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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β1
Προαπαιτούμενα: ύλη επιπέδου Α2, βασικό λεξιλόγιο
καθημερινού λόγου. Ύλη /στόχοι: διδασκαλία
παθητικής φωνής, μετοχές, ιδιόκλιτα ουσιαστικά και
επίθετα, χρήση προθέσεων και συνδέσμων,
υποθετικοί λόγοι, εμπλουτισμός λεξιλογίου
(οικογένεια, εργασία, διασκέδαση). Συζητήσεις,
έκφραση απόψεων με επιχειρήματα. Εγχειρίδιο:
Υλικά του Κέντρου.

SYLLABUS
Β1
Required knowledge: Syllabus of level Α2, basic
vocabulary of everyday language. Subjects/goal:
teaching the passive voice, participles, special
(irregular) nouns and adjectives, use of prepositions
and conjunctions, conditionals, enrichment of
vocabulary (family, work, free time). Discussions,
expressing views with arguments. Centre’s Textbook.

Topics - Communicative circumstances Vocabulary
Θεματική περιοχή-επικοινωνιακή περίσταση
description of a man/woman - vocabulary about
Λεξιλόγιο
περιγραφή και χαρακτηρισμός ατόμου - λεξιλόγιο για marriage and relatives - expressing sorrow,
τον γάμο και τις συγγενικές σχέσεις - εκφράζω λύπη, disappointment, pessimism, fear - suggesting
something - formal letter to protest - agreeing /
απογοήτευση, απαισιοδοξία, φόβο - προτείνω επίσημο γράμμα διαμαρτυρίας - συμφωνώ / διαφωνώ disagreeing - ask for information - expressing
pleasure, preference, approval - vocabulary about
- ζητώ πληροφορίες - εκφράζω χαρά, προτίμηση,
entertainment, about music - vocabulary about work
επιδοκιμασία - Λεξιλόγιο για τη διασκέδαση Λεξιλόγιο για τη μουσική -Λεξιλόγιο για την εργασία - curriculum vitae - description of past habits.
- βιογραφικό σημείωμα -περιγράφω συνήθειες του
παρελθόντος.
Grammar - Language Focus
Formation of feminine of adjectives - Vocative irregular comparatives of adjectives and adverbs Μορφολογικές δομές (γραμματική-σύνταξη)
adjectives in: -ής -ιά -ί, -υς - ια - υ, -ης-ης-ες, -ης-ασχηματισμός του θηλυκού των επιθέτων-η κλητικήικο - nouns = masculine, in: -έας, -ας/-αδες, -ες/ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων εδες, -ης/-ηδες, -ους/-ουδες, feminine in: -α/-αδες, επίθετα σε: ης-ιά-ί, ύς-ιά-ύ, ης-ης-ες, -ης-α-ικο ου/-ουδες, -ω η/εις, -ος neuter in: -ον , -ος - future
ουσιαστικά: αρσενικά σε -εας, -ας/-άδες, -ες/εδες,ης/-ηδες, - ους/-ουδες -θηλυκά σε : η/εις, ος, θηλυκά simple and continuous of all conjugations -simple
and continuous imperative of all conjugations,
σε: -α/αδες, ου/-ούδες, ω ουδέτερα σε: -ον και ος active voice and with 2 pronouns - imperfect A, B 1 ,
απλός και συνεχής μέλλοντας όλων των συζυγιώνB
2 of Active and Passive Voice - the stem of
προστατική συνεχής και απλή ενεργητικής φωνής και
passive simple Past of A, B 1 , B2 conjugations and of
με 2 αντωνυμίες όλων των συζυγιών - παρατατικός
some irregular verbs -the final ν - Passive voice
Α, Β 1 , Β 2 ενεργητικής και παθητικής φωνής sentence structure - use of simple and continuous
Αόριστος παθητικής φωνής Α, Β1 , Β2 και μερικών
subjunctive - use of some conjunctions and adverbs,
ανώμαλων ρημάτων - το τελικό ν - ενεργητική και
the relative pronoun ο οποίος /που - numerals
παθητική σύνταξη - η χρήση της απλής και της
(cardinals, ordinals) - diminutives in -άκης, -άκος, συνεχούς υποτακτικής - η χρήση ορισμένων
ούλης, -ούλα, -ίτσα.
συνδέσμων και επιρρημάτων - η αναφορική
αντωνυμία ο οποίος / που - απόλυτα και τακτικά
αριθμητικά (100στός - 1000οστός) - (υποκοριστικά
σε: -άκης, -άκος, -ούλης, -ούλα, -ίτσα).
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