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ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑΥΤΗ 

Γλωξίδνληαο ην Δπξωπαϊθό Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα Erasmus+ ρνιηθήο 
Δθπαίδεπζεο  BackpackID 

άββαην, 10 Οθηωβξίνπ 9.45 π.κ – 2.30 κ.κ. ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Γάιινπ 

Ακθηζέαηξν Γ δηδαθηεξίωλ Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη αλνηθηό ακθηζέαηξν 

Φ.Κ.. 

 

Σηελ εκεξίδα ζα παξνπζηαζηεί ην ηξηεηέο πξόγξακκα πνπ ζπληόληζε ην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη 
Κνηλσληθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε πνηθίινπο 
εηαίξνπο (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, δήκνπο, εηαηξείεο θαη Μ.Κ.Ο.) από Διιάδα, Κύπξν, Ιηαιία, 
Γεξκαλία θαη Σνπεδία. 

Σην εξεπλεηηθό απηό πξόγξακκα, εθπαηδεπηηθνί θαη αθαδεκατθνί, αλέπηπμαλ πξαθηηθέο 
εθαξκνγέο πνπ σο ζηόρν έρνπλ ηελ ζπκπεξίιεςε θαη ηελ ελδπλάκσζε όισλ ησλ καζεηώλ, 
πξνζθύγσλ θαη κε, κέζσ ηνπ βηώκαηνο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ησλ νκνηνηήησλ πνπ ζπρλά 
θξύβνπλ νη πνιιαπιέο ηαπηόηεηέο ηνπο. Πεγή πόξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ήηαλ ηα 
βηώκαηα ησλ καζεηώλ θαη ην άκεζν θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ. Ο ηίηινο «κελ αθήλεηο πόηε 
πίζσ ζνπ ην ζαθίδηό ζνπ (backpack)» αλαθέξεηαη απιά ζηα αγαζά κέγηζηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
θαη ζπκβνιηθήο αμίαο, πνπ κπνξεί νη πξόζθπγεο, νη κεηαλάζηεο θη όινη όζνη κεηαβαίλνπλ από κηα 
θαηάζηαζε ζε κίαλ άιιε λα θξαηνύλ ζηα ζαθίδηά ηνπο, θαη ρξεζηκεύεη σο θνηλό έδαθνο ζηελ 
αλαδήηεζε «κνλνπαηηώλ» θαη «γεθπξώλ» κεηαμύ ησλ κειώλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη 
ηαπηνηήησλ πνπ απηά θέξνπλ. Τν πξόγξακκα ζηόρεπζε παξάιιεια ζηνπο γξακκαηηζκνύο 
(αλαγλσξηζηηθό, πνιπηξνπηθό, ςεθηαθό) ησλ πξνζθπγόπνπισλ ζηε γιώζζα ζηόρν. 

Η εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν, ελεξγό πνιίηε, ζην Γήκν, ζηα ζηειέρε 
ηεο Δθπαίδεπζεο θαη βέβαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα 
δηαλεκεζνύλ βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο θαη θάθεινο πιηθνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Δμαηηίαο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ε εκεξίδα ζα δηελεξγεζεί ζε δύν νκάδεο ησλ 25 αηόκσλ 
(ζύλνιν 50 ζπκκεηέρνληεο) πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια, ηεξώληαο όια ηα πγεηνλνκηθά 
πξσηόθνιια (γηα ην 2σξν ζην θιεηζηό Ακθηζέαηξν ζα ρξεηαζηνύλ όινη κάζθα). Η νκάδα Α ζα 
μεθηλήζεη κε ηηο παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνύλ πιηθά θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Ακθηζέαηξν Γ, ελώ ε νκάδα Β κε ην βησκαηηθό εξγαζηήξην όπνπ ζα 
παξνπζηαζηεί ε πξαθηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε, ζην αλνηθηό Ακθηζέαηξν.  

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, νη ζέζεηο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Έηζη θάζε ελδηαθεξόκελνο 
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εκεξίδα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ θόξκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
παξαθάησ ζύλδεζκν: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-8QahieBqSx0cPgjjL9ABPmaODytZwOJPera1akUKmXjCoQ/viewform  

Eπίζεο, παξαθαιείηαη νπνηνζδήπνηε δειώζεη ζπκκεηνρή αιιά ηειηθά δε κπνξέζεη λα 
ζπκκεηάζρεη λα ελεκεξώζεη έγθαηξα ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: 
kakepim@fks.uoc.gr ώζηε λα εηδνπνηεζεί άιινο/ε ελδηαθεξόκελνο/ε λα θαηαιάβεη ηελ θελή 
ζέζε.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-8QahieBqSx0cPgjjL9ABPmaODytZwOJPera1akUKmXjCoQ/viewform
mailto:kakepim@fks.uoc.gr
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B Οκάδα 

