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ΘΕΜΑ : Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSCOLA  2015                                          
Το σχολείο μας,για τέταρτη συνεχή χρονιά και  μετά την επιτυχή εκπροσώπησή του από τους μαθητές μας 
Δαφέρμο Λευτέρη το 2011 και Αυγούστου Έλενα το 2012  στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSCOLA σας καλεί 
να συμμετάσχετε και φέτος στο διαγωνισμό  και αυτή τη χρονιά.  
To 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 07

 
Maίου 2015. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες–μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για κάθε άτομο θα υπολογιστεί με βάση τη χιλιομετρική απόσταση και θα ανακοινωθεί 
προσεχώς από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, (Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄, Γ΄ 
Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής), η οποία θα εκπροσωπηθεί από 24 μαθητές, που θα 
επιλεγούν με βάση την επίδοσή τους σε διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με θέμα:  

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο 
ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και 
πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;»  
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-
Λισαβόνας.html. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε σχολικό χώρο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ορίσει η 
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής και με σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές. 

 Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα στείλει στην Περιφερειακή Διεύθυνση έντυπο υλικό το οποίο 
θα προωθηθεί στα σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών πριν από το διαγωνισμό. Την ευθύνη της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού θα έχει η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Β’, Γ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής και Δυτ. Αττικής. 

 Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπ/σης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες. 

 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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης 
(έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%). 

 Οι μαθητές που θα επιλεγούν δεν θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUROSCOLA κατά 
το παρελθόν. 

 Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει 
    να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για  να ταξιδέψουν.    

  
          Η Δ/ντρια    
 
          Γεωργάκη Ευαγγελία 
 

Γέρακας,    17/2/2015      
Αρ. Πρωτ.    

 

      
ΠΡΟΣ : Τους γονείς και 
  μαθητές Β΄ & Γ΄Λυκείου 

που θα συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό Euroscola 
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