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----  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ 
 

---- Ηράκλειο, 13/11/2017 
Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Κνωςοφ 6 Αρ. Πρωτ.: 12438 
Σ.Κ.- Πόλθ: 71306- Ηράκλειο  
Ιςτοςελίδα: http://kritis.pde.sch.gr ΠΡΟ: 
e-mail: dntis@kritis.pde.sch.gr 1. χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. Κριτθσ 

2. Διευκυντζσ Δ.Ε. τθσ ΠΔΕ Κριτθσ 
3. Διευκυντζσ όλων των Γενικϊν και 

Επαγγελματικϊν Λυκείων τθσ ΠΔΕ Κριτθσ 
(διά των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 

Έδρες τους 

Πλθροφορίεσ: Πιταροκοίλθ τζλλα 
Σθλζφωνο: 2810302440 
Φαξ: 2810302444 

ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ - Πρόςκλθςθ μακθτών των Β’ και Γ’ τάξεων των Θμεριςιων και Εςπερινών 
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό Euroscola 2018» 

χετ.: Σο με αρ. πρωτ. 193906/Δ2/10-11-2017 ζγγραφο των Διευκφνςεων πουδϊν, 
Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

φμφωνα με το παραπάνω ςχετικό ζγγραφο, το οποίο επιςυνάπτεται, παρακαλοφμε να 

ενθμερϊςετε τισ μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ των Β’ και Γ’ τάξεων των ςχολείων ευκφνθσ ςασ, ότι 

μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό του Προγράμματοσ Euroscola, με κζμα:  

«Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αντιμετωπίηει πρωτοφανείσ προκλιςεισ, τόςο ςε παγκόςμιο επίπεδο 

όςο και ςτο εςωτερικό τθσ: περιφερειακζσ ςυρράξεισ, τρομοκρατία, αυξανόμενεσ 

μεταναςτευτικζσ πιζςεισ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ. 

Ποιεσ κα πρζπει να είναι οι πολιτικζσ προτεραιότθτεσ και ποιεσ μεταρρυκμίςεισ πιςτεφετε ότι 

πρζπει να γίνουν ώςτε θ Ευρώπθ ενωμζνθ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ αυτζσ ςε ζναν 

ταχζωσ μεταβαλλόμενο κόςμο λειτουργώντασ ωσ μια αποτελεςματικι και ςυνεκτικι 

οντότθτα;» 

προκειμζνου να επιλεγοφν για ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα Euroscola, θ οποία κα πραγματοποιθκεί 

ςτο τραςβοφργο τθν Πζμπτθ 22 Φεβρουαρίου 2018. 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κα εκπροςωπθκεί από είκοςι τζςςερισ 

(24) μακθτζσ/τριεσ και τρεισ (3) ςυνοδοφσ κακθγθτζσ/τριεσ από τισ Διευκφνςεισ  

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου, Ηρακλείου, Ρεκφμνου και Χανίων. Ο αρικμόσ των 

μακθτϊν, που κα επιλεγοφν από κάκε Διεφκυνςθ, κα εξαρτθκεί από τον αρικμό των ςυμμετοχϊν 

ςτον διαγωνιςμό.   

Η επιδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για κάκε άτομο κα υπολογιςτεί με βάςθ τθ 

χιλιομετρικι απόςταςθ, αφοφ αποςταλεί θ κατάςταςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ/τριεσ και 

ςυνοδοφσ κακθγθτζσ/τριεσ και κα ανακοινωκεί ςτθν Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.  

http://kritis.pde.sch.gr/
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Επιςθμαίνεται ακόμα ότι:  

1. Οι μακθτζσ/τριεσ που κα επιλεγοφν δεν πρζπει να ζχουν ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό 

Euroscola κατά το παρελκόν. 

2. Η θλικία των μακθτϊν των ΕΠΑΛ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 21ο ζτοσ. 

3. Οι αλλοδαποί μακθτζσ από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που ενδεχομζνωσ επιλεγοφν, κα 

πρζπει να ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα για να ταξιδζψουν. 

4. Σα κριτιρια επιλογισ των μακθτϊν, εκτόσ από το βακμό τθσ ζκκεςθσ (60%), είναι θ πολφ καλι 

γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ (20%), που αποδεικνφεται με πτυχίο (με 

προτίμθςθ ςτο πτυχίο υψθλότερθσ βακμίδασ) κακϊσ και θ καλι γενικι επίδοςθ ςτα 

μακιματα του ςχολείου (20%). 

Παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να μασ 

αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ euroscola@kritis.pde.sch.gr μζχρι τθν Παραςκευι 1 

Δεκεμβρίου 2017, ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ των μακθτϊν/τριϊν που επικυμοφν να λάβουν 

μζροσ ςτον διαγωνιςμό, ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται: το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο, θ 

ςχολικι μονάδα κακϊσ και ο γενικόσ βακμόσ προαγωγισ από τθν προθγοφμενθ τάξθ και ο τίτλοσ 

γλωςςομάκειασ.  

Προκειμζνου να προετοιμαςτοφν οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι για τθν θμερίδα που διοργανϊνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτο τραςβοφργο, ςασ 

διαβιβάηουμε υποςτθρικτικό υλικό, το οποίο μασ απεςτάλθ από το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου ςτθν Ελλάδα. Οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν για τθν προετοιμαςία τουσ 

τον ακόλουκο ςφνδεςμο: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_el 

 Όςοι από τουσ μακθτζσ/τριεσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, κα 

μελετιςουν το υλικό με τθ βοικεια των κακθγθτϊν τουσ, κατά προτίμθςθ ςτο μάκθμα τθσ 

«Ζκκεςθσ-Ζκφραςθσ». Για το ςκοπό αυτό κα ιταν χριςιμο να αφιερωκοφν μία ι και δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ, ανάλογα με τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθν Δευτζρα 4 Δεκεμβρίου 2017. Για 

τα ειδικότερα κζματα και τουσ όρουσ διεξαγωγισ κα ακολουκιςει ζγγραφό μασ.  

 

 

υνθμμζνα: Ζνα (1) αρχείο 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ 
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