Α΄ κέξνο: Βηωκαηηθό εξγαζηήξην 

9.45-10.00:  Πξνζέιεπζε θαη εγγξαθέο 

10:00-12:00 

Κωλζηαληίλνο ηπεηάλνο, Παξαζθεπή (Βίθπ) Βιάρα, Καιιηόπε Κωζηαξηδάθε, 
Δκκαλνπέια Καξαπηδάθε 

 Βησκαηηθό εξγαζηήξην κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπ BackpackID: Πξαθηηθέο εθαξκνγέο 
ελδπλάκσζεο καζεηώλ πξνζθύγσλ θαη κε (παηρλίδηα γλσξηκίαο, ράξηεο ηαπηόηεηαο, 
ηζηνξία νλνκάησλ, λεζίδεο, αλαζηνραζκόο) 

12:00-12:30Coffeebreak 

B΄ κέξνο: Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ – Θεωξεηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

12:30-13:00:  Γέζπνηλα ηακαηνπνύινπ, Αλ. Καζεγήηξηα Φ.Κ.. 

Γεθπξώλνληαο γιώζζεο θα κλήκεο κέζα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, από ηελ 
«αόξαηε παξνπζία» ζηελ «πεξεθάληα» ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηε κεηαθνξά 

13:00-13:30: Σειέκαρνο Ιαηξίδεο, Αλ. Καζεγεηήο Φ.Κ.. 

Ταπηόηεηεο, ζρέζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί σο εθαιηήξην γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ην πξόγξακκα  Erasmus+ BackpackID 

13:30-14:00: Διέλε Καηζαξνύ, Καζεγήηξηα Φ.Κ.. 

Οη καζεηέο/ηξηεο σο απηνεζλνγξάθνη. Από ηε ζηαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζα ζηε 
δπλακηθή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ πεδίνπ 

14:00-14:30:  Οκάδα ζπλαδέιθσλ από ην Δ.Κ.Π.Α.: Αιεμάλδξα Αλδξνύζνπ,  
Βαζίιεο Σζάθνο θαη Μαηνύια Παπαδεκεηξίνπ 

Οδεγόο εθπαηδεπηηθνύ: Καηαζθεπάδνληαο έλαλ πνιπδπλακηθό δηαδξαζηηθό νδεγό γηα 
έλα πξόγξακκα ρεηξαθέηεζεο θαη ελδπλάκσζεο  

 

 

 

A Οκάδα 

Α΄ κέξνο: Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ – Θεωξεηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή 

9.45-10.00:  Πξνζέιεπζε θαη εγγξαθέο 

10.00-10.30:  Γέζπνηλα ηακαηνπνύινπ, Αλ. Καζεγήηξηα Φ.Κ.. 

Γεθπξώλνληαο γιώζζεο θα κλήκεο κέζα από ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, από ηελ 
«αόξαηε παξνπζία» ζηελ «πεξεθάληα» ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηε κεηαθνξά 

10.30-11.00: Σειέκαρνο Ιαηξίδεο, Αλ. Καζεγεηήο Φ.Κ.. 

Ταπηόηεηεο, ζρέζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί σο εθαιηήξην γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ κέζα από ην πξόγξακκα  Erasmus+ BackpackID 

11.00-11.30: Διέλε Καηζαξνύ, Καζεγήηξηα Φ.Κ.. 

Οη καζεηέο/ηξηεο σο απηνεζλνγξάθνη. Από ηε ζηαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζα ζηε 
δπλακηθή ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύ πεδίνπ 

11.30-12.00:  Οκάδα ζπλαδέιθσλ από ην Δ.Κ.Π.Α.: Αιεμάλδξα Αλδξνύζνπ,  
Βαζίιεο Σζάθνο θαη Μαηνύια Παπαδεκεηξίνπ  

Οδεγόο εθπαηδεπηηθνύ: Καηαζθεπάδνληαο έλαλ πνιπδπλακηθό δηαδξαζηηθό νδεγό γηα 
έλα πξόγξακκα ρεηξαθέηεζεο θαη ελδπλάκσζεο  

12:00-12:30Coffeebreak 

Β΄ κέξνο: Βηωκαηηθό εξγαζηήξην 

12:30-14:30  

Κωλζηαληίλνο ηπεηάλνο, Παξαζθεπή (Βίθπ) Βιάρα, Καιιηόπε Κωζηαξηδάθε, 
Δκκαλνπέια Καξαπηδάθε 

 Βησκαηηθό εξγαζηήξην κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπ BackpackID: Πξαθηηθέο εθαξκνγέο 
ελδπλάκσζεο καζεηώλ πξνζθύγσλ θαη κε (παηρλίδηα γλσξηκίαο, ράξηεο ηαπηόηεηαο, 
ηζηνξία νλνκάησλ, λεζίδεο, αλαζηνραζκόο) 

 


