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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός ∆ιαγωνισµός Μετάφρασης 2011 µεταξύ νέων ηλικίας 17
ετών
Σας διαβιβάζουµε την κάτωθι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον «∆ιαγωνισµό µετάφρασης 2011» που θα διεξαχθεί
ανάµεσα σε ευρωπαίους νέους, ηλικίας 17 ετών, στα πλαίσια του έτους
Εθελοντισµού και µε στόχο τη στήριξη της πολυγλωσσίας και την ενθάρρυνση
γνωριµίας των νέων της Ευρώπης µεταξύ τους και ανταλλαγής στοιχείων πολιτισµού
και ιδεών. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές επιδόσεις των µαθητών µας στις
ξένες γλώσσες καθώς και την αναγκαιότητα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης τους
και µε επιπλέον στόχο την αύξηση της συµµετοχής ελληνικών σχολείων σε
ευρωπαϊκού επιπέδου διοργανώσεις, σας ενθαρρύνουµε όπως – έως τις 20
Οκτωβρίου 2011 ενηµερώσετε τους µαθητές σας να δηλώσετε τη συµµετοχή το
σχολείου σας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνική στήριξη καθώς και σε περίπτωση που
το σχολείο σας εγγραφεί για να συµµετέχει στον ∆ιαγωνισµό, παρακαλούµε να το
γνωστοποιήσετε στην ηλ. δ/νση: youth@hersonisos.gr ή καλώντας µας στα τηλ:
281340414 / 640 Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, κα Ελένη Μαραγκάκη.
Juvenes Translatores 2011
Στο πλαίσιο του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα διοργανώσει για πέµπτη φορά τον διαγωνισµό µετάφρασης Juvenes
Translatores το 2011. Στον διαγωνισµό θα συµµετάσχουν δεκαεπτάχρονοι µαθητές
σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα µεταφράσουν ένα κείµενο µίας σελίδας από µία από τις 23 επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µία άλλη επίσηµη γλώσσα της ΕΕ. Το 2011,
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισµού, το θέµα των κειµένων θα είναι
"ο εθελοντισµός".
Οι µαθητές που θα έχουν γράψει την καλύτερη µετάφραση από κάθε
χώρα της ΕΕ θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους,
να συναντήσουν την Ευρωπαία Επίτροπο για την Πολυγλωσσία και να δουν από
κοντά πώς εργάζονται οι επαγγελµατίες µεταφραστές της ΕΕ. Τούτο θα είναι επίσης
µια ευκαιρία για να γνωρίσουν τους ταλαντούχους µαθητές που διακρίθηκαν από
όλες τις άλλες χώρες.

Τα σχολεία µπορούν να εγγραφούν στον διαγωνισµό µόνο από την 1η
Σεπτεµβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου – http://ec.europa.eu/translatores/
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού – 24 Νοεµβρίου 2011
Ανακοίνωση των νικητών / τελετή απονοµής των βραβείων – πρώτο εξάµηνο του
2012
Επικοινωνία – DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu
Βρείτε
µας
στο
Facebook
και
στο
ec.europa.eu/translatores/facebook twitter.com/translators

Twitter:

Ο Αντιδήµαρχος

Γεώργιος Χειρακάκης

Κοιν/ση προς ενέργεια:
Σχολεία Γυµνάσια και Λύκεια ∆ήµου Χερσονήσου
1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΒΩΝ
2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΧΟΥ
6. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
7. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ
8. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ
9. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
10. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
11. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
12. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ
13. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)
14. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου www.hersonisos.gr και στα
Σηµεία Πληροφόρησης Νέων ∆.Ε. Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής
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