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Ελληνική γλώσσα & Πολιτισμός (MG102)
Πάρος, 6 - 19 Ιουλίου 2014
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Η NEOHEL οργανώνει για το καλοκαίρι 2014 στην Πάρο (Παροικιά) ένα εντατικό σεμινάριο 40
ωρών ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Το σεμινάριο είναι οργανωμένο βάσει των επιπέδων A1,
A2, B1, B2, Γ1 και Γ2, όπως έχουν καθοριστεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες, σύμφωνα με το οποίο το ΚΕΓ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) οργανώνει τις εξετάσεις για
την απόκτηση του Διπλώματος Ελληνομάθειας. Το σεμινάριο MG102 καλύπτει μια περίοδο 2 εβδομάδων και δίνει την
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνδυάσουν επιμόρφωση και διακοπές σ’ ένα από τα πιο όμορφα νησιά των
Κυκλάδων. Για τα επίπεδα Α1 & Α2 θα χρησιμοποιήσουμε τη νέα μας δίγλωσση σειρά Ελληνικά για σας με
επεξηγήσεις στην αγγλική, γαλλική, ρωσική, τουρκική και αλβανική γλώσσα και πλούσιο διαδραστικό υλικό.
Να σημειωθεί ότι η NEOHEL οργανώνει επίσης ένα εδικό τμήμα για την ελληνομάθεια (εντατική προετοιμασία πριν από τις
ης
εξετάσεις της 20 Μαΐου), σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών ελληνικής ως ξένης γλώσσας, σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών
αρχαίων ελληνικών, μαθήματα ελληνικών για παιδιά, σεμινάρια ελληνικού πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας www.neohel.com

Σε ποιους
απευθύνεται;

Σε όλους όσους επιθυμούν να αρχίσουν ελληνικά ή να τα βελτιώσουν και
να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Με ή χωρίς επιδότηση Erasmus+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή
Άφιξη & εγγραφή
Καλωσόρισμα (20.00 μ.μ.) στο χώρο του σεμιναρίου
(Ξενοδοχείο Πάνδροσος - Παροικιά)
Δευτέρα έως Παρασκευή
Πρωί & νωρίς το απόγευμα
09.15-11.30: Μάθημα ελληνικών
11.30-12.00: Διάλειμμα για καφέ
12.00-13.45: Μάθημα ελληνικών
14.00-17.30: Γεύμα & ελεύθερος χρόνος
Αργά το απόγευμα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (άνευ χρέωσης):
 Επισκέψεις με ξενάγηση
 Απογευματινή εκδρομή στην Αντίπαρο
 Μαθήματα ελληνικών χορών
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 Ημερήσια εκδρομή στη Δήλο και στη Μύκονο
 Ημερήσια εκδρομή στη Νάξο
 Ημερήσια εκδρομή στη Σαντορίνη

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γνωρίσουμε τα μυστικά της καθημερινής ζωής της
Πάρου και των κατοίκων της, την πλούσια ιστορία της, τους αρχαιολογικούς της χώρους,
τα γραφικά χωριά της και τη μοναδική φύση της.
Η Πάρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων με ακτές έκτασης περίπου
120 χιλιομέτρων και βρίσκεται σε ίση απόσταση από την Αθήνα και τη Σαντορίνη. Η
Παροικιά, η πρωτεύουσα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των Κυκλάδων και
συγκοινωνιακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Από την αρχαιότητα η Πάρος ήταν
φημισμένη για το διάφανο λευκό της μάρμαρο, το οποίο εξορύσσεται και χρησιμοποιείται
ακόμη και σήμερα. Πολλά είναι τα φημισμένα γλυπτά της ελληνικής αρχαιότητας,
σμιλεμένα σε παριανό μάρμαρο, μεταξύ των οποίων ο Ερμής του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη
της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης.
Παραδοσιακός κυκλαδίτικος μύλος

