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1Ο ΜΔΡΟ     ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Δπίπεδο 
γλυζζομάθειαρ 

θαιπικά 
 

Καηανόηζη γπαπηού 
λόγος 

Καηανόηζη 
πποθοπικού λόγος 

Παπαγυγή γπαπηού 
λόγος 

Παπαγυγή πποθοπικού 
λόγος 

Α
1-

Α
2 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο 
νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 
θαη αθνξνχλ ηνκείο 
άκεζνπ πξνζσπηθνχ 
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. 
βαζηθέο αηνκηθέο θαη 
νηθνγελεηαθέο 
πιεξνθνξίεο, αγνξέο, 
ηνπηθή γεσγξαθία, 
εξγαζία). Μπνξψ λα 
επηθνηλσλήζσ ζην 
πιαίζην απιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 
απαηηνχλ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ γηα νηθεία 
ζέκαηα θαη ζέκαηα 
ξνπηίλαο. Μπνξψ λα 
πεξηγξάςσ, κε απιά 
ιφγηα, πηπρέο ηεο δσήο 
κνπ, ηνπ άκεζνπ 
πεξηβάιινληφο κνπ θαζψο 
θαη ζέκαηα άκεζεο 
αλάγθεο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπνξψ λα δηαβάζσ 
πνιχ ζχληνκα, απιά 
θείκελα. Μπνξψ λα βξσ 
ζπγθεθξηκέλεο, 
πξνβιέςηκεο 
πιεξνθνξίεο ζε απιφ 
θαζεκεξηλφ πιηθφ, φπσο 
δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα, 
θαηαιφγνπο εζηηαηνξίσλ 
θαη πξνγξάκκαηα. 
Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
ζχληνκεο θαη απιέο 
πξνζσπηθέο επηζηνιέο. 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
θξάζεηο θαη ιέμεηο 
πςειήο ζπρλφηεηαο, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηνκείο 
άκεζνπ πξνζσπηθνχ 
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. 
βαζηθέο πξνζσπηθέο θαη 
νηθνγελεηαθέο 
πιεξνθνξίεο, αγνξέο, 
ηνπηθή γεσγξαθία, 
εξγαζία). Μπνξψ λα 
ζπιιάβσ ηελ θεληξηθή 
ηδέα ζε πεξηπηψζεηο 
ζχληνκσλ, ζαθψλ, 
απιψλ κελπκάησλ θαη 
αλαθνηλψζεσλ.  
 

Μπνξψ λα γξάςσ έλα 
απιφ 
θείκελν, ζρεηηθφ κε 
ζέκαηα πνπ κνπ είλαη 
γλσζηά ή πνπ κε 
ελδηαθέξνπλ 
πξνζσπηθά. Μπνξψ 
λα γξάςσ πξνζσπηθέο 
επηζηνιέο, 
πεξηγξάθνληαο 
εκπεηξίεο θαη 
εληππψζεηο. 
 

Μπνξψ λα επηθνηλσλήζσ 
ζην πιαίζην απιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 
απαηηνχλ απιή αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ γηα γλσζηά 
ζέκαηα. Μπνξψ λα 
ζπλδηαιέγνκαη ζε πνιχ 
πεξηνξηζκέλν βαζκφ, 
παξφιν πνπ ζπλήζσο δελ 
θαηαιαβαίλσ επαξθψο, 
ψζηε λα ζπλερίζσ ηε 
ζπλνκηιία. Μπνξψ λα 
ρξεζηκνπνηήζσ κηα ζεηξά 
θξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ 
γηα λα πεξηγξάςσ κε 
απιά ιφγηα ηελ νηθνγέλεηά 
κνπ θαη άιινπο 
αλζξψπνπο, ηηο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο, ην 
εθπαηδεπηηθφ κνπ ηζηνξηθφ 
θαη ηελ ησξηλή ή ηελ πην 
πξφζθαηε δνπιεηά κνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Δπίπεδο 
γλυζζομάθειαρ 

