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Χατζόγλου Βαρβάρα
22510-48165
22510-48155

ΠΡΟΣ :
1) ΔΙ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (ανάρτηση σε
ιστοσελίδα των ΔΙ.Δ.Ε.)
2) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Βορείου Αιγαίου (μέσω των
αντίστοιχων ΔΙ.Δ.Ε.)
3) Προϊστάμενο Τμ. Παιδαγωγικής και
Επιστημονικής Καθοδήγησης Β/θμιας
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
4) Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Βορείου
Αιγαίου και Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής
Αγωγής.
ΚΟΙΝ.:
1) ΥΠΠΕΘ - Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπ/σης – Δ/νση Σπουδών,
Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας
Εκπ/σης
Τμήμα Α΄
2) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα (υπόψη κ. Καπετανίδη)

Θέμα: «Ημερίδα Euroscola 30-03-2017: Διεξαγωγή διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων
Λυκείου για την ανάδειξη εκπροσώπων και την επιλογή συνοδών»
ΣΧΕΤ.:
1) Η με αριθμ. πρωτ. 201135/Δ2/25-11-2016 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Πρόγραμμα EUROSCOLA».
2) Η με αριθμ. πρωτ. 6723/29-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΖ64653ΠΣ-Α4Β) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου για το Πρόγραμμα Euroscola 2017».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να
εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο
Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA, στις 30 Μαρτίου 2017. Στην ημερίδα αυτή θα
συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι
τέσσερις (24) μαθητές και δύο (02) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Λέσβου, Σάμου και Χίου.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε άτομο (βλ. συμπληρωματικές
πληροφορίες, τελευταία σελίδα παρούσας εγκυκλίου), θα ανακοινωθεί στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αφού ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και αποσταλεί η
κατάσταση με τους συμμετέχοντες μαθητές και συνοδούς καθηγητές στο Γραφείο Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στην
Ελλάδα
Λεωφ.
Αμαλίας
8,
Αθήνα
10557,
e-mail:
angelos.kapetanidis@europarl.europa.eu. (Βλ. σελίδα 7, παρ. «Επιδότηση» ή στο τηλ. 2251048165).
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Α) Διαδικασία επιλογής μαθητών
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών, με
θέμα:
«Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: πολιτικά δικαιώματα και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης
Όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ευρωπαϊκή
ιθαγένεια αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Ποιά δικαιώματα απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πώς αυτά
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας;»

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm

Όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των Β΄ και Γ΄ Τάξεων των Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει (ως επιλεγέντες) στο Πρόγραμμα
EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
2. Ειδικότερα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και των Εσπερινών Λυκείων, η ηλικία δε θα πρέπει να
υπερβαίνει το 21ο έτος.
3. Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν
τα απαραίτητα έγγραφα, για να ταξιδέψουν.
4. Για την τελική επιλογή των μαθητών, θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:
 Βαθμός της έκθεσης (βλ. θέμα διαγωνισμού, σελ. 2), ο οποίος θα έχει και τη μεγαλύτερη
βαρύτητα (60%).
 Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας1 που να αποδεικνύεται με
πτυχίο. Θα προτιμώνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας (20%).
(Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι υποβάλλουν πτυχία και για τις δύο
παραπάνω γλώσσες, για τη βαθμολογία θα ληφθεί υπόψη το υψηλότερο σε
διαβάθμιση).
 Η καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου, βάσει του γενικού μέσου όρου της
προηγούμενης τάξης (20%).

1

Παρακαλούμε θερμά να μη στέλνονται αντίγραφα πτυχίων άλλων γλωσσών πλην των αναγραφόμενων στη σχετική
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας., δεδομένου ότι δε μπορούν να μοριοδοτηθούν βάσει των κανονισμών του
Διαγωνισμού.
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Διαδικασία για σχολική μονάδα:
(βήματα κατά χρονική σειρά)

