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Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, επηζπκώληαο λα δώζεη ζηνπο λένπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην ρώξν θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο γηα 

ηελ επξσπατθή νηθνδόκεζε, δηνξγαλώλεη ζην ηπαζβούπγο ηην ημεπίδα 

EUROSCOLA ζηιρ 28 Ιανοςαπίος 2016. ηελ εκεξίδα απηή ζα ζπκκεηάζρνπλ 

καζεηέο Λπθείνπ από ηηο ρώξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο θαιείηαη λα 

εθπξνζσπεζεί από είκοζι ηέζζεπιρ (24) μαθηηέρ και δύο (02) ζςνοδούρ 

καθηγηηέρ, από ηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Βνησηίαο, Δύβνηαο, 

Δπξπηαλίαο, Φζηώηηδαο θαη Φσθίδαο. 

Η επηδόηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα θάζε άηνκν, ζα ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο, αθνύ απνζηαιεί ε θαηάζηαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο θαη ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζην Γξαθείν Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

Διιάδα (Λεσθ. Ακαιίαο 8, Αζήλα 10557, e-mail: 

angelos.kapetanidis@europarl.europa.eu). 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηεμαρζεί δηαγσληζκόο γηα ηελ επηινγή ησλ 

καζεηώλ κε ζέκα: «Σο Δςπωπαϊκό Κοινοβούλιο μεηά ηην ςνθήκη ηηρ Λιζαβόναρ 

έσει πιο ενιζσςμένο πόλο ζηην διαμόπθωζη ηηρ Δςπώπηρ. Ποιορ είναι ο πόλορ 
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ηος Δςπωπαίος πολίηη και πωρ μποπεί να ακοςζηεί δςναηόηεπα η θωνή ηος 

ζηην Δςπώπη;». 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ηνλ αθόινπζν 

ζύλδεζκν: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Σν-

θνηλνβνύιην-θαη-ε-πλζήθε-ηεο-Ληζαβόλαο.html 

 Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρνιηθό ρώξν, ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπ/ζεο ηεξεάο 

Διιάδαο, κε ζαθείο νδεγίεο πξνο ηνπο καζεηέο. 

 Σν Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζα ζηείιεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε έληππν πιηθό ην νπνίν ζα πξνσζεζεί ζηα ζρνιεία γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ππιν από ηο διαγωνιζμό. Σελ επζύλε ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα έρεη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπ/ζεο 

ηεξεάο Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Βνησηίαο, Δύβνηαο, Δπξπηαλίαο, Φζηώηηδαο θαη Φσθίδαο. 

 Η αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπ/ζεο θαη ε νπνία ζα επηιέμεη ηηο 

θαιύηεξεο εξγαζίεο. Γηα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε. 

 ηελ επηινγή ησλ καζεηώλ, εθηόο από ην βαζκό ηεο εξγαζίαο- έθζεζεο, ζα 

ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο θξηηήξηα: 

1. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιώζζαο πνπ λα 

απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν. Θα πξνηηκνύληαη νη έρνληεο πηπρίν 

πςειόηεξεο βαζκίδαο 

2. Καιή γεληθή επίδνζε ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

ημειώνεηαι όηι μεγαλύηεπη βαπύηηηα δίνεηαι ζηην έκθεζη και ηα άλλα 

κπιηήπια ζςνεκηιμούνηαι βάζει μοπιοδόηηζηρ (έκθεζη 60%, ξένη γλώζζα 20%, 

επίδοζη 20%). 

Δηδηθόηεξα γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ, ε ειηθία δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 21
ν
 έηνο. 

Οη αιινδαπνί επηιεγέληεο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο εθηόο Δ.Δ. ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα λα ηαμηδέςνπλ. 

Παξαθαινύκε κε έγγξαθό ζαο λα ελεκεξώλεηε ηνπο καζεηέο ησλ Β΄ θαη Γ΄ Σάμεσλ 

ησλ Γεληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ησλ Γ/λζεσλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Βνησηίαο, 

Δύβνηαο, Δπξπηαλίαο, Φζηώηηδαο θαη Φσθίδαο, όηη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0042423726/Το-κοινοβούλιο-και-η-Συνθήκη-της-Λισαβόνας.html
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 Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο 

Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιώζζαο, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε πηπρίν. Θα 

πξνηηκνύληαη νη έρνληεο πηπρίν πςειόηεξεο βαζκίδαο. 

 Η επηινγή ηνπο ζα γίλεη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

ηεξεάο Διιάδαο, κεηά από πξόζθιεζε πξνο όια ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκεξίδα. Οη ζπλνδνί θαζώο θαη νη καζεηέο 

πνπ ζα επηιεγνύλ δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην Πξόγξακκα 

EUROSCOLA θαηά ην παξειζόλ. 

 Όζνλ αθνξά ζηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ ηαμηδηνύ, ηελ επζύλε ζα αλαιάβνπλ 

νη ζπλνδνί θαζεγεηέο νη νπνίνη ζα εηζπξάμνπλ ηελ επηηαγή κε ηε ζπλνιηθή 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ζην ηξαζβνύξγν. 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπ/ζεο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο, ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο δαπάλε γηα ην δεκόζην. 

Παξαθαινύκε επίζεο λα νξίζεηε ππεύζπλν γηα ην πξόγξακκα EUROSCOLA ν 

νπνίνο ζα επηθνηλσλεί κε ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα θαη 

ζην ηξαζβνύξγν θαη λα γλσζηνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

(νλνκαηεπώλπκν, ηαρ. δηεύζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail) ζην Γξαθείν ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα (Λεσθ. Ακαιίαο 8, Αζήλα 10557, e-mail: 

angelos.kapetanidis@europarl.europa.eu) έωρ ηιρ 20 Οκηωβπίος 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωηεπική Γιανομή 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ, Πξνγξ/ησλ & Οξγάλσζεο Γ.Δ., Σκ. Α΄ 
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