θαιπικά 
 

Καηανόηζη γπαπηού 
λόγος 

Καηανόηζη 
πποθοπικού λόγος 

Παπαγυγή γπαπηού 
λόγος 

Παπαγυγή πποθοπικού 
λόγος 

B
1 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηα 
θχξηα ζεκεία ελφο 
θεηκέλνπ, εθφζνλ απηφ κνπ 
παξνπζηάδεηαη κε 
ζαθήλεηα θαη ρσξίο 
απνθιίζεηο απφ ηελ 
θνηλή λενειιεληθή θαη 
αθνξά ζέκαηα πνπ 
ζπλαληψληαη ηαθηηθά ζηε 
δνπιεηά, ζην ζρνιείν, 
ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, θηι. 
Μπνξψ λα ρεηξηζηψ 
θαηαζηάζεηο πνπ είλαη 
πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηε 
δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ζε 
κηα πεξηνρή φπνπ 
νκηιείηαη ε γιψζζα. 
Μπνξψ λα παξαγάγσ 
απιφ θείκελν ζρεηηθφ κε 
ζέκαηα πνπ γλσξίδσ ή 
πνπ κε αθνξνχλ 
πξνζσπηθά. Μπνξψ λα 
πεξηγξάςσ εκπεηξίεο θαη 
γεγνλφηα, φλεηξα, ειπίδεο 
θαη θηινδνμίεο θαη λα 
δψζσ ζπλνπηηθά ιφγνπο 
θαη εμεγήζεηο γηα ηηο 
γλψκεο θαη ηα ζρέδηά κνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
θείκελα πνπ πεξηέρνπλ 
θπξίσο θαζεκεξηλή 
γιψζζα πςειήο 
ζπρλφηεηαο ή γιψζζα 
πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δνπιεηά 
κνπ. Μπνξψ λα 
θαηαλνήζσ ηελ 
πεξηγξαθή γεγνλφησλ, 
ζπλαηζζεκάησλ θαη 
επρψλ ζε πξνζσπηθέο 
επηζηνιέο. 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
ηα 
θχξηα ζεκεία κηαο 
ζαθνχο 
νκηιίαο ζε γλσζηά 
ζέκαηα πνπ ζπλαληψ 
ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην 
ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν 
ρξφλν, θηι. Μπνξψ λα 
θαηαλνήζσ ηα θχξηα 
ζεκεία πνιιψλ 
ξαδηνθσληθψλ ή 
ηειενπηηθψλ 
ελεκεξσηηθψλ 
εθπνκπψλ, ζρεηηθψλ κε 
ηελ ηξέρνπζα 
επηθαηξφηεηα, ή 
εθπνκπψλ κε ζέκαηα 
πξνζσπηθνχ ή 
επαγγεικαηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, φηαλ ε 
παξνπζίαζε είλαη 
ζρεηηθά αξγή θαη 
μεθάζαξε. 

Μπνξψ λα γξάςσ 
ζαθή, ιεπηνκεξή 
θείκελα γηα έλα επξχ 
θάζκα ζεκάησλ πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε ηα 
ελδηαθέξνληά κνπ. 
Μπνξψ λα γξάςσ έλα 
δνθίκην ή κηα αλαθνξά, 
παξαζέηνληαο 
πιεξνθνξίεο ή 
δίλνληαο επηρεηξήκαηα 
γηα λα ζηεξίμσ ή λα 
αληηθξνχζσ κηα 
ζπγθεθξηκέλε άπνςε. 
Μπνξψ λα γξάςσ 
επηζηνιέο ηνλίδνληαο 
ηελ πξνζσπηθή 
ζεκαζία γεγνλφησλ θαη 
εκπεηξηψλ 

Μπνξψ λα ζπλδέζσ 
θξάζεηο κε απιφ ηξφπν, 
ψζηε λα πεξηγξάςσ 
εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα, ηα 
φλεηξά κνπ, ηηο ειπίδεο 
θαη ηηο θηινδνμίεο κνπ. 
Μπνξψ λα δψζσ 
ζπλνπηηθά αηηίεο θαη 
εμεγήζεηο γηα γλψκεο θαη 
ζρέδηα. Μπνξψ λα 
αθεγεζψ κηα ηζηνξία ή λα 
εμηζηνξήζσ ηελ ππφζεζε 
ελφο βηβιίνπ ή κηαο 
ηαηλίαο θαη λα πεξηγξάςσ 
ηηο αληηδξάζεηο κνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



