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Εισαγωγικά Στοιχεία

H τουρκική γλώσσα αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αν και δεν υφίστανται
επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των κατοίκων του τουρκικού κράτους που έχουν την
τουρκική ως μητρική τους γλώσσα, εντούτοις πιστεύεται ότι συνιστά τον επικοινωνιακό κώδικα περίπου
εξήντα εκατομμύριων ομιλητών/τριών.

Σύμφωνα με τον Κατάλογο της Δυναμικότητας των Γλωσσών (Power Language Index), ο οποίος αξιολογεί
και κατατάσσει τις γλώσσες ανάλογα με την επιρροή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, η τουρκική γλώσσα
λαμβάνει τη δέκατη όγδοη θέση μέσα σε ένα σύνολο εκατόν είκοσι τεσσάρων γλωσσών. Η κατάταξη αυτή
σχετίζεται με τη δυναμικότητα που παρουσιάζουν οι γλώσσες αναφορικά με το άνοιγμα ευκαιριών που
σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διπλωματία, τη γνώση, την οικονομία και τη γεωγραφία. Θα μπορούσε
να ειπωθεί ότι η οικονομία σχετίζεται με την ικανότητα συμμετοχής σε έναν συνεχιζόμενα οικονομικά
μεταβαλλόμενο κόσμο, η γεωγραφία αφορά στην ικανότητα της μετακίνησης, η επικοινωνία προϋποθέτει
την ικανότητα συμμετοχής σε έναν διάλογο, η διπλωματία σχετίζεται με την ικανότητα συμμετοχής στις
διεθνείς σχέσεις και η επικοινωνία με τη δυνατότητα κατανάλωσης γνώσεων (Chan, 2016). 
Αναμφισβήτητα, σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη που χαρακτηρίζεται από πολύγλωσσες και
πολυεθνικές κοινωνίες, η γνώση αλλά και η χρήση παραπάνω της μιας γλώσσας, είναι πρωτεύουσας
σημασίας για τη συμμετοχή των ομιλητών στις πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες,
ιδιαίτερα αν αυτή η γλώσσα είναι η τουρκική.



Σκοπός Προγράμματος

η κάλυψη των μορφοσυντακτικών φαινομένων για
την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού
λόγου 
η ανάπτυξη της δεξιότητας πρόσληψης-
κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου
η κατάκτηση και εμπέδωση της τουρκικής
φωνολογίας και του καθημερινού λεξιλογίου
η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε απλό
καθημερινό επίπεδο και συγκεκριμένα η κατανόηση
αλλά και η παραγωγή καθημερινού προφορικού
λόγου

Βασικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
είναι: 



Γνωριμία με την τουρκική γλώσσα
Η καθημερινότητα μας
Το κοντινό μας περιβάλλον
Η ζωή μας παλιότερα 

Διδακτικές 
Ενότητες

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

να αναφέρουν τα γράμματα του τουρκικού αλφαβήτου
να αναφέρουν βασικά φωνολογικά χαρακτηριστικά, όπως τη φωνηεντική αρμονία
να αναφέρουν τις ημέρες, τους μήνες και τις εποχές
να συστήνονται στην τουρκική γλώσσα
να διατυπώνουν ερωτήσεις για τόπους και περιοχές
να περιγράφουν καθημερινές ανάγκες
να αναφέρουν προσωπικά ενδιαφέροντα
να αναφέρονται στην υγεία τους
να δίνουν οδηγίες μετακίνησης
να σχηματίζουν βασικούς διαλόγους σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπως
εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια
να περιγράφουν παρελθοντικά γεγονότα 

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





Εξ αποστάσεως
σύγχρονη &
ασύγχρονη

τηλεκπαίδευση

4 διδακτικές 
ενότητες

Γραπτή Εξέταση
(Ασκήσεις πολλαπλής,
αντιστοίχησης και
συμπλήρωσης κενών):
40%
Προφορική εξέταση/
ανάγνωση: 20%
Σύντομη γραπτή
αξιολόγηση ανά
θεματική ενότητα: 40%

100 ώρες
4 μήνες

4 ECTS

Διάρκεια
Τρόπος Υλοποίησης



Ομάδα Στόχος

πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
φοιτητές/-τριες ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και
της αλλοδαπής 
απόφοιτους Β/θμιας εκπαίδευσης 
ερευνητές/-τριες  
εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας και ιδιωτικής
εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) 
υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
πολίτες που έχουν προσφυγική καταγωγή και ενδιαφέρονται για την
τουρκική γλώσσα 
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

Προαπαιτούμενα συμμετοχής
Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Γνώση χρήσης Η/Υ
Κατοχή Η/Υ



Πιστοποιητικό Προγράμματος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη

λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης 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.



Επιστημονική Ευθύνη 

Επιστημονικά 
Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια
Επιστημονικά 

Υπεύθυνη

Βασική
Εκπαιδεύτρια

Ιωάννης 
Γαλαντόμος

Γεωργία
Ανδρέου

Αγγελική
Βενετσάνου

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

Η κα. Αγγελική Βενετσάνου είναι
Συμβασιούχος διδάσκουσα της
τουρκικής γλώσσας στο Τμήμα
Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου
Αιγαίου & Εκπαιδεύτρια τουρκικής
γλώσσας στο ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

Για το πλήρες βιογραφικό της
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/2023/02/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%92%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5.pdf


Κόστος
Προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος είναι 350 ευρώ. 

Με την αίτηση συμμετοχής καταβάλλονται τα 100 ευρώ και κατά τη διάρκεια και πριν το τέλος
του προγράμματος τα υπόλοιπα 250 ευρώ σε 2 δόσεις. 
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το κόστος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. 
*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: 4165.0194



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