Προετοιμασία
α) Με ευθύνη των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, τίθεται στη διάθεση
των υποψήφιων μαθητών η παρούσα εγκύκλιος και το συνοδευτικό υλικό (σύνδεσμος
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm), έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος να
αποφασίσουν οι ενδιαφερόμενοι εάν επιθυμούν να λάβουν μέρος και να προετοιμαστούν
κατάλληλα.
β) Οι Διευθυντές και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων θα πρέπει, επίσης, να
φροντίσουν για την ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών των αντίστοιχων τάξεων και να
λάβουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη αυτών, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος να μπορέσει λάβει
μέρος στο διαγωνισμό (βλ. υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα).
 Εφόσον υπάρχουν μαθητές που δηλώσουν ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό,
γ) Οι Διευθυντές των ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Βορείου Αιγαίου, συναποφασίζουν με τους Συλλόγους Διδασκόντων,
ότι η σχολική μονάδα θα αναλάβει τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού εντός της οικείας σχολικής
μονάδας με τους όρους που διέπουν όλες τις ανάλογες γραπτές διαγωνιστικές διαδικασίες.
Ο γραπτός διαγωνισμός ορίζεται για τη Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και διεξάγεται κατά τη 2η , 3η και 4η
διδακτική ώρα (ένα συνεχές τρίωρο), δίχως καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση.
Με πρακτικό Συλλόγου λαμβάνεται σχετική απόφαση όπου αναφέρονται όλα τα ανωτέρω και
ορίζονται υπεύθυνοι καθηγητές και επιτηρητές οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αδιάβλητη
διεξαγωγή του διαγωνισμού στα σχολεία τους.
δ) Στη συνέχεια, οι Διευθυντές προχωρούν στη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
(Αίτηση Μαθητή, Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα-Κηδεμόνα, φωτοαντίγραφα πτυχίων γλωσσομάθειας,
φωτοαντίγραφα δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).
ε) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Οι Διευθυντές των
σχολικών μονάδων θα πρέπει να ενημερώσουν -το συντομότερο δυνατό- εγγράφως (e-mail ή fax) με
την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να υπάρξει
μέριμνα.

Διενέργεια
στ) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αναγράφουν το θέμα
της έκθεσης στον πίνακα της αίθουσας όπου θα διενεργηθεί η διαδικασία (ΟΧΙ στις κόλλες αναφοράς)
ε) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, κατά τη μέρα και ώρα των εξετάσεων, εφοδιάζουν τους
μαθητές με κόλλες αναφοράς. Σε κάθε κόλλα θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα των εξετάσεων, στην
οποία θα αναγράφονται ευκρινώς η ονομασία και τα λοιπά στοιχεία του σχολείου.
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ζ) Παρακαλούμε, πριν τη διαγωνιστική διαδικασία και προτού οι μαθητές αρχίσουν να συμπληρώνουν
τα στοιχεία τους, να τους δίνονται σαφείς οδηγίες από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
o Οι μαθητές αναγράφουν (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους, την τάξη
και το τμήμα στο οποίο φοιτούν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι εγχαραγμένο στη σχετική
σφραγίδα, η οποία χρησιμοποιείται στις ενδοσχολικές εξετάσεις.
o Το όνομα αναγράφεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ στο γραπτό και, συγκεκριμένα, στην πρώτη σελίδα
της κόλλας αναφοράς (στο σημείο δηλαδή που θα καλυφθεί από τους επιτηρητές) και όχι σε
κάθε σελίδα. Εάν ο μαθητής εξαντλήσει τη τετρασέλιδη κόλλα αναφοράς, του δίνεται και
δεύτερη στην οποία και πάλι αναγράφονται τα στοιχεία του μόνο στην πρώτη σελίδα.
o Δεν επιτρέπεται η χρήση τετραδίων τύπου πανελληνίων εξετάσεων ή άλλων εντύπων.
o Οι μαθητές γράφουν μόνο με στυλό σε απόχρωση σκούρου μπλέ ή μαύρου. Δεν επιτρέπεται
η χρήση χρωματιστών στυλό ή η εναλλαγή χρωμάτων μέσα στο ίδιο γραπτό.
o Η χρήση διορθωτικού επιτρέπεται αλλά με μέτρο.
o Το θέμα της έκθεσης δεν αναγράφεται και δεν εκτυπώνεται στην κόλλα αναφοράς από τους
μαθητές ή το σχολείο.
o Καθώς το θέμα της έκθεσης και το βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμα εκ των προτέρων, κατά
τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση σημειώσεων,
βοηθητικού υλικού, ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου (κινητού, tablet, κ.ά.). Ομοίως, δεν
επιτρέπεται και η παροχή διευκρινίσεων πάνω στο γραπτό θέμα κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων.
Παρακαλούμε θερμά οι παραπάνω οδηγίες να τηρηθούν πιστά από όλες τις σχολικές μονάδες που θα
διενεργήσουν το διαγωνισμό δίχως καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση.
Εάν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν πρόχειρο, θα το παραδώσουν στους επιτηρητές μαζί με το επίσημο
γραπτό τους.
Οι επιτηρητές, θα φροντίσουν να καλύψουν σωστά τα στοιχεία των μαθητών με την ειδική
αυτοκόλλητη ταινία (που χρησιμοποιείται και στις Πανελλήνιες εξετάσεις). Στο τέλος κάθε γραπτού οι
επιτηρητές βάζουν μονογραφή (όχι υπογραφή).