B
2 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηηο 
θχξηεο ηδέεο ελφο 
ζχλζεηνπ θεηκέλνπ, ηφζν 
γηα ζπγθεθξηκέλα φζν θαη 
γηα αθεξεκέλα ζέκαηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζπδεηήζεσλ πάλσ ζε 
ηερληθά δεηήκαηα ηεο 
εηδηθφηεηάο κνπ. Μπνξψ 
λα ζπλδηαιέγνκαη κε 
άλεζε θαη απζνξκεηηζκφ 
σο έλα βαζκφ, ηα νπνία 
επηηξέπνπλ ηελ νκαιή 
επηθνηλσλία κε θπζηθνχο 
νκηιεηέο ηεο γιψζζαο, 
ρσξίο επηβάξπλζε γηα 
θαλέλα απφ ηα δχν κέξε. 
Μπνξψ λα παξαγάγσ 
ζαθέο, ιεπηνκεξέο 
θείκελν γηα έλα επξχ 
θάζκα ζεκάησλ θαη λα 
εμεγήζσ κηα άπνςε 
πάλσ ζε έλα θεληξηθφ 
δήηεκα, δίλνληαο ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ. 
 

Μπνξψ λα δηαβάζσ 
άξζξα θαη αλαθνξέο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, 
ζηα νπνία νη 
ζπγγξαθείο πηνζεηνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο ή 
απφςεηο. Μπνξψ λα 
θαηαλνήζσ ηε ζχγρξνλε 
πεδνγξαθία. 
 

 

Μπνξψ λα θαηαλνήζσ 
εθηεηακέλν πξνθνξηθφ 
ιφγν θαη δηαιέμεηο θαη λα 
παξαθνινπζήζσ αθφκα 
θαη ζχλζεηα 
επηρεηξήκαηα, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζέκα 
δελ είλαη ηδηαίηεξα 
άγλσζην. Μπνξψ λα 
θαηαιάβσ ηηο 
πεξηζζφηεξεο 
εηδεζενγξαθηθέο θαη 
ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο 
ηεο ηειεφξαζεο. Μπνξψ 
λα θαηαιάβσ ηηο 
πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο 
πνπ δελ απνθιίλνπλ απφ 
ηελ θνηλή λενειιεληθή. 

Μπνξψ λα γξάςσ 
ζαθή, ιεπηνκεξή 
θείκελα γηα έλα επξχ 
θάζκα ζεκάησλ πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε ηα 
ελδηαθέξνληά κνπ. 
Μπνξψ λα γξάςσ έλα 
δνθίκην ή κηα αλαθνξά, 
παξαζέηνληαο 
πιεξνθνξίεο ή δίλνληαο 
επηρεηξήκαηα γηα λα 
ζηεξίμσ ή λα 
αληηθξνχζσ κηα 
ζπγθεθξηκέλε άπνςε. 
Μπνξψ λα γξάςσ 
επηζηνιέο ηνλίδνληαο 
ηελ πξνζσπηθή 
ζεκαζία γεγνλφησλ θαη 
εκπεηξηψλ. 

Μπνξψ λα 
ζπλδηαιέγνκαη κε άλεζε 
θαη απζνξκεηηζκφ σο 
έλα βαζκφ, ηα νπνία 
επηηξέπνπλ ηελ νκαιή 
επηθνηλσλία κε θπζηθνχο 
νκηιεηέο. Μπνξψ λα 
ιάβσ ελεξγά κέξνο ζε 
κηα ζπδήηεζε ζε γλσζηά 
πεξηβάιινληα, εμεγψληαο 
θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο 
απφςεηο κνπ. Μπνξψ λα 
θάλσ ζαθείο, 
ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο 
γηα έλα επξχ θάζκα 
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηα ελδηαθέξνληά κνπ. 
Μπνξψ λα εμεγήζσ κηα 
άπνςε πάλσ ζε έλα 
θεληξηθφ δήηεκα, 
δίλνληαο ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ. 
 

