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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΚΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

 

Ξεκινούν μαθήματα νορβηγικής φωνητικής και νορβηγικής γλώσσας για 

αρχαρίους στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ΄Οσλο το 

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, ώρα 13.30 – 16.00. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν σε 

πρώτη φάση έως τις διακοπές των Χριστουγέννων. 

Στα μαθήματα μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη μας, εν δυνάμει μέλη της 

Κοινότητας καθώς και τα μέλη των οικογένειών τους. 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, μπορούν να στείλουν ιμέιλ στην εξής 

διεύθυνση: osloxo@gmail.com 

Στο ιμέιλ θα αναφέρουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

νορβηγικών, θα γράφουν το ονοματεπώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες, την 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου τους. 

Δεν απαιτείται η αγορά βιβλίου ούτε η καταβολή μηνιαίων διδάκτρων. 

Για την κάλυψη των εξόδων του υλικού που θα μοιραστεί, οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει μόνον να καταβάλλουν 150 κορώνες πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Το ποσό των 150 κορωνών μπορεί να καταβληθεί με τους εξής τρόπους: 

Κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό: 

mailto:osloxo@gmail.com


15031117728 Den greske orthodokse menighet  

ή 

Αποστολή με vipps στον αριθμό: 

627946 Den greske orthodokse menighet 

Στο πεδίο των μηνυμάτων μπορείτε να γράψετε «Norskkurs». 

 

Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα του Mητροπολιτικού Ναού στην οδό Thor 

Olsens gate 9, 0177 Oslo, κάθε Σάββατο ώρα 13.30 – 16.00. 

 

Tο μάθημα θα χωρίζεται σε δύο μέρη: 

Μέρος πρώτο: Από ώρα 13.30 – 14.30 μάθημα φωνητικής: θα γίνεται εξάσκηση 

στην ακουστική κατανόηση της νορβηγικής γλώσσας και θα διδάσκονται οι 

φθόγγοι, ο επιτονισμός και η προσωδία της νορβηγικής γλώσσας. 

Το μάθημα φωνητικής ταιριάζει και σε άτομα που δεν γνωρίζουν νορβηγικά και σε 

άτομα που γνωρίζουν νορβηγικά, αλλά επιθυμούν να καλυτερέψουν την 

ακουστική κατανόηση και την προφορά τους και να επιτύχουν καλύτερη 

επικοινωνία στην προφορική επαφή με νορβηγούς ομιλητές. Τα άτομα που δεν 

ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα νορβηγικών για αρχαρίους 

μπορούν να αποχωρούν μετά την πρώτη ώρα. 

Μέρος δεύτερο: 

Από ώρα 14.45 έως 16.00: Μαθήματα νορβηγικής γλώσσας για αρχαρίους. 

Καλώς να έρθετε. 

 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Ναού 

 

 

 

 

 