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Στο γραπτό του αντίστοιχου
μαθητή επισυνάπτεται αντίγραφο της διάγνωσης του ΚΕΔΔΥ (με όλες τις σχετικές προτεινόμενες
οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να ληφθούν υπόψη). Τόσο στο γραπτό, όσο και στη
βεβαίωση θα πρέπει να είναι καλυμμένα τα στοιχεία του μαθητή.

Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:
Κατά την αποστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου
Αιγαίου τα γραπτά δοκίμια θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Το αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού
β) Τα πλήρη στοιχεία της σχολικής μονάδας (ονομασία – διεύθυνση - τηλ. - fax – e-mail επικοινωνίας),
γ) Τα αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας (μετά από απλό έλεγχο ύπαρξης του
πρωτοτύπου).
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ε) Τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών και τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων. 2
στ) Τα φωτοαντίγραφα των Δελτίων Ταυτότητας ή Διαβατηρίων των μαθητών (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ).
στ) Οι Διευθυντές θα πρέπει να συμπληρώσουν τον συνημμένο πίνακα, όπου θα αναγράφονται όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ), και να τον αποστείλουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης
έντυπα (με σφραγίδα και υπογραφή Διευθυντή) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
ζ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Στο γραπτό του αντίστοιχου
μαθητή επισυνάπτεται αντίγραφο της διάγνωσης του ΚΕΔΔΥ (με όλες τις σχετικές προτεινόμενες
οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να ληφθούν υπόψη). Τόσο στο γραπτό, όσο και στη
βεβαίωση θα πρέπει να είναι καλυμμένα τα στοιχεία του μαθητή.

Αξιολόγηση γραπτών και δικαιολογητικών γλωσσομάθειας:
Η αξιολόγηση των γραπτών και των πτυχίων γλωσσομάθειας (Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας)
θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ενώ για τα μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση,
ούτε υπάρχει δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης.
Έκδοση αποτελεσμάτων και έγκριση μετακίνησης:
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα καταρτιστεί ενιαίος αξιολογικός πίνακας
συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης (βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα
συγκεντρώσουν), θα εκδοθεί σχετική Απόφαση Επιλογής των είκοσι τεσσάρων (24) πρωτευσάντων
μαθητών. Η ανωτέρω Απόφαση θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και θα αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ελλάδα, όπως και στις ΔΙ.Δ.Ε. και τις
συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.
Μετά την επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων και την κατάρτιση
συγκεκριμένου προγράμματος μετακινήσεων από το πρακτορείο, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης
θα μεριμνήσει για την έγκριση μετακίνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το
δημόσιο.
Δημοσιοποίηση στοιχείων:
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης ΟΛΩΝ των
συμμετεχόντων από το Βόρειο Αιγαίο θα αποσταλεί μόνο στους αρμόδιους Διευθυντές Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λέσβου, Χίου και Σάμου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών αλλά και
παιδαγωγικής ευαισθησίας προς όλους τους υποψηφίους μας (οι οποίοι βρίσκονται εν μέσω
προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις), οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δε θα προβούν σε
ανάρτηση, τοιχοκόλληση ή κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων μαθητών σε τρίτους.

