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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β2
Προαπαιτούμενα: σχηματισμός χρόνων ρημάτων
ενεργητικής και παθητικής, κλίση επιθέτων και
ουσιαστικών σε όλες τις πτώσεις. Ύλη /στόχοι:
ολοκλήρωση της διδασκαλίας της βασικής
γραμματικής (χρήση πτώσεων, χρόνων, ανώμαλα
επίθετα και ουσιαστικά, σύνθετα ρήματα,
αντωνυμίες, προστακτική), εμπλουτισμός λεξιλογίου
(καθομιλουμένη αστικών κέντρων, ιδιωτισμοί).
Μικρά κείμενα από εφημερίδες. Εξάσκηση στον
προφορικό λόγο για μετάδοση πληροφοριών,
προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων.
Εγχειρίδιο: Υλικά του σχολείου.

SYLLABUS
Β2
Required knowledge: formation of verb tenses in
active and passive voice, conjugation of adjectives
and nouns in all the cases. Topics /goal: completing
the teaching of the basic grammar (using cases,
tenses, irregular adjectives and nouns, compound
verbs, pronouns, imperative), vocabulary enrichment
(everyday language in big cities, idioms). Small texts
from newspapers. Practicing the oral speech for
giving information, expressing personal opinions and
feelings. Textbook: Centre’ s materials.

Topics - communicate circumstances - vocabulary
Vocabulary for the language and the history of
Θεματική περιοχή - επικοινωνιακή περίσταση Greek language - compare - describing monuments
λεξιλόγιο
and situations -to agree / to disagree, sports Λεξιλόγιο για τη γλώσσα και την ιστορία της
Europe today : vocabulary for social and political
ελληνικής γλώσσας - συγκρίνω - περιγράφω μνημεία organizations - official letter of protest - basic
και τοποθεσίες - συμφωνώ / διαφωνώ, αθλήματα - η vocabulary of economical and financial terminology
Ευρώπη σήμερα : λεξιλόγιο για την κοινωνική και
- introduction in the press language, news bulletin.
πολιτική οργάνωση - επίσημο γράμμα διαμαρτυρίας Grammar - Language Focus
βασικό λεξιλόγιο οικονομικής και τραπεζικής
Comparative pronouns in ης-ης-ες, υς-ια-υ, ησ-ια-ι,
ορολογίας - εισαγωγή στη γλώσσα του τύπου, δελτίο
ης-α-ικο – adjectives of numbering- feminine and
ειδήσεων.
neuter nouns in -ος – simple past and imperfect tense
Μορφολογικές δομές (γραμματική - σύνταξη)
of the passive voice A-B1-B2. The use of simple
Παραθετικά, επίθετα σε ης-ης-ες, υς-ια-υ, ης-ια-ι, ης- and continuous subjunctive - adverbs in α και ως α-ικο - αριθμητικά απόλυτα και τακτικά - θηλυκά
augmentation of compound verbs –relative and
ουσιαστικά σε -ος και ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος possessive pronouns and adverbs -ancient adjectives
αόριστος και παρατατικός παθητικής φωνής Α-Β1 -Β2 in ων-ουσα-ον, υς-εία-ύ and πας, μέγας, πολύ –
συζυγίας - χρήση απλής και συνεχούς υποτακτικής - conditionals A-B-Γ,passive imperative of A-B and
επιρρήματα σε: α και ως - η αύξηση στα σύνθετα
irregular imperative, active and passive participle.
ρήματα - αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα αρχαιόκλιτα επίθετα σε: ων-ουσα-ον, ύς-εία-ύ και τα:
πας, μέγας, πολύς - υποθετικοί λόγοι Α-Β-Γ τύπου προστακτική παθητικής φωνής Α-Β συζυγίας και
ανώμαλες προστακτικές - ενεργητικές και παθητικές
μετοχές.
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