεισφορά τους στο πρόγραμμά μας μέχρι τώρα. 

Ευτυχώς, με την Action Synergy μπορέσαμε να βρούμε ένα 

άλλο ικανό εταίρο του οποίου οι ειδικές γνώσεις στο e-

learning και στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας θα 

συμβάλλει στην επιτυχία του προγράμματός μας.  

Εν μέρει λόγω της αλλαγής του εταίρου, η δημοσίευση των 

εθνικών και Ευρωπαϊκών αναλύσεων για την κατάσταση 

των βιβλιοθηκών και των προσφύγων στις χώρες των εταίρων έχει καθυστερήσει. Ωστόσο, θα σας 

δώσουμε μια πρώτη εικόνα των αναφορών σε αυτό το newsletter, οι οποίες σύντομα θα δημοσιευτούν 

στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, θα σας πούμε περισσότερα για τις δραστηριότητες μας, τα επόμενα 

βήματα μας και για το πότε μπορούμε να περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος 

στην ιστοσελίδα μας.  

Εθνική και Ευρωπαϊκή ανάλυση - Παρουσίαση 

Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου μας, πραγματοποιήσαμε δύο είδη εθνικής 

ανάλυσης για κάθε χώρα-εταίρο: μια ανάλυση της εθνικής κατάστασης και μια ανάλυση 

αναγκών. Ενώ η ανάλυση της κατάστασης περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των υφιστάμενων 

προσφορών για τους πρόσφυγες από τις βιβλιοθήκες (και όσον αφορά το e-learning), για την ανάλυση 

αναγκών πήραμε συνέντευξη από πρόσφυγες, βιβλιοθηκάριους και κοινωνικούς λειτουργούς και τους 

ρωτήσαμε για τις απαιτήσεις τους σχετικά με την χρήση των βιβλιοθηκών ως χώρων μάθησης και για 

την δημιουργία μιας πλατφόρμας e-learning που θα τις υποστηρίζει. Συνεπώς, διαπιστώσαμε κάποια 

ενθαρρυντικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση, διερευνήσαμε σημαντικά στοιχεία για την 

πλατφόρμα e-learning που θέλουμε να αναπτύξουμε και ανακαλύψαμε ομοιότητες αλλά και διαφορές 

μεταξύ των εταίρων-χωρών.   

Από την έκθεση για την κατάσταση στην Αυστρία, συμπεράναμε 

ότι η Αυστρία διαθέτει πολύ δυναμικές και πλούσιες συνθήκες 

όσον αφορά τις προσφορές μάθησης για τους πρόσφυγες, 

ιδιαίτερα σε θέματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. Από πλευράς βιβλιοθηκών, αν και υπήρξαν και 

υπάρχουν πολλές προσφορές και πρωτοβουλίες από τις 

βιβλιοθήκες σχετικά με τους πρόσφυγες, δεν υπάρχει κάποια 

πλατφόρμα σαν αυτή που στοχεύει να δημιουργήσει το LIB(e)RO. Η ανάλυση αναγκών τόνισε το 

γεγονός ότι οι βιβλιοθηκάριοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι πρόσφυγες χρειάζεται να συνεργαστούν 

περισσότερο και ότι οι προοπτικές για τις βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν ως μαθησιακό περιβάλλον και 

χώρος για συναντήσεις είναι υψηλές. 
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Νέα Προγράμματος #2 

Ursula Liebmann from komm.bib presenting 
LIB(e)RO at the Dankfest (festival for thanking 
volunteers) organised by Caritas St. Pölten at Stift 
Melk, Austria. 

Για την Γερμανία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ήδη κάποια μεγάλα έργα για 

τους πρόσφυγες που υλοποιούνται από τις βιβλιοθήκες. Επίσης, υπάρχουν 

πολλές ευκαιρίες e-learning για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, οι ευκαιρίες αυτές 

επικεντρώνονται κυρίως στην εκμάθηση της γλώσσας και την διαπολιτισμική 

κατανόηση – γεγονός που υποστηρίζει την πρόταση του LIB(e)RO να δώσει 

έμφαση επίσης στην Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Αγωγή του Πολίτη και 

στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα διακαιώματα. Η ανάλυση αναγκών 

επισήμανε ιδιαίτερα ότι οι βιβλιοθηκάριοι όπως και οι πρόσφυγες συχνά δεν 

γνωρίζουν τις υπάρχουσες προσφορές e-learning, κάτι που καθιστά τη 

διάδοση τους κύρια δουλειά για το LIB(e)RO.   