Μερικές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν επισκέψεις:
 σε παραδοσιακά κυκλαδίτικα χωριά.
 σε πολλές γραφικές εκκλησιές, μοναστήρια και μύλους.
 στην επιβλητική εκκλησία της Παναγιάς με τις 100 πύλες, την Εκατονταπυλιανή, η οποία κτίστηκε πριν από
1600 χρόνια και αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.
 στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παροικιάς όπου ανάμεσα στα θαυμάσια ευρήματα που διαθέτει,
συγκαταλέγεται το Παριανό Χρονικό, μία μαρμάρινη στήλη στην οποία είναι χαραγμένα ιστορικά γεγονότα
από το 1582 έως το 299 π.Χ.
ος
 στο Βενετσιάνικο Κάστρο (13 αιώνας μ.Χ.) στην παλιά πόλη της Παροικιάς.
 στο Λαογραφικό Μουσείο του Αιγαίου στις Λεύκες στο οποίο, μέσω των εκθεμάτων του, ανακαλύπτουμε τι
σημαίνει Αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός (αρχιτεκτονική, ήθη, έθιμα, γεωλογία των νησιών κ. ά.).
 στις Λεύκες από όπου θα πάρουμε το Βυζαντινό μονοπάτι για το χωριό Πρόδρομος. Το Βυζαντινό
μονοπάτι κατασκευάστηκε πριν από 1000 χρόνια και είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα πλακοστρωμένα
μονοπάτια του νησιού. Ο περίπατος ανάμεσα στις Λεύκες και το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό Πρόδρομος
διαρκεί περίπου 1 ώρα.
 στο Φεστιβάλ με τα ντόπια προϊόντα που οργανώνεται κάθε Ιούλιο στην Παροικιά. Εκεί μπορεί να δοκιμάσει
κανείς τα τοπικά πιάτα του νησιού και να πάρει μέρος στις γιορτές που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
συναυλίες, χορούς και τραγούδια.
 στην Αντίπαρο, μόλις μερικά ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Πάρου. Η Χώρα, η πρωτεύουσά του, κτίστηκε
ου
γύρω από ένα Ενετικό κάστρο του 15 αιώνα. Τα πλακοστρωμένα δρομάκια, τα κάτασπρα σπίτια με τις ροζ
και μοβ βουκαμβίλιες και η κεντρική πλατεία με τους ευκαλύπτους, συνθέτουν ένα σκηνικό που μένει ζωντανό
στη μνήμη του κάθε επισκέπτη.
Ελέγξτε αν είστε επιλέξιμοι
για επιδότηση Erasmus+
700 € (περιλαμβάνει 40 ώρες μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και τις
http://www.neohel.com/index.php/erasmus-.html
δραστηριότητες σεμιναρίου).
Η τιμή δεν περιλαμβάνει: Διαμονή και γεύματα, ταξιδιωτική ασφάλιση, εισιτήρια πλοίου ή αεροπορικά, τις κατ επιλογήν
δραστηριότητες.
Οι συμμετέχοντες χωρίς επιδότηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη NEOHEL στο info@neohel.com

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μπορούν να μείνουν στο ξενοδοχείο Πάνδροσος στην Παροικιά
(www.pandrossoshotel.gr) και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές του ξενοδοχείου για τη NEOHEL (μονόκλινο
δωμάτιο 55 €, δίκλινο δωμάτιο 35 € / το άτομο - με πρωινό) ή σε ξενοδοχείο της επιλογής τους. Επικοινωνήστε μαζί
μας για την αποστολή προτεινόμενων ξενοδοχείων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: 40, οδός Αγίου Κωνσταντίνου - Συγκρότημα Αίθριο, 15124 Μαρούσι, Αθήνα - Ελλάδα
Τηλέφωνα: (30) 210 6198903 (εσωτ. 229), (30) 210 6231271, (30) 6932 438082
Fax: (30) 210 6178140
Emai: info@neohel.com
Ιστοσελίδα: www.neohel.com
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του σεμιναρίου

