ARPEGGIO Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Ηλεκτρονική επικοινωνία: enricoΠΑΠΑΚΙarpeggio.gr

Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης στην Ελλάδα 2021.
22 Νοεμβρίου στις 18:00 - 27 Νοεμβρίου στις 09:00

EUR50,00

Τριεθνής κατάρτιση Γλωσσικής εμψύχωσης στην Ελλάδα 2021.
Για ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Από τις 22. - 27.11.2021 στην Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Η εγγραφή είναι τώρα δυνατή!

Εφόσον υπάρχει η ικανότητα:
-

μπορεί να απονεμηθεί το πιστοποιητικό για γλωσσικούς εμψυχωτές στις Γερμανο-γαλλικές συναντήσεις
νέων. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
μπορεί να χορηγηθεί από τους διοργανωτές μία βεβαίωση για γλωσσικούς εμψυχωτές. Προσοχή:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Ελληνικής και της Γερμανικής Γλώσσας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά του DFJW (Γ.Γ.Ι.Ν. Γαλλογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας) μπορείτε να βρείτε εδώ στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Γ.Γ.Ι.Ν.
(προσοχή στην Ιστοσελίδα οι πληροφορίες είναι στα Γερμανικά και στα Γαλλικά). Οι
Γλωσσικοί εμψυχωτές που διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν να εγγραφούν σε μια
βάση δεδομένων του Γ.Γ.Ι.Ν. και αυτό (Γ.Γ.Ι.Ν.) να μεσολαβήσει, εάν υπάρχει ζήτηση
(για γλωσσικούς εμψυχωτές) από διαφόρους παρόχους διαπολιτισμικών ανταλλαγών.

Η κατάρτιση αυτή χρηματοδοτείται από το ΓΓΙΝ/ OFAJ και το ειδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του Ομοσπονδιακού
Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναίκας και Νεολαίας της Γερμανίας.
Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής είναι 18 ετών, δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.
Η συνδρομή είναι 50 €. Αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή σε δίκλινα και δωμάτια με περισσότερα
κρεβάτια) στον τόπο που αναφέρεται παρακάτω, πλήρης διατροφή (ειδικά αιτήματα θα γίνονται αν είναι δυνατόν),
καθώς και όλα τα έξοδα προγράμματος και μετάφρασης.
Το κόστος του ταξιδιού, για τα άτομα από την Ελλάδα που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεν
καλύπτεται από το πρόγραμμα καθότι θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
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Στοιχεία
Εκκίνηση: 22 Νοεμβρίου, στις 18:00
Τέλος: 27 Νοεμβρίου, στις 09:00
Κόστος συμμετοχής: EUR 50,00
Διοργανωτές
Interkulturelles netzwerk e.V.
PEC Union
Arpeggio

Τόπος διεξαγωγής
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
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