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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ & ΜΑΘΗΤΕΣ 

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 14 Νοεμβρίου 2019. 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 τρεις (03) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Λέσβου, Χίου και Σάμου.  

Στο πλαίσιο επιλογής των 24 μαθητών προκηρύσσεται σχετικός διαγωνισμός (βάσει της με αριθμ. 
πρωτ. 85522/Δ2/29-05-2019 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.) ως ακολούθως:  
 

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, 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), ο οποίος θα έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα (60%). Όριο 
γραπτού δοκιμίου: 3 σελίδες.   

 Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα 
προτιμώνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας (20%). Ο κάθε υποψήφιος έχει 
δικαίωμα να υποβάλει μόνο έναν τίτλο γλωσσομάθειας (τον υψηλότερο σε βαθμολογία 
που κατέχει) και μόνο για μία από τις δύο γλώσσες.  

 Η καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου, βάσει του γενικού μέσου όρου της 
προηγούμενης τάξης (20%).  

 
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τη σχολική μονάδα φοίτησης για την πρόθεσή τους να 

λάβουν μέρος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019.  
 

Ο γραπτός διαγωνισμός ορίζεται για την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και διεξάγεται τη δεύτερη και 
τρίτη διδακτική ώρα (για ένα συνεχές δίωρο) εντός της σχολικής μονάδας με ευθύνη του Διευθυντή, 
δίχως καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση.  
 

Θέμα έκθεσης 
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική 
ψηφοφορία από τους ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το 
ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της 
νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες 
όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι 
απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν στις ευρωπαϊκές εκλογές 
για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό 
τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη 
μελλοντική πορεία της Ευρώπης;» 
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Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el  
  

Αξιολόγηση γραπτών και δικαιολογητικών γλωσσομάθειας 
Η αξιολόγηση των εκθέσεων και των πτυχίων γλωσσομάθειας (Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας) θα 

γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (θα ενημερωθούν σχετικά οι ΔΙ.Δ.Ε. & οι σχολικές μονάδες).  

 
Έκδοση αποτελεσμάτων 

 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των εκθέσεων και των πτυχίων γλωσσομάθειας, θα 
καταρτιστεί ενιαίος αξιολογικός πίνακας όλων των συμμετεχόντων από το Βόρειο Αιγαίο, ο οποίος θα 
αποσταλεί μόνο στους αρμόδιους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λέσβου, Χίου 
και Σάμου). Δεν προβλέπεται επαναξιολόγηση γραπτών, ανάρτηση προσωπικών δεδομένων μαθητών 
και βαθμολογιών. Σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης, θα εκδοθεί σχετική Απόφαση Επιλογής των 
είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που έλαβαν την υψηλότερη (συνολική) βαθμολογία.  
 

Σημαντικές πληροφορίες για την επιδότηση 
1) Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ομάδα που θα επιλεγεί υπολογίζεται 

απευθείας από τον φορέα υποδοχής (δηλ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) με βάση τη χιλιομετρική 
απόσταση (και όχι το πραγματικό κόστος μετακίνησης).  

2) Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο κόστος (μετακίνησης, διαμονής και σίτισης) των 
συμμετεχόντων (μαθητών και συνοδών) βαρύνει αποκλειστικά τους γονείς-κηδεμόνες κάθε 
συμμετέχοντα μαθητή και τους συνοδούς που θα συνοδεύσουν την αποστολή.  

3) Η επιδότηση είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες (δηλ. μαθητές και συνοδούς, ανεξάρτητα 
από ποιο νησί προέρχονται). Το ίδιο ισχύει και για τη διαφορά που πιθανόν να προκύψει. 
Δηλαδή, εάν προκύψει διαφορά στο κόστος διαιρείται εξίσου μεταξύ ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων 
(μαθητών και συνοδών).   

4) Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι θα επιλεγούν να ταξιδεύσουν στο Στρασβούργο είναι 
υπεύθυνοι -μαζί με τους συνοδούς- για την τελική επιλογή πρακτορείου (οικονομικής προσφοράς) 
και τα διαδικαστικά του ταξιδιού. Η αποστολή ταξιδεύει ομαδικά οπότε και τα εισιτήρια κλπ 
κλείνονται μέσω ενός πρακτορείου (βάσει της προσφοράς που θα επιλεγεί).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el
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ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΟΥ  ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ: (πλήρες ονοματεπώνυμο) 

……………………………………………………………………………………………………………..             

ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό γονέα-κηδεμόνα) 

……………………………………………………………………………………………………………... 

E-MAIL (γονέα-κηδεμόνα) ……………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: (πλήρες ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες ΚΑΙ λατινικούς 

χαρακτήρες όπως είναι στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ……………….. ΤΑΞΗ: …........   

ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΤΗΛ. (κινητό - εάν υπάρχει) …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

δηλώνω ότι: 

α) Έχω λάβει γνώση όλων των όρων συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) του Προγράμματος EUROSCOLA 
(14ης Νοεμβρίου 2019) και τους αποδέχομαι.  Επιτρέπω στον γιο/στην κόρη μου  [Ονοματεπώνυμο 
παιδιού] 

μαθητή/τρια της …………..  τάξης του [σχολείο] 

να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για την επιλογή των 24 μαθητών.  

β) επιτρέπω στον γιο/στην κόρη μου να ταξιδεύσει στο Στρασβούργο για την Ημερίδα της 14ης 
Νοεμβρίου 2019, εφόσον κριθεί επιτυχών/ούσα. Το παιδί μου διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
που απαιτούνται προκειμένου να ταξιδεύσει στο εξωτερικό. Επίσης, δέχομαι να καλύψω οποιαδήποτε 
οικονομική διαφορά προκύψει στο κόστος.  

γ) εφόσον επιλεγεί το παιδί μου- γνωρίζω ότι έχω την υποχρέωση να είμαι μέλος της επιτροπής 
επιλογής ταξιδιωτικού πρακτορείου (σημείωση: για τον σκοπό αυτό θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη) 
σε συνεργασία με τους/τις συνοδούς-εκπαιδευτικούς της αποστολής, καθώς και όποια άλλη 
οργανωτική αρμοδιότητα μου ανατεθεί (π.χ. συλλογή προκαταβολών, κ.α.).  
 
         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 
 
 …………………………………………..                                                     ………………………………………………………… 

 
 
 


