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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 

θαπαραμείνουν διαθέσιμα για 

δωρεάν χρήση και μετά την 

ολοκλήρωσή του. 

 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

«Τα καλά πράγματα συμβαίνουν σε εκείνους που 

έχουν μάθει να περιμένουν» - είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να σας παρουσιάσουμε το τρίτο ενημερωτικό 

μας σημείωμα το οποίο αφορά στη δημοσίευση του 

εγχειριδίου μας για τους εκπαιδευτές και της 

δοκιμαστικής έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα του έργου μας, το 

εγχειρίδιο για τους βιβλιοθηκονόμους και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς, είναι ήδη διαθέσιμο  στην 

ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε να έχετε μια πιο 

διαδραστική εμπειρία μπορείτε να εξερευνήσετε τον 

ηλεκτρονικό μας οδηγό. Το συγκεκριμένο ενημερωτικό 

σημείωμα έχει στόχο να σας παρέχει μια επισκόπηση 

του περιεχομένου του εγχειριδίου, αλλά και να σας 

ενημερώσει για τις δραστηριότητες και τα επόμενα βήματά μας. 

 

Το εγχειρίδιο του LIB(e)RO για τους εκπαιδευτές 

 

Το εγχειρίδιο του LIB(e)RO για τους εκπαιδευτές 

και η συνοδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα 

μάθησης αποτελούνται από έξι κεφάλαια. Τα 

πέντε από αυτά σχετίζονται με το περιεχόμενο 

του έργου, ενώ το τελευταίο «Πως να εργαστείτε 

με το LIB(e)RO» περιέχει ένα εγχειρίδιο χρήσης 

της πλατφόρμας, αλλά και του Συστήματος 

Διαχείρισης Μάθησης ILIAS. Ειδικότερα:  

 

 Το κεφάλαιο «η μάθηση για την κοινωνική ένταξη» παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τις έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στη διαδικασία της κοινωνικής 

ένταξης, καθώς και πρακτικές συμβουλές για το πως μπορούν να δημιουργηθούν 

μαθησιακοί χώροι χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και πως μπορεί να γίνει η 

προώθηση και η καθοδήγηση των μαθησιακών διαδικασιών στους πρόσφυγες. 

 Το κεφάλαιο «διαπολιτισμική ικανότητα» επικεντρώνεται στην κατανόηση της 

διαπολιτισμικής ικανότητας-πολυπολιτισμικότητας και της ποικιλομορφίας. Βασιζόμενοι 

στην Διακήρυξη της Πολυπολιτισμικής Βιβλιοθήκης που εξέδωσαν η IFLA και η 

UNESCO, στηρίζουμε τους βιβλιοθηκονόμους ώστε να ανταποκριθούν «στις 

πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες της κοινότητάς τους μέσω αποκλειστικών 

υπηρεσιών και στρατηγικών». Έτσι, εκτός από μια γενική θεωρητική κατανόηση των 

βασικών αρχών, παρέχονται επίσης πρακτικές και μέθοδοι. 

http://www.libero.uni-passau.de/el/
http://www.libero.uni-passau.de/en/project-resources/
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 Το τρίτο κεφάλαιο του εγχειριδίου και του διαδικτυακού μαθήματος παρέχει μια σύντομη 

εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της αγωγής του πολίτη. Ειδικότερα, 

αναλύεται το είδος των ικανοτήτων που επιδιώκει να μεταδώσει η αγωγή του πολίτη, και 

γιατί αυτές είναι σημαντικές στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων. 

 Εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση και διδασκαλία δεύτερης 

γλώσσας θα παρουσιαστούν στο τέταρτο κεφάλαιο, έτσι ώστε οι βιβλιοθηκονόμοι να 

έχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους 

που χρησιμοποιούν την διαδικτυακή πλατφόρμα στη διαδικασία μάθησης. 

 Στο «ράφι» των Μεθόδων παρέχεται μια λίστα με βιβλία, πηγές, ασκήσεις, 

δραστηριότητες, μεθόδους και ιδέες που σχετίζονται με τα θέματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε μερικές διαδραστικές μεθόδους που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσεγγίζετε ανήλικους και νέους ενήλικους 

πρόσφυγες. 

