ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ (καταληκτική Πέμπτη 19/09/2019)
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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 κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που να
αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας  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. (Για την αντιστοιχία των τίτλων σε
επίπεδα χρησιμοποιείται το πρότυπο του ΑΣΕΠ περί απόδειξης γλωσσομάθειας). Η
γλωσσομάθεια (Αγγλικής ή Γαλλικής) των συνοδών είναι υποχρεωτική.
Οι εκπαιδευτικοί κλάδου Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας υποβάλλουν τον βασικό τίτλο
σπουδών ως απόδειξη γλωσσομάθειας και κατατάσσονται στο επίπεδο Γ2, το οποίο είναι
και το ανώτερο επίπεδο κατάταξης. Ωστόσο, δεν προτάσσονται έναντι των λοιπών
υποψηφίων οι οποίοι είναι κάτοχοι άλλων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Γ2.
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).

Διευκρινήσεις
Η επιλογή των συνοδών καθηγητών θα πραγματοποιηθεί από την Περιφερειακή
Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων
παραγόντων (π.χ. ασφάλεια των μαθητών, ιδίως εάν υπάρχουν ασυνόδευτοι μαθητές από μικρά
νησιά, σχολεία που έχουν επιτυχόντες, νησιά από όπου προέρχονται οι μαθητές που ταξιδεύουν,
δυνατότητα συνδυασμού των δρομολογίων, εκπροσώπηση των φύλων, κλπ). Σε περίπτωση που
δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ως συνοδοί εκπαιδευτικοί από τις σχολικές μονάδες
επιτυχόντων μαθητών, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής συνοδού από άλλη σχολική μονάδα που
συμμετείχε στον διαγωνισμό ακόμα και αν δεν είχε τελικά επιτυχόντες μαθητές. Εάν και πάλι δεν
καλυφθεί η θέση συνοδού θα βγει νέα ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί από τις
σχολικές μονάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να αποστείλουν την παρακάτω αίτηση (με
υπογραφές και σφραγίδα σχολικής μονάδας) προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr (σκαναρισμένη) ή στο φαξ 2251048155.
Η σκαναρισμένη αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει υπογραφές (του αιτούντος
και του Διευθυντή), σφραγίδα σχολείου και να συνοδεύεται από σκαναρισμένο αντίτυπο του
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που κατέχει ο υποψήφιος (επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός
τίτλου ανά υποψήφιο).
Εάν υπάρξουν απορίες επικοινωνήστε με την ΠΔΕ 2251048152, 2251048160
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Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: Πέμπτη 19/09/2019 (επισυνάπτεται αίτηση στη σελ. 3)

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.
Δηλαδή, οι συνοδοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της όποιας
οικονομικής διαφοράς προκύψει. Οι συνοδοί δε δικαιούνται επιπλέον ημερήσια
αποζημίωση.
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 συνοδοί και οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι θα επιλεγούν να ταξιδεύσουν
στο Στρασβούργο είναι υπεύθυνοι για την τελική επιλογή πρακτορείου (οικονομικής
προσφοράς) και οι συνοδοί για τα διαδικαστικά του ταξιδιού.
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: (με ελληνικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται στην ταυτότητα)
…………………………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: (με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται στην ταυτότητα)
………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………………………………
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………..
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………………………………………
ΤΗΛ.: (ΣΤΑΘΕΡΟ)………………………… (ΚΙΝΗΤΟ):………………………………….
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………......
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΛΑΔΟΣ:……………………………………………………………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ………………………………………………….
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………
ΤΗΛ.:……………………………………………… FAX: ……………………………………..
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………......

Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Πρόγραμμα EUROSCOLA (Ημερίδα EUROSCOLA Στρασβούργο, 14
Νοεμβρίου 2019) ως συνοδός ή αρχηγός της ομάδας των 24 μαθητών που θα προκριθούν βάσει
του τελικού πίνακα κατάταξης.
Δηλώνω ότι
α) Έχω λάβει γνώση των όρων και της διαδικασίας του Προγράμματος EUROSCOLA (εγκύκλιο, όρους &
χρονοδιάγραμμα ενεργειών) και προτίθεμαι να εργαστώ βάσει αυτών προκειμένου να υλοποιηθεί η
δράση.
β) Δεν έχω συμμετάσχει σε Ημερίδα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
γ) Σε περίπτωση που επιλεγώ, γνωρίζω και αποδέχομαι την ευθύνη των οργανωτικών θεμάτων του
ταξιδιού (επιλογή πρακτορείου και υπογραφή σχετικής Σύμβασης με το επιλεγέν πρακτορείο, την
απαραίτητη επικοινωνία με το πρακτορείο και τους γονείς-κηδεμόνες, τη συλλογή χρηματικών ποσών
που αντιστοιχούν σε προκαταβολές ή διαφορές από την επιδότηση (εφόσον προκύψουν), καθώς και την
είσπραξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του συνολικού ποσού επιδότησης για όλη την ομάδα και την
απόδοση αυτού στο πρακτορείο που θα υλοποιήσει την αποστολή) σε περίπτωση που μου ανατεθεί η
αρμοδιότητα αυτή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
& ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
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