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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικά αραβικά για ελληνόφωνους» στοχεύει στην παροχή βασικών
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 βασικές γνώσεις αραβικής γλώσσας και πολιτισμού. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
είναι τρίμηνης διάρκειας, αποτελείται από δώδεκα ενότητες και απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοσίους/ιδιωτικούς
υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (με οποιοδήποτε εργασιακό
καθεστώς). 

 

Σ Κ Ο Π Ο Σ

η εξοικείωση με τον αραβόφωνο κόσμο 
η κατάκτηση βασικών γραμματικών φαινομένων της αραβικής γλώσσας
η κατάκτηση βασικού 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:

 



Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι
Σ Τ Ο Χ Ο Ι

να γνωρίζουν τα αραβικά κράτη και άλλες εθνοτικές ομάδες & γλώσσες που υπάρχουν σε αυτά (ΕΝΟΤΗΤΑ 1)
να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές των γραμμάτων του αραβικού αλφαβήτου (ΕΝΟΤΗΤΑ 1)
να σχηματίζουν και να διαβάζουν τις πρώτες τους λέξεις (ΕΝΟΤΗΤΑ 2)
να διαβάζουν μεγάλο αριθμό λέξεων ώστε να μπορούν να σχηματίσουν τις πρώτες τους προτάσεις (ΕΝΟΤΗΤΑ 3)
να σχηματίζουν απλές ερωτήσεις χωρίς ρήμα που εξυπηρετούν την καθημερινή επικοινωνία (ΕΝΟΤΗΤΑ 4)
να μπορούν να εκφράζουν την κατοχή/κτήση καθώς και να διατυπώνουν ερωτήσεις για το αν κάτι ανήκει σε κάποια/
κάποιον άλλη/άλλο (ΕΝΟΤΗΤΑ 5)
να αντιλαμβάνονται τη γενική κτητική και κάποιες βασικές χρήσεις της στον γραπτό και τον προφορικό λόγο
(ΕΝΟΤΗΤΑ 5)
να αναγνωρίζουν τις ημέρες τις εβδομάδας, τους μήνες του Γρηγοριανού Ημερολογίου, τους αριθμούς και τις
περιόδους της ημέρας (ΕΝΟΤΗΤΑ 6)
να μπορούν να δηλώνουν την καταγωγή τους και να διατυπώνουν ανάλογη ερώτηση (ΕΝΟΤΗΤΑ 7)
να προσδιορίζουν γεωγραφικά τα αραβικά κράτη και να αναφέρουν τις πρωτεύουσες τους (ΕΝΟΤΗΤΑ 7)
να μπορούν να εκφράζουν σύνθετες & πιο συγκεκριμένες πράξεις στον λόγο τους (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8 & 9)
να διαβάζουν σύντομα κείμενα (ΕΝΟΤΗΤΑ 10) 
να διεξάγουν σύντομες συνομιλίες (ΕΝΟΤΗΤΑ 10)
να αναγνωρίζουν τη συζυγία ενός ρήματος και να σχηματίζουν μετοχές καιαπαρέμφατα (ΕΝΟΤΗΤΑ 11)
να μπορούν να εκμαιεύουν πληροφορίες για γλωσσικές δομές/διαλεκτικές μορφές τις οποίες δεν μπορούν να
κατανοήσουν με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους (ΕΝΟΤΗΤΑ 12)

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

 



A different language is a different vision of life



Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ
Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Μαθαίνω τον αραβικό Κόσμο & Εκμάθηση του αραβικού αλφαβήτου

Σχηματισμός Λέξεων & Εξάσκηση Ανάγνωσης

Οριστικά και Αόριστα Ουσιαστικά-Το οριστικό άρθρο

Προσωπικές Αντωνυμίες, Σχηματισμός Ονοματικών Προτάσεων/Βασικών Ερωτήσεων

Κτητικές και Δεικτικές Αντωνυμίες, Χρήσεις της Γενικής + έκφραση του «έχω

Ημέρες, Αριθμοί και Μήνες & ο Χρόνος

Οι χώρες του Αραβικού Κόσμου

Εισαγωγή στο Ρήμα Ι: Ο Αόριστος 1ης συζυγίας

Εισαγωγή στο Ρήμα ΙΙ: Ο Ενεστώτας & Μέλλοντας 1ης συζυγίας 

Ανάγνωση και μετάφραση διαλόγων εξειδικευμένου λεξιλογίου

Εισαγωγή στις Συζυγίες + Μετοχές/Απαρέμφατα

Αναγνώριση Διαλέκτων της αραβικής

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.



Ο Μ Α Δ Α
Σ Τ Ο Χ Ο Σ

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

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε

*Προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε Τμήματα του Π.Θ. μπορούν να συμμετέχουν στο παρόν
πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ με την προϋπόθεση της κατάθεσης αναλυτικής βαθμολογίας που να
αποδεικνύει ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τα προπτυχιακά μαθήματα των διδασκόντων
που είναι ταυτόχρονα και διδάσκοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 



Εξ αποστάσεως
σύγχρονη

τηλεκπαίδευση

12 διδακτικές 
ενότητες

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

75 ώρες
3 μήνες

5 ECTS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 



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



Κ Ο Σ Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ

250€ Το κόστος του προγράμματος είναι 250 ευρώ. 

Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλονται τα 100 ευρώ και κατά τη διάρκεια και πριν το τέλος
του προγράμματος τα υπόλοιπα 150 ευρώ (75 ευρώ/μήνα). 

*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: 4165.0175



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


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

 


