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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α2
Προαπαιτούμενα: Βασικό λεξιλόγιο, βασική
γραμματική, γνωριμία με τον απλό αόριστο,
μέλλοντα και υποτακτική, δυνατότητα επικοινωνίας
σε απλές καθημερινές περιστάσεις. Ύλη /στόχοι:
δυνατότητα έκφρασης σε πιο σύνθετες περιστάσεις
(περιγραφές, αφήγηση, συγκρίσεις, σχέδια για το
μέλλον κλπ). Χρόνοι ενεργητικής φωνής, εισαγωγή
στην προστακτική και στην παθητική φωνή)
Εγχειρίδιο: Ελληνικά τώρα 1+1
Θεματική περιοχή-επικοινωνιακή περίστασηΛεξιλόγιο
ζητώ κάτι, ζητώ άδεια - γιορτές - στα μαγαζιά
ρούχων-αρέσκεια, απαρέσκεια - προσκαλώ και
δέχομαι, αρνούμαι - ζητώ και δίνω συμβουλές τρόφιμα - εκφράζω συναισθήματα - οικογενειακές
σχέσεις - δίνω προσωπικά στοιχεία - φιλικό γράμμα λεξιλόγιο χώρων σπιτιού, επίπλων - επαγγέλματα,
χώροι εργασίας - περιγράφω αναμνήσεις - σχέδια για
το μέλλον - δίνω οδηγίες - συγκρίσεις, επιρρήματα
(τόπου, χρόνου, τρόπου, ποσού).

SYLLABUS
Α2
Required knowledge: Basic vocabulary and grammar
(simple past, future, subjunctive). Ability to create
and understand short sentences from everyday life.
Topics/goal: to enrich vocabulary, ability to express
oneself in more complex situations (descriptions,
narratives, feelings, plans for the future etc.).
Textbook: “Ellinika tora (Greek now) 1+1”
Topics - Communicative circumstances Vocabulary
asking for something, asking for permission celebrations - buying clothes - likes and dislikes accepting/ refusing invitations- asking and giving
advises - food - expressing feelings - family
relationships - giving personal information informal letter - vocabulary of places in the house,
furniture - professions, places of work - describing
memories - plans for the future - giving instructionscomparisons, adverbs ( of place, time, manner,
quantity).

Grammar - Language Focus
Μορφολογικές δομές (γραμματική-σύνταξη)
Simple Past and future of two- syllable verbs of A
αόριστος και μέλλοντας δισύλλαβων ρημάτων Α
conjugation, Simple Past and future of verbs of B
συζυγίας - αόριστος και μέλλοντας Β συζυγίας (conjugation (-ησα, -ασα, -εσα) - adverbs of place,
ησα-ασα-εσα) - επιρρήματα τόπου - τρόπου - ποσού - manner, quantity - comparatives of adjectivesπαραθετικά επιθέτων - προσωπικές αντωνυμίες
personal pronouns - much (πολύς) = the adjective
(γενική και αιτιατική αδύνατου τύπου) - πολύς: το
and the adverb - Genitive of nouns - Imperative of
επίθετο και το επίρρημα - Γενική ονομάτων Active Voice (A, B1 conjugations, irregular verbs) Προστακτική ενεργητικής φωνής (Α, Β, ιδιόκλιτων), imperative with personal pronouns- diminutives = άκι - connection of phrases by conjunctions προστακτική με προσωπικές αντωνυμίες.
Υποκοριστικά ουδετέρων: -άκι - σύνδεση προτάσεων adjectives in -ός -ιά -ό - feminine nouns in -η/εις, -ος
- neuter nouns in - ος - subjunctive of present and
με συνδέσμους -επίθετα σε -ος-ιά-ό-θηλυκά
ουσιαστικά σε -η/εις, -ος, - ουδέτερα ουσιαστικά σε - simple past tense of active voice , A-B conjugation ος - υποτακτική αορίστου και ενεστώτα ενεργητικής tenses = present perfect, past perfect, future perfect
of A 1 , B1 conjugations, active voice - Imperfect of A
φωνής Α, Β συζυγίας - χρόνοι ρημάτων:
active voice -simple past and future of verbs
παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος
έρχομαι, γίνομαι, κάθομαι - simple past of passive
μέλλοντας Α, Β1 συζυγίας ενεργητικής φωνής παρατατικός Α, ενεργητικής φωνής - αόριστος και
voice of A, B conjugation.
μέλλοντας των ρημάτων έρχομαι, γίνομαι, κάθομαι αόριστος παθητικής φωνής ρημάτων Α και Β
συζυγίας.
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