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Διευθυντζσ των Διευθφνςεων
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Ανατ. Μακεδονίασ – Θράκησ.
ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. Περιφζρειασ Ανατ.
Μακεδονίασ – Θράκησ (δια των
αρμοδίων Δ/νςεων).

ΘΔΜΑ : «Ππόγπαμμα EUROSCOLA – Ππόζκληζη για μαθηηέρ»
σεη. : Σο με απιθμ. ππυη. 164190/Γ2/03-10-2018 έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ.
ύμθυνα με ηο υρ άνυ ζσεηικό έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. (ζςνημμένο 1), ηο Δςπυπαφκό Κοινοβούλιο,
επιθςμώνηαρ να δώζει ζηοςρ νέοςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ηην εςκαιπία να γνυπίζοςν ηο σώπο και
ηον ηπόπο λειηοςπγίαρ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και να εκθπάζοςν ηιρ πποζδοκίερ και ηιρ απότειρ
ηοςρ για ηην εςπυπαφκή οικοδόμηζη, διοπγανώνει ζηο ηπαζβούπγο ηην ημεπίδα EUROSCOLA, ζηιρ 11
Αππιλίος 2019. ηην ημεπίδα αςηή θα ζςμμεηάζσοςν μαθηηέρ Λςκείος από ηιρ σώπερ – μέλη ηηρ
Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ.
ηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ, θα διεξασθεί διαγυνιζμόρ για ηην επιλογή ηυν μαθηηών με θέμα:
«Σν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην είλαη ν ζεζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθιέγεηαη κε άκεζε
θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηεο
Ληζαβφλαο ην 2009, ην ΕΚ ζπλ-απνθαζίδεη κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Έλσζεο ζε
κεγάιν πνζνζηφ ηεο λνκνζεζίαο θαη επίζεο αλαιακβάλεη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Έρεη απμεκέλεο εμνπζίεο φζνλ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, αζθεί δεκνθξαηηθφ
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έιεγρν ησλ απνθάζεσλ θαη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ηνπ ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
ζπλάπηεη ε Επξσπατθή Έλσζε.
Σνλ Μάην ηνπ 2019 νη επξσπαίνη πνιίηεο απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο ΕΕ ζα ςεθίζνπλ ζηηο
επξσπατθέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 705 Μειψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πψο
πηζηεχεηε φηη νη Επξσπαίνη πνιίηεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δεκνθξαηηθή θπζηνγλσκία ηεο
Έλσζεο; Θεσξείηε φηη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο
αξκνδηφηεηεο ψζηε λα εθθξάζεη κε πην απνθαζηζηηθφ ηξφπν ηελ εληνιή ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο
νη νπνίνη κε ηελ ςήθν ηνπο ζα πξνζδηνξίζνπλ ηε κειινληηθή πνξεία ηεο Επξψπεο;»
κοπόρ ηος διαγυνιζμού είναι να επιλεγούν είκοζι ηέζζεπιρ (24) μαθηηέρ/ηπιερ, οι οποίοι θα
εκπποζυπήζοςν ηην Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ ζηην
ημεπίδα EUROSCOLA, η οποία θα διοπγανυθεί ζηο ηπαζβούπγο ζηιρ 11 Αππιλίος 2019.
A. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ - Κπιηήπια επιλογήρ
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλοι οι μαθηηέρ/ηπιερ ηηρ Β΄ και Γ΄ ηάξηρ ΓΔ.Λ. και ΔΠΑ.Λ. ηυν
Πεπιθεπειακών Δνοηήηυν Γπάμαρ, Έβπος, Καβάλαρ, Ξάνθηρ και Ροδόπηρ. Οι αλλοδαποί επιλεγένηερ
μαθηηέρ πος πποέπσονηαι από σώπερ εκηόρ Δ.Δ. θα ππέπει να έσοςν ηα απαπαίηηηα έγγπαθα για να
ηαξιδέτοςν.
Δξαιπούνηαι από ηο διαγυνιζμό:
 οι μαθηηέρ/ηπιερ πος ζςμμεηείσαν ζε Ημεπίδα EUROSCOLA, ζηο ηπαζβούπγο καηά ηο
παπελθόν.
 οι μαθηηέρ/ηπιερ ηυν ΔΠΑ.Λ., η ηλικία ηυν οποίυν ςπεπβαίνει ηο 21ο έηορ.
ηην επιλογή ηυν μαθηηών, εκηόρ από ηο βαθμό ηηρ επγαζίαρ-έκθεζηρ, πος θέπει ηη μεγαλύηεπη
βαπύηηηα, θα ληθθούν ςπότη ηα εξήρ κπιηήπια:
1. Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ γλώζζαρ, πος να αποδεικνύεηαι με πηςσίο. Θα
πποηιμούνηαι οι έσονηερ πηςσίο ςτηλόηεπηρ βαθμίδαρ.
2. Καλή γενική επίδοζη ζηα μαθήμαηα ηος ζσολείος.
ημειώνεηαι όηι μεγαλύηεπη βαπύηηηα δίνεηαι ζηην έκθεζη και ηα άλλα κπιηήπια ζςνεκηιμούνηαι
βάζει μοπιοδόηηζηρ (έκθεζη 60%, ξένη γλώζζα 20%, επίδοζη 20%). ηην ξένη γλώζζα ζςγκεκπιμένα η
μοπιοδόηηζη πος θα ακολοςθηθεί είναι :
α) Πηςσίο Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ Γλώζζαρ επιπέδος Γ2 με 20 μόπια
β) Πηςσίο Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ Γλώζζαρ επιπέδος Γ1 με 10 μόπια
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Η βαθμολόγηζη ηυν γπαπηών θα γίνει ζε εκαηονηάβαθμη κλίμακα και θα διεξασθεί με ηο ζύζηημα ηυν
πανελλαδικών εξεηάζευν.
B. Απμοδιόηηηερ Γιεςθςνηών ζσολικών μονάδυν
B.1. Οι Γιεςθςνηέρ/νηπιερ ηυν ζσολείυν οθείλοςν να ενημεπώζοςν άμεζα όλοςρ ηοςρ
μαθηηέρ/ηπιερ για ηο Ππόγπαμμα EUROSCOLA, ηο θέμα ηηρ έκθεζηρ και ηο διαγυνιζμό.
Β.2 Όζοι μαθηηέρ εκδηλώζοςν ενδιαθέπον ζςμμεηοσήρ λαμβάνοςν από ηο ζσολείο:
1. Τπεύθςνη Γήλυζη, η οποία ζςμπληπώνεηαι από ηοςρ γονείρ/κηδεμόνερ και επιζηπέθεηαι ζηο
ζσολείο (ζςνημμένο 2),
2. Αίηηζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ, η οποία ζςμπληπώνεηαι από ηοςρ μαθηηέρ και
επιζηπέθεηαι ζηο ζσολείο (ζςνημμένο 3).
Δπίζηρ, οι μαθηηέρ μποπούν να σπηζιμοποιούν για ηην πποεηοιμαζία ηοςρ ηον ακόλοςθο ζύνδεζμο:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el

