Για κάθε ενδιαφερόμενο να Πιστοποιήσει Επίσημα τις Γνώσεις του στην Αραβική,
ως μη Μητρική Γλώσσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4β/12-6-2016
Tο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας ανακοινώνει ότι:
• Η πρώτη εξέταση για την Πιστοποίηση Αραβικής Γλωσσομάθειας θα γίνει στις 11 και 12 Ιουνίου
2016.
• Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: έως και η 25η Μαΐου 2016
• Ο Αριθμός Λογαριασμού του Προγράμματος είναι:

- IBAN:GR62 0110 1050 0000 1050 0243 844 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
- Όνομα λογαριασμού: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
-

Δικαιούχος λογαριασμού: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

-

Όσες και όσοι έχουν ήδη καταθέσει χρήματα στον Γενικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας δεν απαιτείται να κάνουν καμιά ενέργεια. Τα χρήματα θα μεταφερθούν από την Υπηρεσία στον Λογαριασμό του
Προγράμματος

Αναλυτικά:
Μέχρι την 25η Μαΐου 2016 είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη εξέταση
για την Πιστοποίηση Αραβικής Γλωσσομάθειας που θα γίνει την 11η και 12η (Σάββατο και Κυριακή) Ιουνίου
2016. Η αίτηση υπάρχει στη σελίδα www.arablang.org. Συμπληρώστε την, σκανάρετέ την ή φωτογραφήστε την
και στείλτε την στο email: mglamb@teiath.gr.
Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στις 09:30 θα πραγματοποιηθούν οι Γραπτές Εξετάσεις για όλους και όλα
τα επίπεδα.
Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στις 12:00 θα πραγματοποιηθούν οι Προφορικές Εξετάσεις για όσους θα
έρθουν από επαρχία. Παράκληση να γραφεί αν η/ο ενδιαφερόμενη/ος προέρχεται από επαρχία και επιθυμεί να
εξεταστεί το Σάββατο.
Την Κυριακή 12 Ιουνίου, στις 9:30 θα πραγματοποιηθούν οι προφορικές εξετάσεις για τους διαμένοντες
στην Αττική και για αυτούς που έρχονται από επαρχία αλλά επιθυμούν να εξεταστούν την Κυριακή.
Επίπεδα Γλωσσομάθειας που θα εξεταστούν: Ευρωπαϊκό Πρότυπο: A1, A2 και B1.
Εξέταστρα: Α1, Α2: 98,40€, Β1: 147,60€.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ (23%) και το μεσημεριανό γεύμα στο εστιατόριο του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο καταθέτων πρέπει να γράψει στην Αιτιολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό «80313»
και το επίπεδο (Α1 ή Α2 ή Β1 ή Β2 ή C1 ή C2) που επιθυμεί να εξεταστεί. Το παραστατικό της κατάθεσης μαζί
με την αίτηση πρέπει να το στείλει σκαναρισμένο ή φωτογραφημένο στο email: mglamb@teiath.gr. Παράκληση
όπως γραφεί ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ο τόπος προέλευσης.

Οι εξετάσεις γίνονται για τους ενδιαφερόμενους από όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της
Τουρκίας και θα διεξαχθούν στο ΤΕΙ Αθήνας.
Η Εξεταζόμενη ύλη ενδεικτικά είναι αυτή των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα επίπεδα 1 και 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν από οποιοδήποτε ανάλογο και αντίστοιχο βιβλίο. Δείτε τα εξώφυλλα.
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι www.arablang.org και το email επικοινωνίας info@arablang.org. Προσωρινό email επικοινωνίας για το τρέχον πρόγραμμα είναι το mglamb@teiath.gr.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Μιχάλης Γλαμπεδάκης