Β) Διαδικασία επιλογής συνοδών καθηγητών
Η επιλογή των συνοδών καθηγητών θα πραγματοποιηθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με βασικό κριτήριο τη γλωσσομάθεια (ΜΟΝΟ στην
Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα), καθώς και συνεκτίμηση παραγόντων, όπως π.χ. τις περιοχές από όπου
2

Στην περίπτωση αλλοδαπών μαθητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει, επίσης,
να δηλώνεται από τους γονείς-κηδεμόνες ότι τα παιδιά διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, για να ταξιδέψουν.
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προέρχονται οι επιλεγέντες μαθητές και τη δυνατότητα συνδυασμού των δρομολογίων, έτσι ώστε να
ταξιδεύσουν με ασφάλεια όλα τα παιδιά).
Προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
προσκομίσουν στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας:
 αίτηση εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται υπόδειγμα),
 υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
 φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας (μετά από απλό έλεγχο ύπαρξης του
πρωτοτύπου από το Διευθυντή της εκάστοτε σχολικής μονάδας),
 φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ).

1.
2.

3.
4.

5.

Όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν (με οργανική,
απόσπαση, διάθεση) στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν οι συμμετέχοντες μαθητές.
Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής 3
γλώσσας που θα αποδεικνύεται με πτυχίο (θα προτιμώνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης
βαθμίδας). (Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι υποβάλλουν πτυχία και για τις δύο
παραπάνω γλώσσες, για τη βαθμολογία θα ληφθεί υπόψη το υψηλότερο σε διαβάθμιση).
Οι υποψήφιοι συνοδοί, προκειμένου να επιλεγούν, δε θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει (ως
επιλεγέντες) στο Πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
Μετά την επιλογή τους, οι συνοδοί υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Επιλογής της
καταλληλότερης προσφοράς από τα πρακτορεία (για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί
σχετική προκήρυξη).
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 είτε με την άφιξη τους στο Στρασβούργο, είτε με έμβασμα σε
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά τους (βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων).

Γ) Άλλες σημαντικές διευκρινίσεις
σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουμε δεχτεί από ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς-κηδεμόνες και
συναδέλφους κατά τα προηγούμενα έτη διενέργειας του διαγωνισμού, διευκρινίζουμε ότι:
Συμμετοχή
1) Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ΜΟΝΟ μέσω της
σχολικής τους μονάδας.
2) Εάν σε κάποιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του Βορείου Αιγαίου υπάρχει μόνο ένας ενδιαφερόμενος μαθητής,
αυτός μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό εντός της σχολικής του μονάδας. Και σε αυτήν
την περίπτωση, ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της εν λόγω σχολικής μονάδας ακολουθούν
ακριβώς την ίδια διαδικασία με τις λοιπές σχολικές μονάδες.

