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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) οργάνωσε συνάντηση εργασίας με τα μέλη 

της επιστημονικής επιτροπής των Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων στη Λάρισα στις 

14/05/2019, όπου συζητήθηκαν ζητήματα υλοποίησης και ελέγχου του προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παρευρισκομένων για τα 

πορίσματα της 3ης Διακρατικής Συνάντησης των εταίρων του προγράμματος στο Plovdiv της 

Βουλγαρίας στις 25 & 26 Μαρτίου 2019 σχετικά με τις υποχρεώσεις της Π.Δ.Ε.Θ. για τις 

επιμέρους δράσεις των υποέργων του σχεδίου. Συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των 

δράσεων και ο επιμερισμός των εργασιών στα μέλη της ομάδας εργασίας σύμφωνα με το 

αναλυτικό Πλάνο Δράσεων της συγκεκριμένης περιόδου. 

Ακολούθησε ενημέρωση από την κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα για τη συνολική 

κατανομή του οικονομικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα επιμέρους έργα του σχεδίου 

και συζητήθηκε η κατανομή των ημερών εργασίας των συμμετεχόντων υπαλλήλων για τη 

δεύτερη χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος (1 Σεπτεμβρίου 2018-31 Μαρτίου 

2019). 

Αναφορικά με το υποέργο (WP5) που αφορά τη συλλογή, επιλογή και μετάφραση 

καλών πρακτικών ενταξιακής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία μιας συλλεκτικής βάσης 

δεδομένων με συνεργατική δράση όλων των εταίρων, αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής διαδικασίας συλλογής καλών πρακτικών και σχεδιάστηκε η επόμενη φάση 

επεξεργασίας αυτών.  

Σχετικά με το υποέργο (WP6) για τη δημιουργία «Οδηγού Ομότιμης Μάθησης», 

παρουσιάστηκαν από την κ. Καραγιάννη Γεωργία και από την κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα η 
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δομή του οδηγού, τα επιμέρους κεφάλαια, το σχετικό ερευνητικό υλικό καθώς η τελική 

διάρθρωση του οδηγού, ως ερευνητική εργασία. 

Τέλος, έγινε αναφορά στην απαιτούμενη συλλογή στοιχείων ενδιαφερόμενων 

φορέων εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και στον προγραμματισμό δράσεων 

διάχυσης του σχεδίου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα του προγράμματος (http://teachref.eu), την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.Θ. 

(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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