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Γνωρίηοντασ το Πρόγραμμα Erasmus+ BackpackID, μια ςυνζργεια ςχολείων και 

πανεπιςτθμίων για τθ ςυμπερίλθψθ μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ 

Το BackpackID είναι μια τριετισ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ Erasmus + KA2 (ςτρατθγικζσ ςυμπράξεισ ςχολικισ εκπαίδευςθσ) και είχε ωσ ςτόχο τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ προςφφγων και μεταναςτϊν μακθτϊν μζςα από τθν ενδυνάμωςθ 

του ςυνόλου των μακθτϊν κάκε ςχολικισ τάξθσ. Απευκφνκθκε ςε παιδιά 10 ωσ 15 ετϊν από τισ 

τζςςερισ χϊρεσ που ςυμμετείχαν: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Σουθδία.  

Η παρζμβαςθ επιχείρθςε να αναδείξει το ρόλο και τθ ςπουδαιότθτα που ζχουν οι πολλαπλζσ 

ςυλλογικζσ-κοινωνικζσ ταυτότθτεσ των μακθτϊν, και τα ςυναιςκιματα «ανικειν» που αναδφονται 

μζςα από αυτζσ, ϊςτε να δουν με βιωματικό τρόπο ςτοιχεία ετερότθτασ ςτουσ ίδιουσ. Εςτιάςτθκε 

για αυτό το λόγο ςε μνιμεσ, οικογενειακζσ διαδρομζσ και ιςτορίεσ μετάβαςθσ,τισ οποίεσ 

«ανακάλυψαν» οι μακθτζσ ςαν αυτο-εκνογράφοι και για τισ οποίεσ «μίλθςαν» μζςα από 

πολυτροπικά κείμενα που διαμόρφωςαν οι ίδιοι.  

Αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ ιταν θ ςυγκζντρωςθ ενόσ πολφ πλοφςιου και ανοιχτοφ ςτθν 

πρόςβαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλουσ, εκπαιδευτικοφσ και 

μακθτζσ, που κζλουν να επεξεργαςτοφν τα ηθτιματα τθσ πολιτιςμικισ και άλλθσ ετερότθτασ μζςα 

ςτισ τάξεισ τουσ. Το υλικό είναι κατάλλθλο για όλα τα μακιματα, από τθ Γλϊςςα και τθ Γεωγραφία 

μζχρι τθν Ιςτορία και τθν Πολιτικι-Κοινωνικι Αγωγι. Η πρωτοτυπία και ιδιαίτερθ αξία του υλικοφ 

αυτοφ είναι ότι, αντίκετα από άλλα εκπαιδευτικά υλικά, ζχει παραχκεί από τους ίδιους τους 

μαθητές και ςτισ τζςςερισ χϊρεσ, με αποτζλεςμα να ενεργοποιεί και να εμπλζκει αμεςότερα τουσ 

μακθτζσ που κα το χρθςιμοποιιςουν. 

Tα υλικά που ζχουν παραχκεί φιλοξενοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του Έργου: http://backpackid.eu. Όλα 

είναι πολφγλωςςα, εφκολα ςτθν πρόςβαςθ και ζτοιμα για αξιοποίθςθ.  

Συγκεκριμζνα, ζχει παραχκεί:  

 ζνα θλεκτρονικό βιβλίο ςτο οποίο μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να βρει αφθγιςεισ που 

ςυνζλεξαν οι μακθτζσ και αντικατοπτρίηουν τα βιϊματα, τισ μνιμεσ και τισ γλϊςςεσ των 

κοινοτιτων τουσ (http://backpackid.eu/el/outputs/e-book) 

 βίντεο που διαμόρφωςαν οι μακθτζσ μζςα από τισ αφθγιςεισ τουσ με τθ βοικεια 

επαγγελματιϊν (http://backpackid.eu/el/outputs/videos-multimedia) 

 ανκολογία που περιλαμβάνει ποικιλία τρόπων αξιοποίθςθσ του θλεκτρονικοφ βιβλίου και 

των βίντεο μζςα ςε ςχολικζσ τάξεισ (http://backpackid.eu/el/outputs/anthology) 

 οδθγό για τον εκπαιδευτικό, όπου ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να βρει πλικοσ από ζξυπνεσ 

ιδζεσ και διδακτικζσ προτάςεισ για αξιοποίθςθ του υλικοφ ςτθν τάξθ του 

(http://backpackid.eu/el/outputs/teacher-kit) 
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