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ΠΡΟΣ :
1) ΔΙ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου
2) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Βορείου Αιγαίου
(μέσω των αντίστοιχων ΔΙ.Δ.Ε.)
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 12-04-2018: Διεξαγωγή διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου
για την ανάδειξη εκπροσώπων και την επιλογή συνοδών»
ΣΧΕΤ.:
1)
2)

Η με αριθμ. πρωτ. 194859/Δ2/13-11-2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Πρόγραμμα EUROSCOLA».
Η με αριθμ. πρωτ. 5660/15-11-2017 (ΑΔΑ: Ω5ΒΤ4653ΠΣ-ΕΘΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου για το Πρόγραμμα Euroscola 2017-2018».

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 12 Απριλίου 2018. 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.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε άτομο, θα υπολογιστεί με βάση τη
χιλιομετρική απόσταση και 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).

Ιστοσελίδα : http://vaigaiou.pde.sch.gr

1

Α) Διαδικασία επιλογής μαθητών
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών, με
θέμα:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο
και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές
πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.
Ποιές θα πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποιές μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι
πρέπει να γίνουν ώστε η Ευρώπη ενωμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως
μεταβαλλόμενο κόσμο λειτουργώντας ως μία αποτελεσματική και συνεκτική οντότητα;»
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_el
Ο διαγωνισμός ορίζεται για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και διεξάγεται κατά τη 2η , 3η και 4η
διδακτική ώρα (ένα συνεχές τρίωρο), δίχως καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση.

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 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 δεν 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/commission/white-paper-future-europe_el), 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, ταυτόχρονα, να
φροντίσουν για την ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών των αντίστοιχων τάξεων και να
λάβουν τη σύμφωνη γνώμη αυτών, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος να μπορέσει λάβει μέρος στο
διαγωνισμό.
γ) Εάν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι μαθητές, 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.
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.
Ο διαγωνισμός ορίζεται για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και διεξάγεται κατά τη 2η , 3η και 4η
διδακτική ώρα (ένα συνεχές τρίωρο), δίχως καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση.
δ) Οι Διευθυντές έχουν την ευθύνη για τη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (Υπεύθυνη
Δήλωση & Αίτηση 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 εγγράφως (e-mail ή fax) την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
και Β/θμιας Βορείου Αιγαίου για τον αριθμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες –το αργότερο 10
ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού, προκειμένου να υπάρξει μέριμνα.

Διενέργεια
α) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αναγράφουν το θέμα της
έκθεσης στον πίνακα της αίθουσας όπου θα διενεργηθεί η διαδικασία.
β) 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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γ) Παρακαλούμε, πριν τη διαγωνιστική διαδικασία και πρώτου 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 μπλέ ή μαύρο. 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.). Το ίδιο ισχύει
και για την 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 και τα διακριτικά
του σχολείου 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: Πάνω 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.
Υπενθυμίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να έχει
ενημερώσει την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για τον αριθμό μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού.
Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα:
Κατά την αποστολή στον Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου
Αιγαίου τα γραπτά δοκίμια θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από:
α) Διαβιβαστικό με πρωτόκολλο και εμπρόθεσμη ημερομηνία (με τα πλήρη στοιχεία της σχολικής
μονάδας, δηλ. ονομασία – διεύθυνση - τηλ. - fax – e-mail επικοινωνίας),
β) Το αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού
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γ) Τα αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας (μετά από απλό έλεγχο ύπαρξης του
πρωτοτύπου).
ε) Τις υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις 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: Πάνω 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.

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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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 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:
 υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται)
 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).
Όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν (με οργανική,
απόσπαση, διάθεση) στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν οι συμμετέχοντες μαθητές.
2. Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής3
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).
3. Οι υποψήφιοι συνοδοί, προκειμένου να επιλεγούν, δε θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει (ως
επιλεγέντες) στο Πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
4. 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).
5. 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).

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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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:
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:
(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 διαφέρει από το σύνολο του τελικού ποσού μετάβασης και διαμονής
τω συμμετεχόντων στην αποστολή. Σε περίπτωση που προκύψει επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση, αυτή βαρύνει τους συμμετέχοντες. Εάν, δηλαδή, το ποσό της επιδότησης για την
αποστολή δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρο το τελικό κόστος της ομάδας, η όποια
διαφορά προκύψει, καλύπτεται από τους συμμετέχοντες (μαθητές και συνοδούς). Οι συνοδοί
δεν εξαιρούνται από τυχόν οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για όλα τα μέλη της
ομάδας.
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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 Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) με ταχυμεταφορές (courier) ή ταχυδρομείο (συστημένο), στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 81132 Μυτιλήνη
(Υπόψη κας Χατζόγλου Βαρβάρας)
Τηλ. 2251048165
Ο φάκελος πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ, να φέρει όλα τα διακριτικά του σχολείου
(δηλ. σφραγίδες) και την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό EUROSCOLA 2017-2018». Φάκελοι δίχως τις
σφραγίδες του σχολείου ΔΕ θα γίνουν ΔΕΚΤΟΙ!
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 (δηλ. σφραγίδες), με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό EUROSCOLA
2017-2018».
Ανοιχτοί φάκελοι και φάκελοι δίχως τις σφραγίδες του σχολείου ΔΕΝ θα γίνουν ΔΕΚΤΟΙ!
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 δίχως καμία
εξαίρεση!

