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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ1

SYLLABUS
C1

Required knowledge: Syllabus of B2, reading
Προαπαιτούµενα: Το πρόγραμμα των Β2, ικανότητα
ανάγνωσης µικρών άρθρων εφηµερίδων. Ύλη /
comprehension of short newspaper articles. Topics/
στόχοι: Απόκτηση διευρυµένου λεξιλογίου (επίσηµα goal: to enrich vocabulary, (official letters, essays,
γράµµατα, δοκίµια, ιδιωτισµοί, παροιµίες, ειδικό
idioms, proverbs, special vocabulary). Students
θεµατικό λεξιλόγιο). Οι µαθητές εργάζονται σε
work on and present projects they are interested in.
συγκεκριµένα θέµατα µε σκοπό να τα
Texts from the Press and from literature, Centre's
παρουσιάσουν. Χρησιµοποιούνται κείµενα από Τύπο
textbook: KALEIDOSKOPIO C1 (published by
και λογοτεχνία, το βιβλίο ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Γ1,
the HELLENIC CULTURE CENTRE)
εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Διδάσκονται 3 από τις παρακάτω θεματικές περιοχές In every two week course students study 3 of the
topics mentioned below:
ανά δεκαπενθήμερο :
Θεµατική περιοχή - επικοινωνιακή περίσταση .
Topics - Communicative circumstances Λεξιλόγιο
Vocabulary
Ενότητες: Γάµος- Οικογένεια, Ισοτιµία των δύο φύλων,
Topics: Marriage and Family, Gender issues,
Πολιτική, Εργασία, Εκπαίδευση.
Λεξιλόγιο για το γάµο, και τις οικογενειακές σχέσεις, Politics, Work Environment, Education.
Vocabulary on marriage and family relations, wishes,
ευχές, παροιµίες, για τη θέση
proverbs,
on women in society- description of past
τ η ς γ υ ν α ί κ α ς σ τ η ν κοινωνία - περιγράφω
habits- taking part in a round table discussionσυνήθειες στο παρελθόν - συµµετέχω σε συζήτηση
vocabulary about politics- giving a speech- narrating
στρογγυλής τραπέζης - Λεξιλόγιο για την πολιτική,
-vocabulary on work relations- application-reference
εκφωνώ δηµόσια οµιλία - διηγούµαι γεγονός - λεξιλόγιο letter- Curriculum vitae- official letter- description of a
για τις εργασιακές σχέσεις - αίτηση - συστατική
political system and its weaknesses- vocabulary
επιστολή - βιογραφικό σηµείωµα - επίσηµο γράµµα περιγράφω ένα πολιτικό σύστηµα και τα προβλήµατά built on the words πόλις, δήµος, κοινωνίατου - παράγωγα των λέξεων : πόλις, δήµος, κοινωνία description of an educational system and its
weaknesses.
- περιγράφω ένα εκπαιδευτικό σύστημα και τα
Grammar - Language Focus
προβλήματά του.
Everyday language wrong forms: ότι, πώς, πού, ποια,
Μορφολογικές δοµές (γραµµατική-σύνταξη)
Συνηθισµένα λάθη: ότι, πώς, πού, ποια, ποιο - χρήση ποιο – use of active and passive voice past
του παρατατικού ενεργητικής και παθητικής φωνής - continuous tense- conjunctions- idioms in imperative
σύνδεσµοι - ιδιόµορφες εκφράσεις σε προστατική - form- forms of simple Katharevousa- compound
καταλήξεις της απλής καθαρεύουσας - σύνθετα του verbs of βάλλω- pronoun όσο and other relative
ρ. βάλλω - σύνταξη της αντωνυµίας: όσο - pronouns- use of all pronouns- intonation rulescommon mistakes in writing, grammar, expressions
Αναφορικές προτάσεις - χρήση όλων των αντωνυµιών
and syntax- all conditionals- syllable separation
- κανόνες τονισµού - συνηθισµένα λάθη στην
rules- composition of words with prepositionsορθογραφία, τη γραµµατική, την έκφραση, τη
participles, especially passive participlesσύνταξη - όλοι οι υποθετικοί λόγοι - κανόνες
pronunciation- ancient Greek words in useσυλλαβισµού - σύνθεση λέξεων µε προθέσεις και
international
words with Greek origin- idioms on
αχώριστα µόρια - ορθογραφία µετοχών - κατηγορίες
work relations.
παθητικών µετοχών - προφορά ορισµένων φθόγγων σύνθετα µε την πρόθεση συν - φράσεις αρχαίας
ελληνικής σε χρήση, ελληνικές λέξεις στις άλλες
γλώσσες, ιδιωµατικές φράσεις για την εργασία.
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