ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διαδικασία για σχολική μονάδα
Προετοιμασία
α) Με ευθύνη των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων τίθεται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων το Παράρτημα 1 έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αποφασίσουν οι
ενδιαφερόμενοι εάν επιθυμούν να λάβουν μέρος και να προετοιμαστούν κατάλληλα. ΠΡΟΣΟΧΗ: To
Euroscola δεν είναι απλή σχολική κινητικότητα στο εξωτερικό αλλά εκπροσώπηση της Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου μαθητές διαφόρων χωρών να διαγωνιστούν σε ομάδες πάνω σε
συγκεκριμένα θέματα (περίπου στο πρότυπο της Βουλής των Εφήβων). Για τον λόγο αυτό απαιτείται
σωστή πληροφόρηση των γονέων-κηδεμόνων και των μαθητών!
β) Εάν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι μαθητές, με πρακτικό Συλλόγου λαμβάνεται απόφαση διενέργειας του
Διαγωνισμού εντός της σχολικής μονάδας όπου ορίζονται υπεύθυνος/-οι καθηγητής/-ές και 2 τουλάχιστον
επιτηρητές οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού στα σχολεία
τους. Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα:
 του υπεύθυνου καθηγητή/ των υπεύθυνων καθηγητών
 των επιτηρητών
 των μαθητών που λαμβάνουν μέρος (μπορεί να είναι και μόνο ένας μαθητής ή μία μαθήτρια)
Όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών
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% της
συνολικής βαθμολογίας). 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% της συνολικής βαθμολογίας). H
γλωσσομάθεια είναι υποχρεωτική προκειμένου να λάβει μέρος ο υποψήφιος. 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% της συνολικής βαθμολογίας).
γ) Οι ενδιαφερόμενοι 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. (σημαντικό: Εάν
υπάρχουν μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ο Διευθυντής θα πρέπει εγκαίρως να
ενημερώσει την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου).
δ) Οι Διευθυντές συλλέγουν τις αιτήσεις-δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων πλήρως συμπληρωμένες
και με υπογραφή. (οι πρωτότυπες αιτήσεις-δηλώσεις παραμένουν στο σχολείο έως ότου ζητηθούν από
την ΠΔΕ). Εάν ο γονέας-κηδεμόνας δεν είναι ενήμερος και σύμφωνος δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του
μαθητή στον Διαγωνισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκατάθεση του γονέα-κηδεμόνα αποδεικνύεται μόνο από την
υπογραφή της αίτησης-δήλωσής του!
ε) 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.
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Διενέργεια
Κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι Διευθυντές, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και οι
επιτηρητές:
 δίνουν φωτοτυπημένο το θέμα του γραπτού διαγωνισμού στους συμμετέχοντες σε ξεχωριστή
σελίδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόχειρο.
 εφοδιάζουν τους μαθητές με 1 κόλλα αναφοράς (τετρασέλιδη). Σε κάθε κόλλα θα πρέπει να
υπάρχει η σφραγίδα των ενδοσχολικών εξετάσεων, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα
στοιχεία του σχολείου. Στον κάθε συμμετέχοντα δίνεται μόνο μία τετρασέλιδη κόλλα αναφοράς.
(όχι τετράδιο) Το θέμα δεν αντιγράφεται στην κόλλα!
 διευκρινίζουν στους μαθητές ότι:
- το ονοματεπώνυμό τους γράφεται μόνο εντός της σφραγίδας και πουθενά αλλού στο γραπτό.
- Επιτρέπεται μόνο το μπλέ ή μαύρο στυλό (όχι χρώματα ή εναλλαγή χρωμάτων. Η χρήση
διορθωτικού επιτρέπεται αλλά με μέτρο).
- δεν επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων, βοηθητικού υλικού, ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού
μέσου (κινητού, tablet, κ.ά.).
- φέτος υπάρχει όριο τριών (3) σελίδων και η εξέταση διαρκεί δύο (2) ώρες
- δεν αντιγράφουν το θέμα μέσα στο γραπτό τους.
Οι επιτηρητές, θα φροντίσουν να καλύψουν σωστά τα στοιχεία των μαθητών και τα διακριτικά του
σχολείου με την ειδική αυτοκόλλητη ταινία (που χρησιμοποιείται και στις Πανελλήνιες εξετάσεις). Στο
τέλος κάθε γραπτού οι 2 επιτηρητές βάζουν γραμμή και μονογραφή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ (έως 19/09/2019)
Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:
Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αποστείλουν τις συμμετοχές με ταχυμεταφορές (courier) ή
ταχυδρομείο (συστημένο) και ημερομηνία αποστολής έως 19/09/2019 ή να υποβάλουν (έως 19/09/2019
και ώρα 14:30) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σε
κλειστό φάκελο. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αποστολέα (δηλ. τη σχολική μονάδα)
Απαιτούμενα:
Α) διαβιβαστικό σχολείου με πρωτόκολλο και εμπρόθεσμη ημερομηνία.
Εντός του διαβιβαστικού (α) θα αναφέρεται ότι το σχολείο έχει στη διάθεσή του όλες τις αιτήσειςδηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων και (β) θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας
(προηγούμενης τάξης) των συμμετεχόντων μαθητών
Β) φωτοαντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου διδασκόντων (βλ. σελίδα 1, 2η παράγραφος)
Γ) γραπτά δοκίμια
Δ) φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας (επιτρέπεται μόνο 1 πτυχίο Αγγλικής ή
Γαλλικής ανά μαθητή).  οι Διευθυντές σε καμιά περίπτωση δε θα στέλνουν περισσότερα πτυχία ή
πτυχία άλλων γλωσσών. (ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχουν τίτλοι σπουδών που συνυποβάλλονται αθροιστικά, όπως
π.χ. το City and Guilds). Εάν υπάρξουν απορίες επικοινωνήστε με την ΠΔΕ 2251048152, 2251048160.

έως 19/09/2019
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 81132 Μυτιλήνη
(Με την ένδειξη: για το πρόγραμμα EUROSCOLA )
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Η παραβίαση έστω και ενός από τους όρους διενέργειας του Διαγωνισμού καθιστά τη
συμμετοχή άκυρη ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται στον συμμετέχοντα μαθητή ή στη σχολική μονάδα.

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.

3

