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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Ποόζκληζη ηηπ Πεοιθεοειακήπ Διεύθρμζηπ Εκπαίδερζηπ 

Δρηικήπ Ελλάδξπ ποξπ ηξρπ μαθηηέπ ηηπ Β’ και Γ’ Λρκείξρ για 

ηη ζρμμεηξςή ηξρπ ζηξ Ποόγοαμμα EUROSCOLA 

 

Η Πενηθενεηαθή Δηεφζοκζε Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ οπμζηενίδεη ζζεκανά ηεκ 

πνμχζεζε ηςκ Γονςπασθχκ Πνμγναμμάηςκ θαη ηε ζομμεημπή ηςκ 

μαζεηχκ ζε πνμγνάμμαηα πμο πνμςζμφκ ηεκ πμιηηεηυηεηα θαη ηεκ 

ακηαιιαγή μαζεηχκ απυ πχνεξ εονςπασθέξ. Πνμγνάμμαηα πμο 

πνμςζμφκ ηε δηαπμιηηηζμηθή επηθμηκςκία θαη ζέημοκ ηε βάζε γηα 

πμιηηηζμηθέξ ακηαιιαγέξ θαη επμηθμδμμεηηθέξ ζοκενγαζίεξ, με 

ζθμπυ ηε δεμημονγία αονηακχκ πμιηηχκ, ηθακχκ κα ακηαπμθνηζμφκ 

ηυζμ ζηα εζκηθά υζμ θαη ζηα δηεζκή θμηκςκηθμπμιηηηζμηθά πιαίζηα 

πμο ζοκεπχξ αιιάδμοκ. Έκα ηέημημ πνυγναμμα είκαη θαη ημ 

EUROSCOLA, γηα ημ μπμίμ παναθάης ακαθένμκηαη υιεξ μη 

πιενμθμνίεξ θαη μη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ηςκ μαζεηχκ ηεξ Β’ 

θαη Γ’ Λοθείμο. 

 



ΘΕΜΑ: Ενημζρωση – Εκδήλωση ενδιαφζροντος για το Πρόγραμμα EUROSCOLA. 

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. 97353/Γ2/30-08-2011 έγγραφο τησ Δ/νςησ Σπουδών Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 

του ΥΠΔΒΜΘ. 

 Τμ Γονςπασθυ Κμηκμβμφιημ επηζομχκηαξ κα δχζεη ζημοξ κέμοξ ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ ημ πχνμ θαη ημκ ηνυπμ ιεηημονγίαξ 

ημο Γον. Κμηκμβμοιίμο θαη κα εθθνάζμοκ ηηξ πνμζδμθίεξ θαη ηηξ απυρεηξ ημοξ γηα ηεκ 

εονςπασθή μηθμδυμεζε, δημνγακχκεη ζημ Σηοαζβξύογξ ηεκ εμενίδα EUROSCOLA 

ηεκ 16η Δεκεμβοίξρ 2011. Σηεκ εμενίδα αοηή ζα ζομμεηάζπμοκ μαζεηέξ ηεξ Β’ θαη 

Γ’ Λοθείμο απυ ηηξ πχνεξ – μέιε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. 

 Η Πενηθενεηαθή Δ/κζε Γθπ/ζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ θαιείηαη κα 

εθπνμζςπεζεί απυ είκξζι ηέζζεοιπ μαθηηέπ (24) και δύξ (02) ζρμξδξύπ 

καθηγηηέπ, απυ ηηξ Δηεοζφκζεηξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Απαΐαξ, Ηιείαξ, 

Αηηςιμαθανκακίαξ. Η επηδυηεζε ημο Γον. Κμηκμβμοιίμο ακένπεηαη ζε 471€ γηα θάζε 

άημμμ. 

 Σημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ ζα δηελαπζεί δηαγςκηζμυξ γηα ηεκ επηιμγή 

ηςκ μαζεηχκ με ζέμα: «Η ζρμβξλή ηξρ Εροωπαϊκξύ Κξιμξβξρλίξρ ζηη μείωζη ηξρ 

Δημξκοαηικξύ ελλείμαηξπ ζηημ Εροωπαϊκή Έμωζη».  

 Ο δηαγςκηζμυξ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε ζπμιηθυ πχνμ, ζε 

ζογθεθνημέκε εμενμμεκία πμο ζα μνηζηεί απυ ηεκ Πενηθενεηαθή 

Δ/κζε με ζαθείξ μδεγίεξ πνμξ ημοξ μαζεηέξ. 

 Η Πενηθενεηαθή Δ/κζε ζα πνμςζήζεη έκηοπμ οιηθυ ημο Γον. 