 Το τελευταίο κεφάλαιο του διαδικτυακού μαθήματος («Πώς να εργαστείτε με το 

LIB(e)RO») παρέχει μια βασική δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LIB(e)RO και 

εξηγεί πώς μπορείτε να περιηγηθήτε σε αυτήν 

 

LIB(e)RO in Action 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, το Πανεπιστήμιο του 

Passau διοργάνωσε την πρώτη δοκιμαστική 

χρήση της ηλεκτρονικής μαθησιακής ενότητας 

«Η Ευρώπη μου» (στα γερμανικά) στο πλαίσιο 

του σεμιναρίου Ι3 – « Κατανοώντας την πολιτική, 

βιώνοντας την Ευρώπη». Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν 11 άτομα από το τμήμα γερμανικής 

γλώσσας επιπέδου Β2 του Volkshochschule 

Passau και ο καθηγητής τους. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

εξερευνήσουν μόνοι τους την πλατφόρμα του 

LIB(e)RO. Στην συνέχεια, κλήθηκαν να 

σχολιάσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις τους 

σχετικά με την μαθησιακή ενότητα.  Οι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά το διαδραστικό 

περιεχόμενο και την ποικιλία των θεματικών και γλωσσικών ασκήσεων. ‘Άλλη μια 

δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο πλαίσιο του 

προγράμματος για πρόσφυγες του Πανεπιστημίου του Passau. 

Επίσης, η Ursula Liebmann από το komm.bib παρουσίασε το LIB(e)RO στο πλαίσιο του 

διεθνούς συνεδρίου «Βιβλιοθήκες και Δημοκρατία» (που διοργανώθηκε από την Ένωση 

Βιβλιοθηκών της Αυστρίας) στις 16 και 17 Μαΐου 2018. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 

στους συμμετέχοντες βιβλιοθηκονόμους δόθηκε μια προεπισκόπηση  δυο μαθησιακών 

ενοτήτων της πλατφόρμας μας, («Η Ευρώπη μου» και «Εισαγωγή στην διαπολιτισμική 

Marielle Ratter from University of Passau presenting 
the LIB(e)RO eLearning platform to participants of a 
B2 level German course of Volkshochschule Passau. 
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ικανότητα») παρέχοντάς τους την δυνατότητα να περιηγηθούν μόνοι τους σε αυτές τις 

ενότητες και να διαμορφώσουν προσωπική άποψη.  

 

Το LIB(e)RO παρουσιάστηκε και θα παρουσιαστεί σε σημαντικά συνέδρια κατά τη διάρκεια 

αυτού του καλοκαιριού: 

 Παρουσιάστηκε ήδη στο Bibliothekartag 2018, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο 

Βερολίνο. Το Bibliothekartag αποτελεί   το μεγαλύτερο εθνικό εκπαιδευτικό γεγονός 

στον γερμανόφωνο κόσμο που συγκεντρώνει ετησίως περισσότερους από 2.000 

βιβλιοθηκονόμους. Το LIBERO ήταν μέρος αυτού του γεγονότος μέσω της 

παρουσίασης ενός πόστερ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

Bibliothekartag. 

 Τον Αύγουστο, το LIB(e)RO θα παρουσιαστεί στο 36ο IBBY Διεθνές Συνέδριο, όπου ο 

εταίρος μας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα παρουσιάσει την ηλεκτρονική 

εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το ΙΒΒΥ (International Board on Books for Young People),  

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος εκπροσωπεί ένα διεθνές δίκτυο 

που έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά κοντά στα βιβλία. Μάθετε περισσότερα για το 

συνέδριο στην ιστοσελίδα: http://www.ibbycongressathens2018.com/  

 Τον Σεπτέμβριο στο Μπολζάνο της Ιταλίας, κατά την διάρκεια του συνεδρίου ECER 

που διοργανώνει η EERA - Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας, ερευνητές 

θα συναντηθούν στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Ένταξη και αποκλεισμός, πόροιγια 

εκπαιδευτικές πηγές». Η ομάδα του LIB(e)RO, θα εκπροσωπείται από την 

συντονίστριά μας Filiz Keser Aschenberger, η οποία θα παρουσιάσει το έργο και την 

συνεισφορά του στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Μάθετε περισσότερα: 

http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/  

 

 

Our next steps 

Η δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας είναι πλέον διαθέσιμη! Ξεκινάμε λοιπόν την 

δοκιμαστική φάση επιλεκτικά σε ορισμένες βιβλιοθήκες και σκοπεύουμε να 

χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων ώστε να βελτιώσουμε το μαθησιακό 

περιεχόμενό της. Ανυπομονούμε για την γνώμη σας και τα σχόλιά σας!  

 

 

 

 

 

https://bibliothekartag2018.de/
http://www.ibby.org/
http://www.ibbycongressathens2018.com/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/
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Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το LIB(e)RO? 
 
Εάν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο 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/] 

Εάν 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  
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Danube University Krems, Austria 

Filiz Keser Aschenberger  

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

 

University of Passau, Germany 

Marielle Ratter 

marielle.ratter@uni-passau.de 

 

Komm.bib, Austria 

Ursula Liebmann 

u.liebmann@komm-bib.at  

 

WIFO (Economic Forum of the Region of 

Passau), Germany 

Britta Pinter 

britta.pinter@wifo-passau.de 

 

National Library of Greece  
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