3

Παρακαλούμε θερμά να μη στέλνονται αντίγραφα πτυχίων άλλων γλωσσών πλην των αναγραφόμενων στη σχετική
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας., δεδομένου ότι δε μπορούν να μοριοδοτηθούν βάσει των κανονισμών του
Διαγωνισμού.
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Γλωσσομάθεια
1) Συμμετοχές που δε συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γλωσσομάθειας θα
κρίνονται αυτόματα άκυρες. Η κτήση και υποβολή πτυχίου γλωσσομάθειας αποτελεί όρο του
Διαγωνισμού! Η υποβολή των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα και μέσω αυτής στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελεί ευθύνη του ίδιου του συμμετέχοντος.
2) Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία και για τις δύο παραπάνω γλώσσες, θα
ληφθεί υπόψη ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ και, συγκεκριμένα, το υψηλότερο σε διαβάθμιση. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των κατόχων πτυχίου γλωσσομάθειας
υψηλότερης βαθμίδας
3) Στον εν λόγω διαγωνισμό δε γίνονται δεκτά, ούτε συνυπολογίζονται πτυχία άλλων ξένων
γλωσσών πλην της Αγγλικής και της Γαλλικής (καθώς αυτές είναι οι δύο γλώσσες εργασίας της
Ημερίδας Eurοscola).
4) Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος έχει πτυχίο γλωσσομάθειας το οποίο αποτελείται από
επιμέρους πιστοποιητικά (π.χ. ξεχωριστά για Reading-Writing-Listening και Speaking, όπως το
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL), αυτά να συνυποβάλλονται αθροιστικά.
5) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κριθεί πρόσφατα επιτυχών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας
αλλά δεν έχει παραλάβει ακόμα το επίσημο πιστοποιητικό του, μπορεί να υποβάλλει επίσημη
σφραγισμένη βεβαίωση από τον φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων γλωσσομάθειας που να
αποδεικνύει ότι έχει κριθεί επιτυχών.
6) Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης και τη διαβάθμιση των τίτλων γλωσσομάθειας, η επιτροπή
ακολουθεί τις οδηγίες του ΑΣΕΠ www.asep.gr (Φορείς  Έντυπα-Διαδικασίες  Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ  Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης)
ή, εναλλακτικά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page156?_afrLoop=6228682658420743
&_adf.ctrlstate=18eu13z9x7_169#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32ab_c9
11_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fasep%2
6_adf.ctrl-state%3D18eu13z9x7_173
(επιλέγετε «Διαγωνισμών ΑΣΕΠ»  Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης)
Επιδότηση
1) Το ποσό της κατ’ άτομο επιδότησης είναι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες (συνοδούς και
μαθητές) ανεξάρτητα από το νησί και τη σχολική μονάδα. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως
έδρα ορίζεται το Βόρειο Αιγαίο και όχι το κάθε νησί, πόλη ή χωριό ξεχωριστά.
2) Η επιδότηση μπορεί να μην καλύπτει το σύνολο του τελικού ποσού μετάβασης και διαμονής
των μελών της αποστολής. Σε περίπτωση που προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση,
αυτή βαρύνει τους συμμετέχοντες εξίσου. Εάν, δηλαδή, το ποσό της επιδότησης (το οποίο
είναι συγκεκριμένο για κάθε ημερίδα) δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρο το τελικό κόστος
της αποστολής, η διαφορά καλύπτεται εξίσου από όλους τους συμμετέχοντες.
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Δ) Αποστολή ή κατάθεση γραπτών και δικαιολογητικών
(υποψήφιων μαθητών και εκπαιδευτικών)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής ΟΛΩΝ των συμμετοχών, των δικαιολογητικών και των
καταστάσεων από τις σχολικές μονάδες ορίζεται η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 με ταχυμεταφορές
(courier) ή ταχυδρομείο (συστημένο), στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου
Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 81132 Μυτιλήνη
(Υπόψη Χατζόγλου Βαρβάρας)
Τηλ. 2251048165
Εκπρόθεσμες αποστολές δε συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η ημερομηνία αποστολής θα πρέπει να
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή την απόδειξη αποστολής.
Ο φάκελος πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ, να φέρει όλα τα διακριτικά του σχολείου
(δηλ. σφραγίδες) και την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό EUROSCOLA 2017».
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αποστολέα.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ:
Οι συμμετοχές (γραπτά και δικαιολογητικά) μπορούν, επίσης, να κατατίθενται από εκπρόσωπο του
σχολείου (Διευθυντή, εκπαιδευτικό ή λοιπό προσωπικό) στο Γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ που να φέρει
όλα τα διακριτικά του σχολείου, με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό EUROSCOLA 2017».
Ανοιχτοί φάκελοι και φάκελοι δίχως τις σφραγίδες του σχολείου ΔΕ θα γίνουν ΔΕΚΤΟΙ!
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. δίχως καμία
εξαίρεση! Εκπρόθεσμες συμμετοχές θα θεωρηθούν άκυρες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2251048165, ή να στέλνετε
e-mail στα mail@vaigaiou@pde.sch.gr.
Συνημμένα: 5 αρχεία
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριστείδης Καλάργαλης
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