
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Στο πλαίσιο επιστημονικής συμφωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Canakkale Onsekiz Mart της Τουρκίας και με τη 

διαμεσολάβηση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών 

θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα τουρκικής γλώσσας σε προπτυχιακούς φοιτητές του 

ΑΠΘ  με μηδενικές γνώσεις της τουρκικής.   

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην 

τουρκική γλώσσα (επίπεδο Α1). 

 

Τα μαθήματα θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα από 4 Μαρτίου 2015 έως 29 

Μαΐου 2015 μία φορά την εβδομάδα, Τετάρτη 18:00-20:15 (3 ακαδημαϊκές ώρες), στην 

αίθουσα «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. στο ισόγειο του κτιρίου ΝΟΠΕ.  

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον 

το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν 

εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS) και θα δοθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

 

Θα δημιουργηθεί 1 Τμήμα αρχαρίων των 30 ατόμων και η επιλογή των 

συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω: 

 Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να φοιτούν στη Σχολή/ Τμήμα που συμμετέχει 
στην παραπάνω επιστημονική συμφωνία (•Γεωπονική, •Οικονομικών 
Επιστημών, •Πολιτικών Επιστημών, •Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, 
•Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, •Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, •ΗΜΜΥ, •Γεωλογίας, •Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 
•Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, •Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, •Θεάτρου, 
•Κινηματογράφου, •Βιολογίας, •Χημείας, •Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, 
•Φυσικής, •Μαθηματικών, •ΤΕΦΑΑ, •Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ)  

 Να φοιτούν στα τελευταία εξάμηνα σπουδών.  
 Η μέχρι σήμερα επίδοση των υποψηφίων στη Σχολή/ Τμήμα που φοιτούν. 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική 
αίτηση η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.lance.auth.gr/el/node/68 μέχρι τις 26 

Φεβρουαρίου 2015,  και ώρα 12:00 μ. 
 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές.   

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 27/2/2015.  

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στo διδάσκων την πρώτη μέρα του 

προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. 

 

Από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ   

 

 Γραμματεία  
 

 

τηλ. 2310 995165 

 

Θεσσαλονίκη  13/2/2015 
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