
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Εκπαιδευτικό Σεµινάριο στην στο Ηνωµένο 

Βασίλειο (13-20 Μαρτίου 2012)    

  

Ο ∆ήµος Χερσονήσου ανακοινώνει ότι από 13 έως 20 Μαρτίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί 

στο Ηνωµένο Βασίλειο σε συνεργασία µε το ASHA CENTRE, εκπαιδευτικό σεµινάριο στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος YOUTH IN ACTION µε τον τίτλο  «Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 

ΑΦΗΓΗΣΗΣ»  στη θεµατική του Πολιτισµού. 

Στόχος του σεµιναρίου είναι να εστιάσει στον τοµέα της αφήγησης ως κλειδί στον 

διαπολιτισµικό διάλογο, στην προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση και στην ενδυνάµωση της 

δράσης των νέων. 

Ειδικότερα, ο ∆ήµος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να καταρτίσει νέους εθελοντές που θα 

συνδράµουν στην δηµιουργία και στην οργάνωση λειτουργίας της Λέσχης  Αφήγησης – 

Ανάγνωσης του.  

Στο εν λόγω σεµινάριο οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να µοιραστούν γνώσεις και 

εµπειρίες, να αποκτήσουν νέες και να σχεδιάσουν την αξιοποίηση της ανάγνωσης – αφήγησης 

ως εργαλείο για την άτυπη µάθηση, για την προσωπική ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή 

και τον διαπολιτισµικό διάλογο. 

Για την υλοποίηση του σεµιναρίου συνεργάζονται φορείς από τις χώρες: Ρουµανία, Λετονία, 

Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Γερµανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Ελλάδα. 

Στο εν λόγω σεµινάριο καλούνται να συµµετάσχουν: 

∆ηµότες ηλικίας 18-35 ετών που έχουν σχέση ή ενδιαφέρον για το αντικείµενο και επιθυµούν 

ενεργά να συµβάλλουν σε σχετικά τοπικά σχέδια του ∆ήµου Χερσονήσου.  

Το κόστος συµµετοχής στο συγκεκριµένο σεµινάριο ανέρχεται στα 30 ευρώ για κάθε 

συµµετέχοντα. Επιπλέον επιβαρύνονται µε το 30% των εισιτηρίων µετακίνησης από τον τόπο 

µόνιµης κατοικίας προς το ASHA CENTRE µε επιστροφή. Το 100% του κόστους των 

εισιτηρίων µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 400 ευρώ κατ άτοµο. 

Τα έξοδα διαµονής και διατροφής καλύπτονται 100% από την Εθνική Υπηρεσία του 

Ηνωµένου Βασιλείου της Αγγλίας.  

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. 

 

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο σεµινάριο αυτό, να υποβάλουν την 

αίτησή τους στην ηλεκτρονική δ/νση: youth@hersonisos.gr το αργότερο έως ∆ευτέρα 30 

Ιανουαρίου 2012. 

   

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Εντεταλµένο 

Σύµβουλο ∆ηµάρχου σε θέµατα Νεολαίας κ. Γιώργο Μπαγουράκη στην ηλεκτρονική δ.νση: 

youth@hersonisos.gr και στο τηλ. 2813404614 κα Ελένη Μαραγκάκη, ηλεκτρονική 

∆ιεύθυνση: e.maragkaki@hersonisos.gr  

 