B.3 Μέσπι ηην Γεςηέπα 5 Νοεμβπίος 2018, οι μαθηηέρ ππέπει να εκδηλώζοςν εγγπάθυρ ηο
ενδιαθέπον ζςμμεηοσήρ ηοςρ και να καηαθέζοςν ζηο ζσολείο ηα εξήρ:
1. ενςπόγπαθη αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό, ζπκπιεξσκέλε
ειεθηξνληθά (απαραίηηηο ζηοιτείο αποηελεί η ζσμπλήρωζη ηλεκηρονικής διεύθσνζης (Ε-mail) ηοσ
ζσμμεηέτονηα,
2. ενςπόγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηυν γονέυν/ κηδεμόνυν ηοςρ,
3. ανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος και
4. ηίηλοςρ πηςσίυν Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ γλώζζαρ (ζε πεπίπηυζη πος εκκπεμεί η παπαλαβή ηος
πηςσίος ηος/ηηρ

μαθηηή/ηπιαρ, δύναηαι να ηο πποζκομίζει ηο απγόηεπο μέσπι ηην ημεπομηνία

βαθμολόγηζηρ ηυν γπαπηών).
B.4 ηη ζςνέσεια, οι Γιεςθςνηέρ/νηπιερ ηυν ζσολικών μονάδυν ζςγκενηπώνοςν ηα υρ άνυ
απαιηούμενα έγγπαθα ηηρ παπαγπάθος Β.3, καθώρ και:
1. ηην αναλςηική βαθμολογία ηος πποηγούμενος ζσολικού έηοςρ (2016-2017) ηυν ςποτηθίυν και
2. ηη ζςγκενηπυηική καηάζηαζη ηυν ςποτηθίυν ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ, ζπκπιεξσκέλε
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ζηην οποία θα αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηοςρ: ονομαηεπώνςμο, ημεπομηνία
γέννηζηρ, ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος μαθηηή, ηάξη, ηίηλοι πηςσίυν Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ γλώζζαρ,
ηελικόρ βαθμόρ πποηγούμενηρ ηάξηρ (ζςνημμένο 4),
ηα ηοποθεηούν ζε θάκελο, ο οποίορ αποζηέλλεηαι ζςζηημένα ηασςδπομικά έυρ ηο απγόηεπο ηην
Παπαζκεςή 9 Νοεμβπίος 2018 ζηην εξήρ διεύθςνζη:
Πεπιθεπειακή Γ/νζη Π/θμιαρ και Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Αναη. Μακεδονίαρ – Θπάκηρ
Σέπμα ιζμάνογλος
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Σ.Κ. 69133, Κομοηηνή
ςπότη καρ Σζιυνά Βαζιλικήρ
B.5 Παπάλληλα, ο Γιεςθςνηήρ/νηπια ηος ζσολείος οθείλει μέσπι ηην ίδια ημεπομηνία (Παπαζκεςή
9 Νοεμβπίος 2018):
α) να αποζηείλει ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ: pdeamthr@sch.gr, ενημέπυζη
ζσεηικά με ηην ημεπομηνία αποζηολήρ ηος θακέλος ζηην Πεπιθεπειακή Γ/νζη Δκπ/ζηρ ΑΜ-Θ, καθώρ και
ηη ζςγκενηπυηική καηάζηαζη με ηα ζηοισεία όλυν ηυν ςποτηθίυν ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ (ζςνημμένο 4)
και
β) να ενημεπώζει ηη Γ/νζη Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ ζηην οποία ςπάγεηαι.
Η ημεπομηνία και οι διαδικαζίερ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού θα κοινοποιηθούν ζηιρ ζσολικέρ
μονάδερ μέζυ ηυν Γ/νζευν Γ/θμαρ Δκπ/ζηρ με νεόηεπο έγγπαθο.
Παπακαλούμε για ηιρ δικέρ ζαρ ενέπγειερ.

ςνημμένα:
1. Έγγπαθο ΤΠ.Π.Δ.Θ. (3 ζελίδερ)
2. Τπεύθςνη δήλυζη γονέα/κηδεμόνα (1 ζελίδα)
3. Αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ςποτηθίος (1 ζελίδα)
4. ςγκενηπυηική καηάζηαζη ςποτηθίυν ζσολείος (1 απσείο excel)

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΔΡΑΜΑΡΗ
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