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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Καθημερινά αραβικά για
ελληνόφωνους» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων
γνώσεων αραβικής γλώσσας και πολιτισμού σε
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε (δημόσιες-
ιδιωτικές) δομές υποδοχής και υποστήριξης αραβόφωνων
πληθυσμών ή ενδιαφέρεται εν γένει να αποκτήσει σημαντικές
γνώσεις αραβικής γλώσσας και πολιτισμού. Το παρόν
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι τετράμηνης διάρκειας,
αποτελείται από δέκα (10) ενότητες και απευθύνεται σε
φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους
Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοσίους/
ιδιωτικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς της δημόσιας και
ιδιωτικής εκπαίδευσης (με οποιοδήποτε εργασιακό
καθεστώς) και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Εισαγωγικά
Στοιχεία



η εξοικείωση με καθημερινές καταστάσεις στον αραβόφωνο κόσμο (οδηγίες στον δρόμο, διάλογοι σε
εστιατόριο κ.ά.)
η κατάκτηση πιο σύνθετων γραμματικών φαινομένων της αραβικής γλώσσας
η κατάκτηση κατηγοριοποιημένου λεξιλογίου της αραβικής γλώσσας βασισμένο σε εγχειρίδια
διεθνών οργανισμών για την επικοινωνία με αραβόφωνους πληθυσμούς αιτούντες άσυλο
η εξοικείωση με πτυχές του αραβικού πολιτισμού

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να
ανταποκριθούν σε συνθήκες στοιχειώδους επικοινωνίας με αραβόφωνους πληθυσμούς. 

Ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

να συνομιλήσουν με κάποιον υπάλληλο αεροδρομίου καθώς και να συμπληρώσουν ένα έγγραφο με τις
βασικές προσωπικές τους πληροφορίες 
να μπορούν να αναζητήσουν και να κατανοήσουν μία αγγελία καταλύματος ή να συνομιλήσουν με
την υποδοχή ενός ξενοδοχείου
να ζητήσουν ή να δώσουν οδηγίες από/σε κάποιον περαστικό
να παραγγείλουν ένα πλήρες γεύμα στα αραβικά 
να εξηγήσουν σε έναν αραβόφωνο ιατρό το πρόβλημα τους 
να συστήνουν τα μέλη της οικογενείας τους 
να πραγματοποιήσουν βασικές τραπεζικές συναλλαγές στα αραβικά 
να ανταποκριθούν σε βασικές συνομιλίες που πιθανόν να προκύψουν σε ένα αστυνομικό τμήμα 

Με την ολοκλήρωση του παρόντος Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι & οι επιμορφούμενες θα είναι σε
θέση: 

Σκοπός Προγράμματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα



Εισαγωγή & Επαναληπτικό Μάθημα

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 1.α/1.β : καταστάσεις στο αεροδρόμιο και στο κέντρο

έκδοσης άδειας παραμονής

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 2.α/2.β: εύρεση καταλύματος

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 3.α/3.β : περιπλάνηση στο κέντρο της πόλης 

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 4 : γεύμα στο εστιατόριο

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 5.α/5.β : επίσκεψη στο γιατρό

Εορταστικό μάθημα

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 7.α/7.β: επίσκεψη στην τράπεζα

Επαναληπτικές δραστηριότητες

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 6 : γνωριμία με τους γείτονες

Ταξιδεύω στον Αραβικό Κόσμο 8.α/8.β: επίσκεψη στην αστυνομία

Επαναληπτικό Μάθημα εφ’ όλης της Ύλης
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Διδακτικές Ενότητες



Εξ αποστάσεως
σύγχρονη

τηλεκπαίδευση

13 διδακτικές 
ενότητες

Γραπτή Εξέταση
(Πολλαπλής επιλογής
και συμπλήρωσης): 50%
Προφορική εξέταση/
ανάγνωση: 10%
Εβδομαδιαίες εργασίες:
40%

78 ώρες
4 μήνες

5 ECTS

Διάρκεια
Τρόπος Υλοποίησης



πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της

αλλοδαπής 

αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης

εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας & ιδιωτικής εκπαίδευσης

(μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)

υπάλληλοι δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Άριστη γνώση του αραβικού αλφάβητου & βασικών γραμματικών δομών

(Πτώσεις, Απλή Ονοματική πρόταση, Προσωπικές και Κτητικές Αντωνυμίες)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Κατοχή προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ομάδα
Στόχος

Προαπαιτούμενα
Συμμετοχής



Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη

Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα

Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις

της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/

επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή

Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της

περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Επιστημονική Ευθύνη 

Επιστημονικά 
Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια
Επιστημονικά 

Υπεύθυνη

Βασικός
Εκπαιδευτής

Ιωάννης 
Γαλαντόμος

Γεωργία
Ανδρέου

Φώτης
Κατσιγιάννης

Η κα. Γεωργία Ανδρέου είναι
Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού
Τμήματος Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Για το πλήρες βιογραφικό της
πατήστε ΕΔΩ

Ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος Γλωσσικών και
Διαπολιτισμικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Για το πλήρες βιογραφικό του
πατήστε ΕΔΩ

Ο κ. Φώτης Κατσιγιάννης είναι
διδάσκων της αραβικής γλώσσας και
πολιτισμού με πολυετή εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο. 

Για το πλήρες βιογραφικό του 
πατήστε ΕΔΩ

https://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A5_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
https://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
https://learning.uth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


Κόστος
Προγράμματος

300€ Το κόστος του προγράμματος είναι 300 ευρώ. 

Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλονται τα 100 ευρώ και κατά τη
διάρκεια και πριν το τέλος του προγράμματος τα υπόλοιπα 200 ευρώ σε 2
δόσεις. 
*Δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης διαφορετικού πλάνου αποπληρωμής
εφόσον ζητηθεί απο τον ενδιαφερόμενο.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη
είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και
οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935

ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0195

Εφαρμόζεται έκπτωση διδάκτρων κατά 50 ευρώ σε όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα "Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους". 



Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. +30 24210-06366/90
E-mail: learning@uth.gr

WebSite: https://learning.uth.gr/

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα
Βόλος, Τ.Κ. 38334