 

Δπίπεδο 
γλυζζομάθειαρ 

θαιπικά 
 

Καηανόηζη γπαπηού 
λόγος 

Καηανόηζη 
πποθοπικού λόγος 

Παπαγυγή γπαπηού 
λόγος 

Παπαγυγή 
πποθοπικού λόγος 



2ο ΜΔΡΟ        ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Δπίπεδο Α1 
 
Γιάπκεια ηος ππογπάμμαηορ: 120 ψξεο 
Παπαηηπήζειρ: Ζ θάζε ελφηεηα δηδάζθεηαη ζε πεξίπνπ 15 ψξεο 
 
 

Θεμαηική Δνόηηηα Πεπίζηαζη επικοινυνίαρ/ 
Γλυζζική ππάξη 

Γπαμμαηική Λεξιλόγιο Πολιηιζηικά ζηοισεία 

Υαηξεηηζκνί – πζηάζεηο 
 

 ραηξεηψ  
 ζπζηήλνκαη 
 ζπζηήλσ θάπνηνλ  
 δίλσ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ 
 δεηψ πιεξνθνξίεο 

(φλνκα, θαηαγσγή, 
εζληθφηεηα, ζπνπδέο, 
επάγγεικα)  

 εθθξάδσ αξέζθεηα – 
δπζαξέζθεηα 

 

 βνεζεηηθφ ξήκα ‘είκαη’ 
 πξνζσπηθή αλησλπκία 

(δπλαηφο/ αδχλαηνο 
ηχπνο)  

 δηάθξηζε ζπδπγηψλ / 
Δλεζηψηαο  

 γέλε νπζηαζηηθψλ εληθφο 
αξηζκφο (-νο, -αο, -εο / -ε, 
-α / -ν, -η, -κα)  

 νξηζηηθφ άξζξν / 
 άξλεζε – εξψηεζε 
 

Υαηξεηηζκνί (θαιεκέξα, θηι.) 
 

 ηχπνο επγέλεηαο 
 γιψζζα ζψκαηνο 

(ρεηξαςίεο) 
 

Μέζα κεηαθνξάο 
 

 δεηψ - δίλσ πιεξνθνξίεο 
γηα θαηεπζχλζεηο  

 πξνζαλαηνιίδνκαη ζην 
ρψξν 

 ρξεζηκνπνηψ ηα κέζα 
κεηαθνξάο (αγνξάδσ 
εηζηηήξην, ξσηάσ γηα ηα 
δξνκνιφγηα) 

 ξσηάσ - ιέσ ηελ ψξα 
 

 νλνκαζηηθή - αηηηαηηθή 
(εληθφο αξηζκφο) 

 πξνζέζεηο (κε,ζε,γηα,απφ) 
 επηξξήκαηα ηφπνπ 
 αξηζκεηηθά (1-60) 
 ξήκα ζε –νκαη (έξρνκαη) 
 

 κέζα κεηαθνξάο 
 κέξεο εβδνκάδαο 
 δηαζηήκαηα εκέξαο (πξσί, 

θηι.) 
 ψξα 
 

Υξήζε ηαμί/ ιεσθνξείνπ 

Οηθνγέλεηα – θίινη 
 

Πεξηγξάθσ ηελ νηθνγέλεηα/ 
ηελ παξέα κνπ  
 

 θηεηηθή αλησλπκία 
 εξσηεκαηηθή αλησλπκία 

(πνηνο, -α, -ν) 
 δεηθηηθή αλησλπκία 

(απηφο, εθείλνο) 
 αξηζκεηηθά (61-100) 

 κέιε νηθνγέλεηαο 
 επαγγέικαηα 
 

Όλνκα (παππνχο - εγγνλφο) 
 



 

   νπζηαζηηθά νλνκαζηηθή 
πιεζπληηθνχ   

 αφξηζην άξζξν 

  

Καζεκεξηλή δσή 
 

Μηιψ γηα/ πεξηγξάθσ ηελ 
θαζεκεξηλφηεηά κνπ 
 

 ξήκα Α’, Β’ ζπδπγίαο 
(Δλεζηψηαο)  

 θιίζε ξεκάησλ ηξψσ, 
αθνχσ, ιέσ, πάσ 

 ξήκαηα -άκαη 
 επηξξήκαηα ζπρλφηεηαο 
 

 θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 ζπνξ 
 ρφκπη 

Διιεληθή θαζεκεξηλφηεηα 
(νκνηφηεηεο - δηαθνξέο) 
 

