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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α0

SYLLABUS
Α0

Εισαγωγή στη νέα ελληνική γλώσσα. Βασικό
λεξιλόγιο, απλοί διάλογοι, αναγνωστική ικανότητα,
γραφή, στοιχειώδης γραμματική. Εγχειρίδιο:
Ελληνικά τώρα 1+1

Introduction to modern Greek. Basic vocabulary,
simple dialogues, reading skills, writing, basic
grammar. Textbook: Ellinika tora (Greek Now) 1+1

Θεματική περιοχή-Επικοινωνιακή περίστασηΛεξιλόγιο.
συστάσεις - χαιρετισμοί - χώρες, πόλεις - στο πάρτι στο καφενείο-δίνω παραγγελία -επαγγέλματα αριθμοί (1 - 100) - φαγητά - (δεν) μου αρέσει χρήματα - ρούχα - χρώματα - στο περίπτερο - στο
ταχυδρομείο - η ώρα - στο ξενοδοχείο - προσκαλώ
κάποιον - προσανατολισμός - μέρες της εβδομάδας μέσα μεταφοράς - οικογενειακές σχέσεις- στο
εστιατόριο.

Topics - Communicative circumstances Vocabulary
introducing oneself - greetings - countries - towns in a party - in a cafe - ordering something professions - numbers (1-100) - food - likes and
dislikes - money - clothes - colours - at a kiosk - in
the post office - time - in the hotel - inviting
someone - giving directions - days of the week means of transportation - family relationships.

Grammar - Language Focus
alphabet - sounds - articles - genders - nominative
Μορφολογικές δομές (γραμματική-σύνταξη)
and accusative (singular and plural) of nouns in -ος αλφάβητο - φθόγγοι - άρθρα - γένη - ονομαστική και ας -ης (masc.), -α -η (fem.) -ο -ι -μα (neuter) - verbs
αιτιατική ενικού και πληθυντικού ουσιαστικών σε ος- of conjugation A (θέλω) - verb to be (είμαι) ας-ης (αρσ.), -α,-η (θηλ.), -ο-ι-μα (ουδ) - ρήματα Α’
Personal and possessive pronouns - adjectives in οςσυζυγίας (θέλω) - ρ. είμαι - προσωπική αντωνυμία η/α-ο - verbs of conjugations B 1 , (-άω) - adverbs of
κτητική αντωνυμία - επίθετα σε -ος -η/α -ο - ρήματα place - Ήμουν (I was) - introduction in Simple Past
σε -άω (B 1 , συζυγίας) - επιρρήματα τόπου -Ήμουν Tense of the verbs that we already know,
εισαγωγή στον αόριστο των ρημάτων που
prepositions (με, σε, για, από) - interrogative
γνωρίζουμε, προθέσεις με, σε, για, από pronouns.
ερωτηματικές αντωνυμίες
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