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Bienvenido 

Bem-vindo  
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Wetzlar tem 50.000 habitantes 



Biblioteca fantástica: 230.000 livros (somente fontes de informação impressas 

tradicionais), mundialmente a maior biblioteca pública da sua área de acervo. 



2001: 

1. “Estudo de Erfurt” 

2. Harry Potter 

3. PISA: choque para a 

Alemanha 



Centro de Literatura 

Como departamento 

autônomo da 

„Biblioteca Fantástica“ 

de Wetzlar 



Centro de Literatura 

Cooperação da „Biblioteca Fantástica“ 

com as autoridades escolares estaduais 

(Conselho Regional de Educação/ 

Ministerio das Ciências): 500 escolas e 

600 jardins de infância. 
 

Agência de empregos, intermediação de 

ofertas de ensino e aprendizagem. 
 

Promoção da competência de leitura: 

escolas e jardins de infância. 
 

Ler em todas as disciplinas. 
 

Dois professores trabalham (com um 

determinado n° de horas) na biblioteca 



„Planos de formação e de educação para 

crianças de 0 a 10 anos em Hessen“ 





Aprender a vida inteira:  

 

processo de formação    („lifelong learning“) 



Competência social: 

- Realidades sociais tranformadas 

- Capacidades interculturais 

- Trabalho em equipe 

 

Conhecimento dos métodos de aprendizagem: 

O Conhecimento 

- O Que eu aprendo 

- Como eu aprendo o quê 



Aprender a aprender =  

• Conhecer seu próprio 

tempo de aprendizagem 

• Como você aprende? 

• Desenvolver estratégias de 

aprendizagem 

 

 



Nova cultura de aprendizagem: 

„Ensino aberto“ : 

Objetivo : 

Aprender de forma autônoma e ter a 

competência de escolher métodos 



Aprendizagem aberta: 

• Aprender de forma integrada =  

• Aprendizagem fora da escola se encontra no currículo 

escolar 

• Aprendizagem sem distinção de nível, idade ou 

conteúdo 

• Ambiente que incentive a aprendizagem 

• Aprender juntos desenvolve o espírito de equipe 

• Responsabilidade para seu autodesenvolvimento 



Novas tarefas do professor: 

• Conhecimentos – Moderador“ 

• Acompanhante (instrutor?) e consultor de 

aprendizagem 

• No centro das aulas:  

  Autoresponsabilidade dos estudantes  

• Criar um ambiente ideal de aprendizagem 



Novas tarefas dos estudantes: 

• No centro das aulas 

• Auto-organização e auto-responsabilidade 

• Conhecer seu objetivo de aprendizagem 

• Estratégias individuais de aprendizagem 

• Trabalho em equipe 

 



Ministérios 

Universidades 

Escolas 

Jardins de infância 

Municípios 

Bibliotecas 

Sistema hierárquico vertical: 



Linha horizontal: 

Instituições estaduais e organizações não estaduais como 

parceiros (iguais, com os mesmos direitos) 

Ministérios - Municípios – Universidades - Escolas - Jardins de infância - Bibliotecas 

















Biblioteca como Centro Social 



Centro  Intercultural 





Centro Pedagogico 





Grupo de Trabalho Estadual Bibliotecas Escolares 

no estado de Hesse 



Importância da biblioteca 

Leitura do livro: 

Ativamente perceptivel, 

divisívelmas também 

individual, emocional 



Posto de apoio para bibliotecas escolares de 

Frankfurt 



European Network for School Libraries and 

Information Literacy 



Programa Aprendizado 

Para Toda a Vida 





Fórum Língua & Literacy 



Fórum Língua e Literacy: 

• Biblioteca especializada em pedagogia  (ca. 6000 

livros e revistas especializadas)  

• Biblioteca de referência para literatura infanto-juvenil 

em vários idiomas 

• Fórum aberto 

• Leituras, Workshops 



Literatura Infanto-Juvenil em Vários Idiomas 







Leitura em voz alta em famílias 

(de baixa formação escolar) 

Incentivo à fala e à leitura 

como trabalho de formação 

social, segundo o parâmetro 

inglês „colaboradores da 

leitura familiar“. 

 

A leitura em voz alta de 

crianças como presente 

para o contato com os pais. 



Um ano de formação e 

permanente treinamento para 

os leitores. 

 

Supervisão para os leitores. 

 

Construir uma rede de trabalho 

entre pais, jardim de infância, 

escola, centros de juventude – 

mas também juizado de 

menores e aissistência familiar. 

Leitura em voz alta em famílias 

(de baixa formação escolar) 



Conclusão: 

• Entendimento da terminologia pedagógica 

• Resultados de pesquisas aplicados para o 

próprio trabalho 

• Ofertas da Biblioteca adaptadas às 

necessidades pedagógicas 

• Redes sociais 

• Reagir às mudanças sociais 



Inspiração e Motivação 

• Bons material 

• Ambiente agradável 

• Autoridade, autenticidade, entusiasmo e convicção 

 

 

„A biblioteca não é um supermercado, 

 mas sim uma oficina“ 

 



Muito obrigada pela sua atenção! 

Dipl.-Bibl. Bettina Twrsnick 

mail@phantastik.eu 