Συνημμένα:
1. Πίνακας συμμετεχόντων
2. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση γονέα-κηδεμόνα (2 σελ.)
3. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκπαιδευτικού (2 σελ.)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εσωτερική Διανομή :
1) Προϊστάμενο Τμ. Παιδαγωγικής και
Επιστημονικής Καθοδήγησης Β/θμιας
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
2) Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου
και Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής.
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Α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (ΑΠΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ)

ΕΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΑΞΗ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
(προηγούμενης
τάξης)

ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(αναλυτικά ονομασία πτυχίου και
αναγραφή αριθμού σελίδων)

1
2
3
4
5

 Μπορείτε να προσθέσετε σειρές
Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια
της σχολικής μονάδας

(Υπογραφή και σφραγίδα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

(γονέα-κηδεμόνα)

(γονέα-κηδεμόνα)

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Έχω λάβει γνώση των όρων συμμετοχής του Προγράμματος EUROSCOLA και επιτρέπω στον γιο/στην κόρη
μου [Ονοματεπώνυμο παιδιού]
μαθητή/τρια της ……….. τάξης του [σχολείο]
να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την επιλογή 24 μαθητών, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην Ημερίδα
EUROSCOLA στο Στρασβούργο στις 12 Απριλίου 2018.
ης
β) επιτρέπω στο γιο/στην κόρη μου να ταξιδεύσει στο Στρασβούργο για την Ημερίδα της 12 Απριλίου 2018,
εφόσον κριθεί επιτυχών/ούσα. Επιπλέον, το παιδί μου διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται
προκειμένου να ταξιδεύσει στο εξωτερικό.
γ) έχω ενημερωθεί από το σχολείο του παιδιού μου ότι η επιδότηση του Ευρωκοινοβουλίου ενδέχεται να μην
επαρκεί για να καλύψει το συνολικό κόστος (μετακίνησης, διαμονής και σίτισης) του παιδιού μου στο
Στρασβούργο και ότι, εάν προκύψει διαφορά, αυτή βαρύνει αποκλειστικά το γονέα-κηδεμόνα κάθε συμμετέχοντα.
δ) εφόσον επιλεγεί το παιδί μου- γνωρίζω ότι έχω την υποχρέωση να είμαι μέλος της επιτροπής επιλογής
ταξιδιωτικού πρακτορείου σε συνεργασία με τους/τις συνοδούς-εκπαιδευτικούς της αποστολής, καθώς και
όποια άλλη οργανωτική αρμοδιότητα μου ανατεθεί ως γονέα-κηδεμόνα (π.χ. συλλογή χρημάτων, κ.α.).
Ημερομηνία: ……………………. ……….2017
Ο – Η Δηλ…………..

(Υπογραφή γονέα-κηδεμόνα)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(Παρακαλούμε ΟΛΑ τα ανωτέρω στοιχεία να είναι πλήρη και ευανάγνωστα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROSCOLA (ΗΜΕΡΙΔΑ 12-04-2017)
Συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ: (πλήρες ονοματεπώνυμο)
……………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό γονέα-κηδεμόνα)
……………………………………………………………………………………………………………...
E-MAIL (γονέα-κηδεμόνα) ………………………………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: (πλήρες ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες ΚΑΙ λατινικούς χαρακτήρες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ………………………………………………………………………………….
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ………… ΤΑΞΗ: …... ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛ. (κινητό - εάν υπάρχει) ………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιθυμώ ο γιός/η κόρη μου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του
Προγράμματος EUROSCOLA για την επιλογή 24 μαθητών, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στην Ημερίδα EUROSCOLA στις 12 Απριλίου
2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Στρασβούργο.
Έχω ενημερωθεί από το σχολείο του παιδιού μου σχετικά με το πρόγραμμα EUROSCOLA, το θέμα της
έκθεσης, το διαθέσιμο παιδαγωγικό υλικό, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και
τους όρους του διαγωνισμού και του προγράμματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…………………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ

…………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

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.
Ημερομηνία: ………………………………. ……… 2017
Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

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, 12 Απριλίου 2018) ως συνοδός ή αρχηγός της ομάδας των 24 μαθητών
που θα προκριθούν.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…………………………………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

………………………………………………………

(Παρακαλούμε τα ανωτέρω στοιχεία να είναι πλήρη και ευανάγνωστα)

