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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
       Ταχ. Δ/νση:          Μανδηλαρά 23 
       Τ.Κ. - Πόλη:          412 22  Λάρισα 
       Πληροφορίες:     2410-539214 
       Fax:         2410-539219 
       Ιστοσελίδα:          http://pde.thess.sch.gr  
       e-mail:         euprojects@thess.pde.sch.gr  

 

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε.Θ. σε Διακρατική Συνάντηση 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Erasmus+ «TRAIL - Έφηβοι: Ο δρόμος με τον αυτισμό προς την ανεξάρτητη διαβίωση» 

διοργάνωσε την 5η Διεθνική Συνάντηση (transnational meeting) στις 12 και 13 Μαΐου 

2017 στην αίθουσα «Έλλη Παππά» του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & 

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με τη συμμετοχή 20 εκπροσώπων των οργανισμών-

εταίρων του προγράμματος. 

Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων εκπροσώπησε η κ. Αθηνά - Άννα Χριστοπούλου, η οποία 

είναι και η εθνική εκπρόσωπος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον «Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική 

Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση». Η κ. Χριστοπούλου στην παρουσίασή της με 

θέμα «Educational Provision for Pupils with Diffuse Development Disorders (Autistic 

Spectrum Disorders) in Greece: Facts and Challenges» αναφέρθηκε στο έργο του 

Υπουργείου Παιδείας, την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική καθώς και τις προοπτικές 

της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα.   

 

Λάρισα, 16/05/2017 
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Στην 5η Διεθνική συνάντηση συζητήθηκαν από τους συντονιστές και τους 

εταίρους θέματα που αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση των πνευματικών και 

καινοτόμων έργων του Σχεδίου TRAIL. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την τελική 

αξιολόγηση καθώς και για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών έως την 

επόμενη Διεθνική Συνάντηση και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος TRAIL, το οποίο στοχεύει στην αύξηση των 

γνώσεων γύρω από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πλαίσια για τα άτομα των εφήβων με 

αυτισμό και στην προσφορά καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων σε επαγγελματίες 

προκειμένου να υποστηρίξουν την περίοδο μετάβασης στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή, 

έχουν ήδη υλοποιηθεί πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις με σημαντικά ευρήματα. Για 

περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

του προγράμματος (http://trail-project.org/contact), την ιστοσελίδα της ΠΔΕΘ 

(http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/trail/315-trail) και τη σελίδα στο Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/270753833314654/). 

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

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