
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Διαγωνισμός EUROSCOLA 2018-2019 

 
Ενημερωτικό σημείωμα  

για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,  

 

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊ-

κής 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 21η Φεβρουαρίου 2019. Στην Ημερίδα αυτή θα συμμετά-

σχουν μαθητές/τριες  Λυκείου από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, 

θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες και τρεις (3) συνοδούς 

καθηγητές/τριες από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. αρμοδιότητάς της. Για την επιλογή των 

μαθητών θα διεξαχθεί διαγωνισμός με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο 
θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους 
ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-
αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νο-
μοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες 
εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των 
αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεσή του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα 
ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημο-
κρατική φυσιογνωμία της Ένωσης; Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να α-
ναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την 
εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλο-
ντική πορεία της Ευρώπης;». 

 

                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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                  Λάρισα 11-10-2018 
                   Αριθμ.Πρωτ.: 12567 
 
   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,  

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
      ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

                             
                            

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 
         ΠΡΟΣ: 
1. Διευθύνσεις  Δ.Ε. Θεσσαλίας  
2. Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. Θεσσαλίας (διά 

των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης) 

Τ.Κ. - Πόλη: 412 22  Λάρισα 
Ιστοσελίδα: http://pde.thess.sch.gr 
Πληροφορίες:      Δεδικούση Κωνσταντίνα  
Τηλέφωνο: 2410-539214 
Fax: 2410-539219 
e-mail: euschools@thess.pde.sch.gr  
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     Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕUROSCOLA 2018-19  

 

1. Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA θα διεξαχθεί σε δια-

γωνιστικά κέντρα που έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Σάβ-

βατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00.  

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης: 

Δ.Δ.Ε.Καρδίτσας: Παπανούσκας Μιχαήλ 

Δ.Δ.Ε.Λάρισας: Καψάλης Ιωάννης 

Δ.Δ.Ε.Μαγνησίας: Σαβελίδης Σωκράτης 

Δ.Δ.Ε.Τρικάλων: Κάκλα Βασιλική 

 

Σε κάθε διαγωνιστικό κέντρο θα υπάρχει Επιτροπή που έχει προταθεί από τον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή θα μεριμνήσει για την ομαλή και α-

ξιόπιστη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Ο  ακριβής χρόνος έναρξης και 

λήξης της εξέτασης ορίζεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Επιτροπής 

του διαγωνιστικού κέντρου.  

3. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα εκθέσετε τις απόψεις σας σε γραπτό κεί-

μενο 500 έως 600 λέξεις. Το κείμενό σας θα γραφεί στα ελληνικά. 

4. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας κι-

νητά τηλέφωνα και σημειώσεις. Οφείλετε να τα παραδώσετε στην Επιτροπή 

του διαγωνισμού, πριν μπείτε στην αίθουσα εξέτασης. 

5. Οφείλετε, επίσης, να συμμορφωθείτε προς τις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών 

σας και να συμβάλετε με τη συμπεριφορά σας στην εύρυθμη διεξαγωγή του δια-

γωνισμού. Διαγωνιζόμενοι/ες που θα επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, θα 

απομακρυνθούν από την αίθουσα στην οποία διαγωνίζονται. Στη συνέχεια, αφού 

συνταχθεί πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρεται η αιτιολογημένη απόφαση της Ε-

πιτροπής και η απολογία του/της μαθητή/τριας, θα αποκλειστούν από τη διαγω-

νιστική διαδικασία.  

6. Η αξιολόγησή σας θα γίνει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο με αριθμ. 

πρωτ. 164215/Δ2/3-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, Διεύθυνσης Σπουδών, 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήματος Α΄ [«Σημειώνεται ότι μεγαλύ-

τερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμώνται βάσει 

μοριοδότησης (Έκθεση 60%, Ξένη γλώσσα 20%, Επίδοση 20%)]. 

7. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθη-

τών στην 24η θέση η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα λάβει υπόψη της τα παρακάτω κριτήρια με τη σειρά 

που αναφέρονται: 1) βαθμολογία έκθεσης 2) τίτλοι ξένων γλωσσών 3) βαθμός 

σχολικής επίδοσης. Εφόσον εξαντληθούν τα παραπάνω κριτήρια, η Διεύθυνση 

θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων, ώστε να προκύψει ο 24ος 

συμμετέχων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! Θεωρούμε, όμως, ότι και μόνο η συμμετοχή 

σας στη διαγωνιστική αυτή διαδικασία συνιστά μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία. 

Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η εκπαίδευση γενικότερα είναι μια μακροπρόθεσμη 

επένδυση, που δεν περιορίζεται στα άμεσα και ορατά αποτελέσματά της, ούτε μπο-

ρεί να αποτιμηθεί στο σύνολό της με μια στιγμιαία διαγωνιστική διαδικασία. 

Γι’ αυτό και σας συγχαίρουμε για την απόφασή σας να συμμετάσχετε 

στο διαγωνισμό. 
 
 

 
 
   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΑΣ  
         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ           

 
 
   

         ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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