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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Θεσσαλονίκη, …/01/2019 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Local Alliance for 

Integration” - LION (AMIF-2016-AG-INTE) (Integration of Third-Country Nationals) του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με συντονιστή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και 

εταίρους το Πανεπιστήμιο του Gent, την MKO PRAKSIS, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), την 

CMT Prooptiki και την AμΚΕ Συν-ειρμός, σας προσκαλούμε σε μια παρουσίαση των ευκαιριών εκμάθησης Ελληνικών 

ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και άλλων γλωσσών στην Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως θεματικές 

την χαρτογράφηση υπηρεσιών γλωσσομάθειας που υπάρχουν στην πόλη και στο διαδίκτυο, την ομιλία του 

εργασιακού συμβούλου Χρήστου Ζούτσου σχετικά με την αναγκαιότητα γλωσσομάθειας για την επιτυχημένη 

απορρόφηση στην αγορά εργασίας, και την παρουσίαση της σχέσης τη γλωσσομάθειας με την κοινωνική 

ενσωμάτωση και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας από τον ιδιοκτήτη του Πολιτισμικού Κέντρου- Πολυχώρου 

Γλωσσών, Τέχνης και Πολιτισμού «Βαβυλωνία» Σερχάτ Ντενίζ, όπου και θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση.  

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου, ώρα 15.00-17.00, στο Πολιτισμικό Κέντρο- Πολυχώρο 

Γλωσσών «Βαβυλωνία», Λόρδου Βύρωνος 3, Θεσσαλονίκη. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης θα σας ζητηθεί να υπογράψετε πως είστε πλήρως ενήμερος/η για το σκοπό του 

προγράμματος και πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να ληφθούν φωτογραφίες οι οποίες δεν θα δείχνουν 

τα πρόσωπά σας και θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως αποδεικτικό για τα αντίστοιχα παραδοτέα προς στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. H συμμετοχή σας είναι εθελοντική. 

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την κα. Φ. Σημαδοπούλου (Θεσσαλονίκη), τηλ. 2310 

556145, e-mail: f.simadopoulou@praksis.gr, και με την κα. E. Δημοπούλου (Θεσσαλονίκη), τηλ. 2310550223, e-mail: 

e.dimopoulou@praksis.gr . 

Αναμένουμε τη θετική σας απάντηση. 

Με εκτίμηση, 

O συντονιστής του προγράμματος, 

Γιώργος Κουλιεράκης, Ph.D. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας 
Τομέας Κοινωνιολογίας 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 
115 21 Αθήνα 
Τηλ.: 2132010169, e-mail : gkoulierakis@esdy.edu.gr  
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