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Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής

Θεσσαλονίκης

✓ Η ιδέα του προγράμματος

✓ Η τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ

✓ Συνάντηση εταίρων στο Richmond,

North Yorkshire, UK

Απρίλιος 2020

Σε αυτό το τεύχος

οδηγούν σε μια διευρωπαϊκή συνεργασία
Οι κοινές προκλήσεις που σχετίζονται με το μεταναστευτικό

Ενημερωτικό
Δελτίο Αρ. 1

http://www.edeucation.com/
http://www.parkinsonlane.com/
http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/
http://dipe-v-thess.thess.sch.gr/
http://www.icritaatria.edu.it/
http://www.konya.bel.tr/
http://www.openeurope.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

Social media: 

 

 

 

 

Website: 

younginterpretersEU.weebly.com 

 

 

 

 

 

vasileioukostas@yahoo.com

#younginterpretersEU

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάντε κλικ στο εικονίδιο
ή ακολουθήστε

“Young Interpreters”–Erasmus+ Πρόγραμμα ID: 2019-1-UK01-KA201-061413

Μάθετε περισσότερα:

2014 - 2020, θα προσφέρει ευκαιρίες σε περισσότερα από 4 εκατομ. Ευρωπαίους/ες να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.
 

 

http://ec.europa.eu/program
mes/erasmus-plus/

Εναρκτήρια συνάντηση στο Richmond (UK)

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα
της ΕΕ για τη στήριξη της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας και του
αθλητισμού στην Ευρώπη.
Ο προϋπολογισμός του, που
εκτιμάται σε 14.7 δισ. ευρώ για
τα έτη 2014 - 2020, θα προσφέρει
ευκαιρίες σε περισσότερα από
4 εκατομ. Ευρωπαίους/ες να
σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν
και να αποκτήσουν εμπειρία
στο εξωτερικό.
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε
με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις
μόνο του συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα
της ΕΕ για τη στήριξη της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας και του
αθλητισμού στην Ευρώπη.
Ο προϋπολογισμός του, που
εκτιμάται σε 14.7 δισ. ευρώ
για τα έτη 2014 - 2020, θα προσφέρει
ευκαιρίες σε περισσότερα από
4 εκατομ. Ευρωπαίους/ες  να
σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν
και να αποκτήσουν εμπειρία
στο εξωτερικό.

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε
με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις
μόνο του συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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