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 εμπειρογνωμόνων του προγράμματος στη Λάρισα στις
4/09/2019, όπου συζητήθηκαν ζητήματα αξιολόγησης και ελέγχου του επιμέρους εργασιών
του προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παρευρισκομένων για τα
θέματα της ατζέντας της 4ης Διακρατικής Συνάντησης των εταίρων του προγράμματος στην
Craiova της Ρουμανίας στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τις υποχρεώσεις της
Π.Δ.Ε.Θ. για τις επιμέρους δράσεις των υποέργων του σχεδίου και τις παρουσιάσεις που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα
για τη συνολική διαχείριση του προγράμματος ως το τρέχον χρονικό διάστημα και
παρουσιάστηκαν οι εξαμηνιαίες και μηνιαίες αναφορές της Π.Δ.Ε.Θ. σχετικά με τα
οικονομικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους
δραστηριοτήτων του έργου.
Στη συνέχεια η κ. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα ανέπτυξε στην ολομέλεια της συνάντησης
την πρόοδο του υποέργου (WP5) που αφορούσε τη σύντομη περιγραφή των επιλεγμένων
«καλών πρακτικών» ενταξιακής εκπαίδευσης και το αναλυτικό σχεδιασμό για την
εφαρμογή τους στις εκπαιδευτικές δομές της χώρας μας.
Κατόπιν, η κ. Καραγιάννη Γεωργία παρουσίασε τα εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης
του έργου και την πρόοδο του υποέργου (WP6), σχετικά με την τελική έκδοση του οδηγού
«Ομότιμης Μάθησης», και αναφέρθηκε στο σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών στην
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εκπαιδευτική πράξη. Ακολούθησε η συζήτηση του υποέργου (WP7) σχετικά με την
Διαδικτυακή Πλατφόρμα του TIEREF, όπου τα συμμετέχοντα μέλη της επιτροπής έδωσαν
ανατροφοδότηση για τον σχεδιασμό και τη λειτουργική χρήση της, μετά από τη
συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων.
Τέλος, συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι ως τώρα δράσεις διάχυσης του έργου
(WP9) και προτάθηκαν νέες δράσεις για το προσεχές διάστημα.
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/).
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