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Θέµα: Πρόγραµµα Euroscola 
 
Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. 136791/Γ2/01-09-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., το µε αρ. 
πρωτ. Φ.23/8701/21-10-2014 έγγραφό µας. 
 

 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα διεξαχθεί  διαγωνισµός για την επιλογή 

των µαθητών µε θέµα ««ΤΤοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο  µµεεττάά  ττηη  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττηηςς  
ΛΛιισσααββόόννααςς  έέχχεειι  ππιιοο  εεννιισσχχυυµµέέννοο  ρρόόλλοο  σσττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..  ΠΠοοιιοοςς  εείίννααιι  οο  
ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααίίοουυ  πποολλίίττηη  κκααιι  ππώώςς  µµπποορρεείί  νναα  αακκοουυσσττεείί  δδυυννααττόόττεερραα  ηη  φφωωννήή  ττοουυ  
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη;;»»  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στα σχολεία όπου φοιτούν οι µαθητές 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συµµετοχής, µε την αποκλειστική ευθύνη των 
∆ιευθυντών, στις 20 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη, σε αίθουσα και 
επιτηρητές που θα ορίσουν οι ∆ιευθυντές της κάθε Σχολικής Μονάδας. Ο 
διαγωνισµός θα διαρκέσει τρεις διδακτικές ώρες σε όλα τα σχολεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι επιτηρητές εκείνη την ηµέρα θα απαλλαγούν από 
τα διδακτικά τους καθήκοντα µόνο για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
διενεργείται ο διαγωνισµός.  

Οι µαθητές θα διαγωνιστούν σε τετράδια πανελλαδικών µε αυτοκόλλητα για 
την κάλυψη των ονοµάτων. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, δεν 
επιτρέπεται να έχουν οι µαθητές κινητά τηλέφωνα και σηµειώσεις.  

Η όλη διαδικασία θα γίνει µε το εξής χρονοδιάγραµµα: 
1. Πέµπτη 20-11-2014: διεξαγωγή διαγωνισµού. 
2. Πέµπτη 20-11-2014: µετά το πέρας του διαγωνισµού, µε ευθύνη των 

∆/ντών της κάθε Σχολικής Μονάδας, θα αποσταλούν στην οικεία ∆/νση τα γραπτά 
των µαθητών, αντίγραφα των ξενόγλωσσων τίτλων που έχουν οι µαθητές, όπως 
και αντίγραφα της καρτέλας επίδοσης του κάθε διαγωνιζόµενου, προκειµένου να 
διαµορφωθεί η τελική µοριοδότηση, σύµφωνα µε το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., µαζί 
µε ένα διαβιβαστικό. Ο υπεύθυνος της ∆/νσης συγκεντρώνει όλο το υλικό από τις 
Σχολικές µονάδες της ∆/νσης και µε ένα συγκεντρωτικό διαβιβαστικό το 
αποστέλλει στην Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Στερεάς 
Ελλάδας, Αρκαδίου 8, Λαµία, 35100, υπόψη κ. Σίµου ∆ήµητρας, Οικονοµικό 
Τµήµα. Όλη η αλληλογραφία θα πρέπει να γίνει είτε µε συστηµένο τρόπο, είτε µε 
εξπρές (ή κούριερ), προκειµένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.   

Η υπηρεσία µας θα σας ενηµερώσει µε νεότερο έγγραφό της για τους 
µαθητές που θα επιλεγούν και θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρειά µας στο 
Στρασβούργο στις 13 Φεβρουαρίου 2015 καθώς και για τη διαδικασία της 



επίσκεψης. Σηµειώνουµε ότι δεν µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές οι οποίοι 
έχουν συµµετάσχει και στο παρελθόν στο πρόγραµµα Eusoscola, ούτε µαθητές της 
Α΄τάξης. 
 Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 Ευχόµαστε καλή επιτυχία στους µαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 
τον διαγωνισµό.  
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Πρ/νος Τµήµατος Επ/κής και Παιδ/κής Καθ/σης Β/θµιας Εκπ/σης. 
2. Πρ/νος ∆ιοικ/κής & Οικον/κής Υποστήριξης Περ/κής ∆/νσης. 
 
 
 
 
 
 

   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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