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 στην 4η Διεθνική Συνάντηση εταίρων, στην πόλη Craiova της
Ρουμανίας, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019.
Τις
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εκπροσώπησαν

η

κα

Δήμητρα

Ξεσφιγκούλη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70) και
υπεύθυνη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Π.Δ.Ε.Θ., και η κα Γεωργία-Κωνσταντία
Καραγιάννη, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06) και προϊσταμένη εκπαιδευτικών
θεμάτων στην Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας των εταίρων,
οι Θεσσαλοί συμμετέχοντες παρουσίασαν τα στάδια υλοποίησης και την πρόοδο των
πνευματικών έργων του προγράμματος στην Ελλάδα και ενημερώθηκαν για τις
υποχρεώσεις τους αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και εφαρμογή του Σχεδίου, για
το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών και για την πρόοδο των πνευματικών έργων
και δράσεων του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκπρόσωποι παρουσίασαν την πρώτη μέρα της Διεθνικής
Συνάντησης τις εξαμηνιαίες και μηνιαίες αναφορές της διαχείρισης του έργου, οι οποίες
αφορούσαν τα οικονομικά θέματα, καθώς και ζητήματα προόδου των επιμέρους εργασιών
στο σύνολο των παράγωγων έργων. Στη συνέχεια ανέπτυξαν στην ολομέλεια της διεθνικής
συνάντησης τα εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης του έργου καθώς και 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.
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Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Π.Δ.Ε.Θ. παρουσίασαν την
πρόοδο του υποέργου (WP6) σχετικά με την τελική έκδοση του οδηγού «ομότιμης
μάθησης» και αναφέρθηκαν στο σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών στην εκπαιδευτική
πράξη. Ακολούθησε η συζήτηση του υποέργου (WP7) σχετικά με την Διαδικτυακή
Πλατφόρμα του TIEREF, όπου οι παραπάνω εκπρόσωποι έδωσαν ανατροφοδότηση για τον
σχεδιασμό και τη λειτουργική χρήση της, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της
ελληνικής επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος TIEREF. Επίσης, συζητήθηκαν και
παρουσιάστηκαν οι ως τώρα δράσεις διάχυσης του έργου (WP9) και αναλύθηκε διεξοδικά
η μέθοδος καταγραφής του εκπαιδευτικού αντίκτυπου του έργου (WP8), η οποία θα
πρέπει να εφαρμοστεί στο προσεχές διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης η θεσσαλική ομάδα 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. Τέλος, αφού
ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για τη φιλοξενία, δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση και την
αξιοποίηση του προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα 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
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