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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα EUROSCOLA. 
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. 97353/Γ2/30-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του 
ΥΠΔΒΜΘ. 
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρ. Κοινοβουλίου 
και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, 
διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA την 16η Δεκεμβρίου 2011. Στην 
ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι 
τέσσερις μαθητές (24) και δύο (02) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας 
Εκπ/σης Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας. Η επιδότηση του Ευρ. Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 
471€ για κάθε άτομο. 
 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών 
με θέμα: «Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού 
ελλείματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε σχολικό χώρο, σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία που θα οριστεί από την Περιφερειακή Δ/νση με σαφείς οδηγίες προς 
τους μαθητές. 

 Η Περιφερειακή Δ/νση θα προωθήσει έντυπο υλικό του Ευρ. Κοινοβουλίου στα 
σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την ενημέρωση των μαθητών πριν 
την έναρξη του διαγωνισμού. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού θα έχει 
η Περ/κή Δ/νση σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, Ηλείας, 
Αιτωλοακαρνανίας. 

  Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με 
απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες 
εργασίες. Για τα μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση. 

 Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, θα 
ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1. Καλή, Πολύ καλή ή Άριστη γνώση (επίπεδο Β2, Γ1 και Γ2) της Αγγλικής ή 
Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι 
έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας. 

2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου. 
 

 

ΠΑΤΡΑ 19/09/2011 

Αρ. Πρ.:  Φ.50/7464 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25
Α
 ΠΡΟΣ 

Δ/ντές, Δ/ντριες 
Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 

Της Περιφέρειάς μας 
ΚΟΙΝ.: Δ/νσεις Εκπ/σης Δ.Ε. 

Ταχ. Κώδικας : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Ταχ. Θυρίδα : 2540 
Πληροφορίες : Σχοινά Μαρία 

Τηλέφωνο : 2610 362407 
FAX : 2610 362410 
E-mail : pdede@sch.gr 
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 Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην εργασία-έκθεση και τα άλλα κριτήρια 
συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης: Έκθεση 60%, Ξένη Γλώσσα 20%, Επίδοση 20%. 
 Ειδικότερα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ η ηλικία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
21ο έτος. 
 Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει 
να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν. 

 Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται 
οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας. Η επιλογή τους θα γίνει από τον 
Περιφερειακό Δ/ντή μετά από πρόσκληση προς όλα τα σχολεία των οποίων οι 
μαθητές επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην ημερίδα.  

 Οι συνοδοί καθώς και οι επιλεγέντες μαθητές δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν. 

 Όσον αφορά στα οργανωτικά θέματα του ταξιδιού, την ευθύνη θα αναλάβουν οι 
συνοδοί καθηγητές οι οποίοι θα εισπράξουν την επιταγή με τη συνολική 
χρηματική αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. 

 
 Η Υπηρεσία μας θα εκδώσει απόφαση έγκρισης μετακίνησης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (χωρίς δαπάνη για το δημόσιο). 
 
 Καλούνται οι Δ/ντές και Δ/ντριες των Γενικών Λυκείων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της 
Περιφέρειάς μας να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 
Σχολείου τους. 
 Μετά την απαραίτητη ενημέρωση παρακαλούμε τα σχολεία που ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας μέχρι 30/09/2011 e-
mail στο pdede@sch.gr με θέμα «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EUROSCOLA” και με 
τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα Σχολείου, όνομα Διευθυντή, Τηλέφωνο και e-mail 
επικοινωνίας, ονομαστική λίστα των μαθητών που επιθυμούν να συμμετέχουν. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος 

 
 
 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
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