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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α1
Επέκταση του λεξιλογίου, περισσότερες απλές
επικοινωνιακές καταστάσεις και διάλογοι, συνέχεια
της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (κλίση
ουσιαστικών / επιθέτων, πληθυντικός αριθμός, απλός
αόριστος, μέλλοντας, υποτακτική βασικών
ρημάτων). Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1

SYLLABUS
Α1
Building vocabulary, more communicative situations
and dialogues, more grammar (nouns, adjectives,
plural, simple past, future and subjunctive of basic
verbs). Textbook: “Ellinika tora (Greek now) 1+1”

Topics - Communicative circumstances Vocabulary
Θεματική περιοχή-επικοινωνιακή περίστασηintroducing myself - asking for information and
Λεξιλόγιο
explanations - describing the appearance of a person
παρουσιάζω τον εαυτό μου - ζητώ πληροφορίες και
- in the tourist office - food - money - plans for the
διευκρινίσεις - περιγράφω εξωτερική εμφάνιση
future - clothes - parts of the body - in the airport ατόμου - στο τουριστικό γραφείο -τρόφιμα χρήματα - giving instructions - describing a past event σχέδια για το μέλλον - ρούχα - μέρη του σώματος expressions of time - the weather -the time- memos
στο αεροδρόμιο -δίνω οδηγίες - περιγράφω, γεγονός and notes - apologizing giving excuses.
στο παρελθόν - εκφράσεις χρόνου -ο καιρός - η ώρα σημειώματα - ζητώ συγνώμη, δίνω εξηγήσεις.
Grammar - Language Focus
Μορφολογικές δομές (γραμματική-σύνταξη)
θα είμαι - ιδιόκλιτα ρήματα: πάω, ακούω, τρώω,
φταίω, λέω - αόριστες αντωνυμίες συστηματοποίηση
των καταλήξεων ενικού και πληθυντικού
ουσιαστικών (ος-ας-ης,/-α-η,/-ο-ι-μα) και επιθέτων
(ος-α/η-ο) - μέλλοντας ρημάτων Α’ συζυγίας και
ιδιόκλιτων ρημάτων - προσωπικές αντωνυμίες
(αιτιατική αδύνατου τύπου) ερωτηματικές
αντωνυμίες - αόριστος (-σα-ξα-ψα-εψα) και αόριστος
δισύλλαβων και ιδιόκλιτων ρημάτων - ρήματα Β2
συζυγίας (αργώ) - δεικτικές αντωνυμίες-εισαγωγή
στην υποτακτική (Α, Β1 και Β2 συζυγιών) επιρρήματα χρόνου - ενεστώτας παθητικής φωνής
των ρ. Α συζυγίας (έρχομαι, κάθομαι, γίνομαι,
βρίσκομαι, σκέφτομαι, σηκώνομαι, πλένομαι,
χάνομαι) και: κοιμάμαι, θυμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι.

θα είμαι (I will be) - irregular verbs = πάω, ακούω,
τρώω, φταίω, λέω - indefinite pronouns systematization of the singular and plural endings of
nouns (ος-ας-ης, -α, -η, -ο, -ι, -μα) and adjectives
(ος-α/η-ο) - simple future of verbs (A conjugation
and irregular) -personal and interrogative pronouns Simple Past (-σα, -ξα -ψα-εψα ) and simple past of
irregular and of two-syllables verbs (έμεινα) - Verbs
of B 2 conjugation (αργώ) - demonstrative pronouns introduction to subjunctive (A, B 1 , B2 conjugations)
- adverbs of time - Passive Voice: Present tense of
the verbs of first conjugation ( έρχομαι, κάθομαι,
γίνομαι, βρίσκομαι, σκέφτομαι, σηκώνομαι,
πλένομαι, χάνομαι) and κοιμάμαι, θυμάμαι,
λυπάμαι, φοβάμαι.
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