Στις εκθέσεις ανάλυσης για την Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει 

επείγουσα ανάγκη να προωθηθεί ο ρόλος των βιβλιοθηκών ως χώρων 

μάθησης χωρίς αποκλεισμούς με τρόπο τέτοιο που θα βελτιώσει τη 

δικτύωση των  ανήλικων προσφύγων με τους ντόπιους και τις τοπικές 

αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση των 

βιβλιοθηκάριων και των κοινωνικών λειτουργών στην μεταφορά της 

γνώσης μέσω άτυπων μεθόδων μάθησης. Τα γλωσσικά και τεχνικά θέματα 

είναι επίσης πολύ σημαντικά για την επιτυχημένη παρουσίαση των 

μεθόδων e-learning σε ένα πληθυσμό που δεν διαθέτει προηγούμενη 

εμπειρία στο e-learning. 

LIB(e)RO εν δράσει 

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του έργου ανέλαβαν 

τις πρώτες δραστηριότητες διάδοσης. Παραδείγματα 

περιλαμβάνονται στα παρακάτω :  

Το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017, η Ursula Liebmann από 

το komm.bib παρουσίασε το LIB(e)RO στο Dankfest 

(φεστιβάλ για ευχαριστήρια σε εθελοντές) το οποίο 

διοργανώθηκε από την Caritas St. Pölten στο Stift Melk. 

Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια μιάς έκθεσης έργων 

με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Μπορείτε να 

βρείτε την αναφορά για το Dankfest, το οποίο 

αναγνώρισε την σημαντική συνεισφορά των εθελοντών 

εργαζόμενων που συμμετείχαν στην στήριξη 

προσφύγων, στην ιστοσελίδα της Caritas. 

Το LIB(e)RO και οι εταίροι του project παρεβρέθηκαν επίσης στη Συνάντηση Διαλόγου Danube 2017 η 

οποία διοργανώθηκε από το Danube University Krems: Στις 26 Ιουνίου 2017, την πρώτη μέρα της 

τετραήμερης εκδήλωσης, η Prof. Monika Kil και η Dr. Filiz Keser-Aschenberger από το Ερευνητικό 

Τμήμα Διεπιστημονικού Σχεδιασμού Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης καθώς και η Ursula Liebmann, η 

οποία εκπροσωπούσε το komm.bib, παρουσίασαν το LIB(e)RO σε μια σειρά ερευνητικών 

παρουσιάσεων. Στη συνέχεια, η Ursula Liebmann συμμετείχε σε μιά συζήτηση panel που 

επικεντρώθηκε στο θέμα της συμβολής της δια βίου μάθησης στην κοινωνική ενσωμάτωση των 

μεταναστών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης στην 

ιστοσελίδα του Dialogforum. 

http://www.dialogforum-integration.at/dialogforum-2017/programm/
http://www.dialogforum-integration.at/dialogforum-2017/programm/
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Νέα Προγράμματος #2 

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το 

LIB(e)RO? 

Εαν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας και/ή για τους συνεργάτες 

του, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://libero.uni-passau.de] και/ή 

την σελίδα μας στο Facebook  [https://www.facebook.com/ProjectLibero/].   

Εαν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε πληροφορίες 

σχετικά με την πρόοδο του έργου σε εξαμηνιαία βάση, παρακαλώ γράψτε στο: 

marielle.ratter@uni-passau.de  

Τα επόμενα βήματά μας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σύντομα θα βρείτε τις εθνικές εκθέσεις ανάλυσης στην ιστοσελίδα 

μας. Οι εθνικές εκθέσεις ανάλυσης αποτελούν επίσης τη βάση για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, ο 

οποίος αναπτύσσεται τώρα από το Danube University Krems. Παράλληλα, ξεκινήσαμε τη συλλογή 

περιεχομένου και υλικών για την πλατφόρμα e-learning και θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο μας 

στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα στο facebook.  

Επικοινωνία : 

Danube University Krems, Αυστρία 

Filiz Keser-Aschenberger  

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

University of Passau, Γερμανία 

Marielle Ratter 

marielle.ratter@uni-passau.de 

Komm.bib, Αυστρία 

Ursula Liebmann 

u.liebmann@komm-bib.at

WIFO (Economic Forum of the Region of 

Passau), Γερμανία 

Heidemarie Bartl 

heidemarie.bartl@wifo-passau.de 

Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

Ευγενία Βασιλακάκη  

evasilak@nlg.gr 

Action Synergy S.A.  

Κώστας Διαμαντής-Μπαλάσκας 

euprograms@action.gr  

Πνευματικά δικαιώματα για όλους τους χάρτες @ Free Vector Maps.com 
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