Κμηκμβμοιίμο ζηα ζπμιεία πμο ζα εθδειχζμοκ εκδηαθένμκ, γηα ηεκ 

εκεμένςζε ηςκ μαζεηχκ ποιμ ηημ έμαονη ηξρ διαγωμιζμξύ. Τεκ 

εοζφκε δηελαγςγήξ ημο δηαγςκηζμμφ ζα έπεη ε Πεν/θή Δ/κζε ζε 

ζοκενγαζία με ηηξ Δ/κζεηξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Απαΐαξ, Ηιείαξ, 

Αηηςιμαθανκακίαξ. 

  Η αλημιυγεζε ηςκ ενγαζηχκ ζα γίκεη απυ Γπηηνμπή πμο ζα 

ζογθνμηεζεί με απυθαζε ημο Πενηθενεηαθμφ Δ/κηή Γθπ/ζεξ θαη ε 

μπμία ζα επηιέλεη ηηξ θαιφηενεξ ενγαζίεξ. Γηα ηα μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ 

δεκ πνμβιέπεηαη απμδεμίςζε. 

 Σηεκ επηιμγή ηςκ μαζεηχκ, εθηυξ απυ ημ βαζμυ ηεξ ενγαζίαξ – 

έθζεζεξ, ζα ιεθζμφκ οπυρε ηα ελήξ θνηηήνηα: 

1. Καιή, Πμιφ θαιή ή Άνηζηε γκχζε (επίπεδμ Β2, Γ1 θαη Γ2) ηεξ 

Αγγιηθήξ ή Γαιιηθήξ γιχζζαξ πμο κα απμδεηθκφεηαη με 

πηοπίμ. Θα πνμηημμφκηαη μη έπμκηεξ πηοπίμ ορειυηενεξ 

βαζμίδαξ. 

2. Καιή γεκηθή επίδμζε ζηα μαζήμαηα ημο ζπμιείμο. 

 

 Σεμεηχκεηαη υηη μεγαιφηενε βανφηεηα δίκεηαη ζηεκ ενγαζία-έθζεζε θαη ηα 

άιια θνηηήνηα ζοκεθηημμφκηαη βάζεη μμνημδυηεζεξ: Έκθεζη 60%, Ξέμη Γλώζζα 

20%, Επίδξζη 20%. 



 Γηδηθυηενα γηα ημοξ μαζεηέξ ηςκ ΓΠΑΛ-ΓΠΑΣ ε ειηθία δεκ ζα πνέπεη κα 

οπενβαίκεη ημ 21μ έημξ. 

 Οη αιιμδαπμί επηιεγέκηεξ μαζεηέξ πμο πνμένπμκηαη απυ πχνεξ εθηυξ Γ.Γ. 

ζα πνέπεη κα έπμοκ ηα απαναίηεηα έγγναθα γηα κα ηαληδέρμοκ. 

 Οη ζρμξδξί καθηγηηέπ ζα πνέπεη επίζεξ κα έπμοκ πμιφ θαιή γκχζε 

ηεξ Αγγιηθήξ ή Γαιιηθήξ γιχζζαξ πμο ζα απμδεηθκφεηαη με πηοπίμ. 

Θα πνμηημμφκηαη μη έπμκηεξ πηοπίμ ορειυηενεξ βαζμίδαξ. Η επηιμγή 

ημοξ ζα γίκεη απυ ημκ Πενηθενεηαθυ Δ/κηή μεηά απυ πνυζθιεζε πνμξ 

υια ηα ζπμιεία ηςκ μπμίςκ μη μαζεηέξ επηιέπζεθακ γηα κα 

ζομμεηάζπμοκ ζηεκ εμενίδα.  

 Οη ζοκμδμί θαζχξ θαη μη επηιεγέκηεξ μαζεηέξ δεκ πνέπεη κα έπμοκ 

ζομμεηάζπεη ζημ πνυγναμμα EUROSCOLA θαηά ημ πανειζυκ. 

 Όζμκ αθμνά ζηα μνγακςηηθά ζέμαηα ημο ηαληδημφ, ηεκ εοζφκε ζα 

ακαιάβμοκ μη ζοκμδμί θαζεγεηέξ μη μπμίμη ζα εηζπνάλμοκ ηεκ επηηαγή 

με ηε ζοκμιηθή πνεμαηηθή απμδεμίςζε απυ ημ Γονςπασθυ Κμηκμβμφιημ 

ζημ Σηναζβμφνγμ. 

 

 Η Υπενεζία μαξ ζα εθδχζεη απυθαζε έγκοιζηπ μεηακίμηζηπ ζφμθςκα με ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία (πςνίξ δαπάκε γηα ημ δεμυζημ). 

 

 

 

 


