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ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα EUROSCOLA  

 

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 την 21η Ιανουαρίου 2011. Στην ηµερίδα αυτή θα συµµετάσχουν 

µαθητές Λυκείου από τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου καλείται να εκπροσωπηθεί από 

είκοσι τέσσερις (24) µαθητές και δύο (02) συνοδούς καθηγητές. 

Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 471 ΕΥΡΩ για κάθε 

άτοµο. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα διεξαχθεί διαγωνισµός για την επιλογή των 

µαθητών µε θέµα: «Η Συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη µείωση του 

∆ηµοκρατικού Ελλείµµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι             29-11-2010 
Αριθ. Πρωτ.         150949/Γ2 
Βαθ. Προτερ. ........................... 

 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση  
Εκπ/σης Ηπείρου 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΚΟΙΝ.: 
 

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας 
Εκπ/σης  Άρτας, Πρέβεζας, 
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας 

• Γραφείο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8 
10557 Αθήνα 



 

• Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σε σχολικό χώρο, σε συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία που θα ορίσει η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπ/σης Ηπείρου, 

µε σαφείς οδηγίες προς τους µαθητές. 

• Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα στείλει στην Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση έντυπο υλικό το οποίο θα προωθηθεί στα σχολεία 

αρµοδιότητάς της, για την ενηµέρωση των µαθητών πριν από το 

διαγωνισµό. Την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισµού θα έχει η 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπ/σης Ηπείρου σε συνεργασία µε τις 

∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπαίδευσης Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και 

Θεσπρωτίας . 

• Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί 

µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπ/σης και η οποία θα 

επιλέξει τις καλύτερες εργασίες. Για τα µέλη της επιτροπής δεν 

προβλέπεται αποζηµίωση. 

• Στην επιλογή των µαθητών, εκτός από το βαθµό της εργασίας- έκθεσης, 

θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να 

αποδεικνύεται µε πτυχίο. Θα προτιµούνται οι έχοντες πτυχίο 

υψηλότερης βαθµίδας 

2. Καλή γενική επίδοση στα µαθήµατα του σχολείου 

Σηµειώνεται ότι µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα 

κριτήρια συνεκτιµούνται βάσει µοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, 

επίδοση 20%). 

Ειδικότερα για τους µαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, η ηλικία δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 21ο έτος. 

Οι αλλοδαποί επιλεγέντες µαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα 

πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν. 

Παρακαλούµε µε έγγραφό σας να ενηµερώνετε τους µαθητές των Β΄ και Γ΄ 

Τάξεων των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων των ∆/νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης 

Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ότι µπορούν να λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό. 

• Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της 

Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που θα αποδεικνύεται µε πτυχίο. Θα 

προτιµούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθµίδας. 



 

• Η επιλογή τους θα γίνει από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, µετά από πρόσκληση προς όλα τα σχολεία των οποίων οι 

µαθητές θα συµµετάσχουν στην ηµερίδα. Οι συνοδοί καθώς και οι 

µαθητές που θα επιλεγούν δεν πρέπει να έχουν συµµετάσχει στο 

Πρόγραµµα  EUROSCOLA κατά το παρελθόν. 

• 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 

στο Στρασβούργο. 

Η Υπηρεσία σας θα εκδώσει τη σχετική έγκριση µετακίνησης σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία (χωρίς δαπάνη για το δηµόσιο).. 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε στη ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης του 

Υπουργείου Παιδείας τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και των συνοδών 

καθηγητών. 

Παρακαλούµε επίσης να ορίσετε υπεύθυνο για το πρόγραµµα EUROSCOLA ο 

οποίος θα επικοινωνεί µε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  στην Ελλάδα 

και στο Στρασβούργο και να µας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του 

(ονοµατεπώνυµο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) έως την 10η ∆εκεµβρίου 

2010.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
∆/νση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµα Α΄ 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑÏ∆ΗΣ 


