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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 στην 3η Διεθνική Συνάντηση εταίρων, στην πόλη Plovdiv 

(Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, στις 25 και 26 Μαρτίου 2019.  

Την Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας εκπροσώπησε η κα Δήμητρα Ξεσφιγκούλη, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70), 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 εκπαιδευτικών θεμάτων. 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 καλές πρακτικές για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στα σχολεία 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίες αναπτύχθηκαν από αρμόδιους οργανισμούς τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στη συνέχεια ανέπτυξαν στην ολομέλεια της 

διεθνικής συνάντησης τους βασικούς τομείς της μεθοδολογίας εκπαίδευσης των μαθητών 

προσφύγων με την υποστήριξη από ομοτίμους.  

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Π.Δ.Ε.Θ. συμμετείχαν σε τρία 

εργαστήρια. Στο πρώτο εργαστήριο συνεργάστηκαν με τους εταίρους για το πλαίσιο 
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καταγραφής, συλλογής και αξιολόγησης καλών πρακτικών τόσο για τις προηγούμενες 

γνώσεις όσο και για την εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων, την ανάπτυξη ειδικών 

αρχείων σε δύο γλώσσες (αγγλική και επίσημη εθνική του κάθε εταίρου) και τον τρόπο 

ανάρτησης με δείκτες αναζήτησης των καλών πρακτικών στην ιστοσελίδα και την 

πλατφόρμα του Σχεδίου. Στο δεύτερο εργαστήριο οι εκπρόσωποι της Π.Δ.Ε.Θ. συμμετείχαν 

ως συντονιστές στη συζήτηση για το πνευματικό έργο της ανάπτυξης μεθοδολογίας 

εκπαίδευσης των μαθητών προσφύγων με την υποστήριξη των ομοτίμων.  Όλοι οι εταίροι 

συνεργάστηκαν για θέματα περιεχομένου, δομής και παρουσίασης του τελικού προϊόντος 

(περιεχόμενα οδηγού, προγράμματα σπουδών, ρόλοι και υποχρεώσεις εκπαιδευτικών και 

μαθητών). Στο τρίτο εργαστήριο συζητήθηκε το έργο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Moodle, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα έργα και τις δράσεις που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Tieref.  

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 

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