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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

συμμετέχει ως εταίρος, σε συνεργασία με τις Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, στο 

Eυρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο «Προς μια ενταξιακή εκπαίδευση για παιδιά 

προσφύγων - TIEREF»  και με διάρκεια 36 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον 

Ιανουάριο του 2021 (αρ. συμβ. 592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-IPI-SOC-IN).  

  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός της Π.Δ.Ε.Θ. οι παρακάτω οργανισμοί:  

 1. Istanbul Milli Egitim Mudurlugu, Τουρκία (Συντονιστής του Προγράμματος), 

Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης 

 2. Ogretmen Akademisi Vakfi (ÖRAV), Τουρκία,  Ίδρυμα Ακαδημίας Εκπαιδευτικών  

 3. ZGURA-M, Βουλγαρία, Κέντρο πληροφόρησης και επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

 4. STEFICON AE, Ελλάδα, Εταιρεία εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου 

 5. Baltic Countries International Education Foundation Academy, Λετονία 

 6. Istituto Comprensivo "Japigia1- Verga“, Ιταλία 

 7. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Ρουμανία 

Το έργο αυτό θα παράσχει εργαλεία που θα επιτρέψουν στα σχολεία και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις στην 

αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών μεταναστών και ιδιαίτερα των παιδιών των 

προσφύγων. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει μια σειρά από διαφορετικές 

πολιτικές που στοχεύουν στο κλείσιμο του εκπαιδευτικού χάσματος μεταξύ γηγενών και 

μεταναστών, η συνοχή αυτών των πολιτικών δεν είναι προφανής και ως εκ τούτου 

υφίσταται η ανάγκη ανταλλαγής καλών / βέλτιστων πρακτικών.  
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Τα μέτρα για το εν λόγω έργο περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πόρων, καλών και 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων, ειδικά εκείνων με υψηλή συγκέντρωση 

μεταναστών με προσφυγικό υπόβαθρο. Είναι σαφές ότι αυτή η ανταλλαγή πρωτοβουλιών 

ορθής πρακτικής στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών των μεταναστών, βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν 

πλήρως το δυναμικό τους. Για να επιτευχθεί αυτή η συνέργεια, το πρόγραμμα στοχεύει στη 

δημιουργία συμμαχίας μεταξύ σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

και υπουργείων / διευθύνσεων εκπαίδευσης για την ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών 

μεταναστών (με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά προσφύγων) στην εκπαίδευση, βάσει της 

οποίας τα σχολεία θα μπορούν να συνεργαστούν στο διαδίκτυο και να μοιραστούν τις 

καλές / βέλτιστες πρακτικές μέσω ενός διαδικτυακού κόμβου.  

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των σχολείων (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε όλες τις χώρες εταίρους και όχι μόνο αναφορικά με την 

εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, χρησιμοποιώντας μια σειρά από καινοτόμα 

εργαλεία, όπως:  

• Βάση δεδομένων καλών / βέλτιστων πρακτικών σε 3 τομείς (καθοδήγηση, 

αξιολόγηση, επικύρωση)  

• Βάση δεδομένων με χρήσιμο και κοινόχρηστο μαθησιακό υλικό για τη 

διευκόλυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών  

• Διαδικτυακή πύλη συνεργατικής ανταλλαγής και αποθετήριο πόρων προς την 

ενσωμάτωση της εκπαίδευσης  

• Εισαγωγή της μάθησης υποστήριξης από ομότιμους ως καινοτόμο μέσο για την 

προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης 

 • Ηλεκτρονικό εργαλείο για τη μεθοδολογία αξιολόγησης της  προηγούμενης 

γνώσης των προσφύγων μαθητών και την αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
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 • Λευκές βίβλους για τη συνεκπαίδευση παιδιών μεταναστών, με βάση τα 

αποτελέσματα του προγράμματος. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα του προγράμματος (http://teachref.eu), την ιστοσελίδα της ΠΔΕΘ 

(http://thess.pde.sch.gr) και τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook 

(https://www.facebook.com/TIEREFProject/). 

 

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
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