Αγνξά / Σαβέξλα  εθθξάδσ πξνηίκεζε-
επηζπκία  

 εθθξάδσ δπζαξέζθεηα 
(ζρφιηα γηα ηηκέο)  

 

 νπζηαζηηθά αηηηαηηθή 
πιεζπληηθνχ   

 κεηξήζηκα - κε κεηξήζηκα 
 εξσηεκαηηθή αλησλπκία 

(πφζνο, -ε, -ν) 
 επίζεηα (-νο, -ε/-α, -ν) 
 αξηζκεηηθά (100-1000) 
 

 αγνξά (καλάβηθν, ζνχπεξ 
κάξθεη, ιατθή, θηι.) 

 πξντφληα 
 ρξψκαηα 
 θαγεηφ 
 

 αγνξά (ζηε ιατθή) 
(νκνηφηεηεο – δηαθνξέο) 

 επρέο (κε γεηα, θηι.) 

Γηακνλή / Γηαθνπέο  πεξηγξάθσ - δεηψ 
πιεξνθνξίεο 

 ζπλδηαιέγνκαη ηειε- 
θσληθά 

 απνθαζηζηψ ηελ 
επηθνηλσλία (δελ 
θαηαιαβαίλσ, θηι.) 

 εθθξάδσ ηθαλνπνίεζε 

 κέιινληαο (απιφο) 
 εηζαγσγή ζηελ 

ππνηαθηηθή (απιή) 
 ρξνληθά επηξξήκαηα (γηα 

απιφ κέιινληα) 
 ηαθηηθά αξηζκεηηθά 
 νπζηαζηηθά θιεηηθή 
 ζειπθά ζε -νο (ε νδφο) 
 

 θαηνηθία  
 αγγειίεο 
 μελνδνρείν 
 δηαδίθηπν (ζρεηηθά κε 

θξαηήζεηο) 
 κήλεο 
 θαηξφο 

Δπρέο (θαινξίδηθν, θηι.) 

 



Δπίπεδο Α2 
 
Γιάπκεια ηος ππογπάμμαηορ: 120 ψξεο 
Παπαηηπήζειρ: Ζ θάζε ελφηεηα δηδάζθεηαη ζε πεξίπνπ 15 ψξεο 
 
 

Θεμαηική Δνόηηηα Πεπίζηαζη επικοινυνίαρ/ 
Γλυζζική ππάξη 

Γπαμμαηική Λεξιλόγιο Πολιηιζηικά ζηοισεία 

Φπραγσγία / Διεχζεξνο 
ρξφλνο 

 θάλσ, δέρνκαη, αξλνχκαη 
πξφζθιεζε 

 εθθξάδσ επηζπκία, 
πξφζεζε, απφθαζε 

 εθθξάδσ ηθαλφηεηα, 
ππνρξέσζε 

 δεηψ/ δίλσ άδεηα, 
βνήζεηα, ζπκβνπιή 

 δεηψ απφ ηνπο άιινπο 
 

 ππνηαθηηθή (απιή) 
 αλψκαια ξήκαηα ζηελ 

ππνηαθηηθή 
 άξλεζε ππνηαθηηθήο 
 ππνηαθηηθή θαη εγθιηηηθά 
 

 είδε ςπραγσγίαο:  
1. θαγεηφ (εζηηαηφξην, 

ηαβέξλα) 
2. πνηφ  
3. ζεάκαηα (ζέαηξν, 

θηλ/θνο, ζπλαπιία) 
 αζιεηηζκφο 
 

 ειιεληθή ςπραγσγία 
(κπαξάθηα, θαγεηφ θαη 
πνηφ κε παξέα, 
κπνπδνχθηα)  

 επρέο (Καιά λα πεξάζεηε!, 
Να ην θάςεηε!) 

