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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+ ΚΑ3 

με τίτλο «Προς μια ενταξιακή εκπαίδευση για παιδιά προσφύγων - TIEREF» (αρ. συμβ. 

592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-IPI-SOC-IN) σε συνεργασία με τις Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και 

Τρικάλων, συμμετείχε στη 2η Διεθνική Συνάντηση εταίρων στην πόλη Plovdiv 

(Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, στις 9 και 10 Ιουλίου 2018.  

Την Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας εκπροσώπησε ο κ. Ιωάννης Πίκλας, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων η κα Ουρανία Παπαζεύκου, 

πληροφορικός, υποδιευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων και τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας η κα 

Γεωργία Κωνσταντία Καραγιάννη, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, υπεύθυνη σχολικών 

δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας των εταίρων, οι Θεσσαλοί 

συμμετέχοντες παρουσίασαν τα πρώτα στάδια υλοποίησης του προγράμματος στην 

Ελλάδα και ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, καθώς και για 

τις δράσεις των εταίρων του προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκπρόσωποι παρουσίασαν αρχικά τα μέλη της 

επιστημονικής επιτροπής παρακολούθησης του έργου και τις δραστηριότητες διάδοσης 

του Σχεδίου. Στη συνέχεια ανέπτυξαν στην ολομέλεια της διεθνικής συνάντησης τους 

βασικούς τομείς της συνεργατικής μεθόδου εκπαίδευσης των μαθητών προσφύγων και 

συμμετείχαν στη συζήτηση για το πλαίσιο καταγραφής και συλλογής καλών πρακτικών για 

την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών που 

αποτελούν χώρες υποδοχής αυτών.  

Η θεσσαλική ομάδα παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή τον τρόπο οικονομικής 

διαχείρισης και εφαρμογής του έργου από τον συντονιστή του Σχεδίου, ενώ είχε ενεργό 

ρόλο τόσο στην ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη του προγράμματος, όσο και στην 

ανατροφοδότηση του τρόπου υλοποίησης των δράσεων όλων των εταίρων του σχεδίου. 
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Τέλος, αφού ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για τη φιλοξενία, δεσμεύτηκαν για την 

υλοποίηση και την αξιοποίηση του προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στόχος του έργου Tieref είναι να 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. 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.  

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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