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ΘΕΜΑ: Ημερομθνίεσ και λεπτομζρειεσ διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ EUROSCOLA 
χετ: Σο υπ’αρικ. Φ50/136427/Γ2/01/01-11-2012 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ 
Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ.Ελλάδασ. 
Σο υπ’ αρικμ. 136427/Γ2/01-11-2012 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ πουδϊν Δ/κμιαs Εκπ/ςθσ, Σμ. Αϋ 
του ΤΠΑΙΘΠΑ. 
 
τα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ EUROSCOLA από τθν Περιφερειακι Δ/νςθ 
Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και μετά από Πρόςκλθςθ για εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ προσ τα ςχολεία Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Περιφζρειάσ μασ, καλοφνται όλεσ οι 
ςχολικζσ μονάδεσ που διλωςαν τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μακθτϊν  ςτθν υπθρεςία 
μασ να διοργανϊςουν το Διαγωνιςμό Ζκκεςθσ με κζμα: «Η ςυμβολι τoυ Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου ςτθ μείωςθ του Δθμοκρατικοφ ελλείματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» 
Ο γραπτόσ διαγωνιςμόσ διάρκειασ 2 (διδακτικών) ωρών κα διεξαχκεί με τθν ευκφνθ των 
Διευκυντών/ντριών των ςχολείων ςτο κτίριο των ςχολικών μονάδων που φοιτοφν οι 
ενδιαφερόμενοι μακθτζσ και  ςε αίκουςα που κα οριςτεί  από τον Διευκυντι/ντρια του 
ςχολείου. 
Ορίηουμε ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ  του γραπτοφ διαγωνιςμοφ τθν Πζμπτθ 29 Νοεμβρίου 
2012. το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν οι μακθτζσ των οποίων τα ονόματα ζχουν 
δθλωκεί ςτθν Τπθρεςία μασ και εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 
ανωτζρω ςχετικό ζγγραφό μασ. Οι Επιτθρθτζσ/τριεσ κα οριςτοφν, επίςθσ, από τον 
Διευκυντι/ντρια τθσ εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ. 
 Σα δοκίμια ςε πρϊτθ φάςθ κα αξιολογθκοφν από επιτροπι  αξιολόγθςθσ γρπτϊν που κα 
οριςτεί από τον Διευκυντι του ςχολείου. Μετά το πζρασ του γραπτοφ διαγωνιςμοφ, 
καλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ να αποςτείλουν ταχυδρομικά ςτθν Τπθρεςία μασ τα 
πρωτότυπα γραπτά των μακθτών/τριών μαηί με τθν ονομαςτικι λίςτα υπογεγραμμζνθ 
από τον Διευκυντι/ντρια ςε  φάκελο που κα φζρει τθ ςφραγίδα του ςχολείου και ςτον 
οποίο  κα αναφζρεται ο ακριβισ αρικμόσ των γραπτϊν. Κάκε γραπτό κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από φωτοαντίγραφο του πτυχίου γλωςςομάκειασ που κατζχει ο κάκε 
μακθτισ/τρια (επικυρωμζνο από τον Δ/ντθ/ντρια του ςχολείου, φωτοαντίγραφο τθσ 
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αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ και φωτοαντίγραφο τθσ καρτζλας επίδοςθσ του περυςινοφ 
ςχολικοφ ζτουσ.   
Σα γραπτά κα αξιολογθκοφν ςτθ ςυνζχεια από Επιτροπι θ οποία κα οριςτεί από τον 
Περιφερειακό Δ/ντθ Εκπ/ςθσ, ενϊ θ ςυνολικι βακμολογία των μακθτϊν/τριϊν κα 
ανακοινωκεί ζγκαιρα ςτα ενδιαφερόμενα ςχολεία. 
 
Οι 24 πρϊτοι μακθτζσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία, από τισ τρεισ περιφερειακζσ ενότθτεσ  
Αιτ/νίασ , Αχαΐασ και Ηλείασ, κα επιλεγοφν για τθν μετάβαςθ ςτο τραςβοφργο. Η επιλογι 
των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει από τον Περιφερειακό Διευκυντι μετά από πρόςκλθςθ 
προσ όλα τα ςχολεία των οποίων οι μακθτζσ/τριεσ επιλζχκθκαν για να ςυμμετάςχουν ςτθν 
θμερίδα EUROSCOLA τθν 18θ Ιανουαρίου 2013 και με βάςθ το επίπεδο γλωςςομάκειασ των 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν. 
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