 

Τπεξεζίεο:  
δεκφζηεο & θξαηηθέο 

 δεηψ - δίλσ πιεξνθνξίεο 
 δειψλσ απψιεηα 

 αφξηζηνο ξεκάησλ Α’ & Β’ 
ζπδπγίαο 

 αλψκαια ξήκαηα 
 ρξνληθά επηξξήκαηα (γηα 

αφξηζην) 
 

 αζηπλνκία 
 θέληξν αιινδαπψλ 
 ΚΔΠ 
 ηαρπδξνκείν 
 ΟΣΔ  
 ηξάπεδα 
 

Ζ γξαθεηνθξαηία ζηελ 
Διιάδα 
 

πζηάζεηο & αληαιιαγή 
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 
 
 

 κηιψ γηα /πεξηγξάθσ ηνλ 
εαπηφ κνπ 

 ζπζηήλνκαη, ζπζηήλσ 
θάπνηνλ  

 αλαθέξνκαη ζε ζπκβάληα 
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο/ ηεο 
παηδηθήο  ειηθίαο/ζε 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

 ζπκπιεξψλσ έλα απιφ 
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 
 
 

 επίζεηα  -φο, -ηά, -φ 
 επηξξήκαηα (-α) 

 ραξαθηεξηζηηθά:  
1. ζσκαηηθά 
2. πξνζψπνπ 
3. πξνζσπηθφηεηαο 

 
 επαγγέικαηα 
 

Δζληθφηεηεο 
(νκνηφηεηεο - δηαθνξέο) 
 



 

Γηαηξνθή 
 
 

 δίλσ εληνιέο, νδεγίεο, 
ζπκβνπιέο 

 δεηψ απφ ηνπο άιινπο 
(παξαγγέιλσ) 

 πεξηγξάθσ κηα εηθφλα 

 πξνζηαθηηθή (απιή) Α’, Β’ 
ζπδπγίαο  

 πξνζηαθηηθή θαη εγθιηηηθά 
 ηχπνο επγέλεηαο (ζα 

ήζεια) 
 

 θαηάινγνη εζηηαηνξίσλ, 
κπαξ, θιπ. 

 ζπληαγέο 
 δηαδίθηπν (ζρεηηθά κε 

καγεηξηθή) 
 ρξψκαηα (απνρξψζεηο) 
 
 

 κεζνγεηαθή δηαηξνθή 
 ειιεληθέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο (νκνηφηεηεο - 
δηαθνξέο) 

 ηζειεκεληέο 
 θαγεηά, πνηά & γηνξηέο 
 επρέο (Καιή φξεμε!, Γεηα 

καοΗ) 
 Free press (City, 

Αζελφξακα) 
 επγέλεηα 
 

Τγεία / Πεξίζαιςε 
 

 πεξηγξάθσ έλα πξφβιεκα 
πγείαο  

 εθθξάδσ (ζπλ)αηζζήκαηα 
 

 εηζαγσγή ζηε ζπλερή 
Τπνηαθηηθή 

 φινο, -ε, -ν 
 αξηζκεηηθά  
(1000 - 1.000.000) 
 

 γηαηξνί (βαζηθέο 
εηδηθφηεηεο) 

 κέιε ζψκαηνο 
 λνζνθνκεία – θιηληθέο 
 εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηεο 

πγείαο 
 

Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο 
(νκνηφηεηεο - δηαθνξέο) 
 

Κνηλσληθή δσή / Γηνξηέο  εχρνκαη ζε κηα γηνξηή 
 ιέσ ηελ ειηθία, 

εκεξνκελία, δηεχζπλζε 
 δειψλσ ηνλ θηήηνξα 
 εθθξάδσ ζπλαηζζήκαηα 
 

 γεληθή (νπζ. & επηζ.) 
 εξσηεκαηηθή αλησλπκία 

(πνηαλνχ / ηίλνο-πνηαλψλ) 
 θηεηηθφ επίζεην δηθφο,-ή,-φ 

κνπ 
 πνιχο-πνιιή-πνιχ 
 

 ενξηνιφγην (Πάζρα, θιπ.) 
 εκεξνκελία 
 ειηθία 
 
 

 επρέο γηα ηηο γηνξηέο 
 εληνπηζκφο ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο 
 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ  πεξηγξάθσ κηα εηθφλα 
 γξάθσ έλα απιφ επίζεκν 

γξάκκα (π.ρ. ζε 
νηθνινγηθή νξγάλσζε) 

 ζπγθξηηηθφο & 
ππεξζεηηθφο βαζκφο 
(επίζ.-επηξξ.) 
πεξηθξαζηηθά  

 ηφπνη (βνπλφ, ζάιαζζα, 
σθεαλφο, θιπ.) 

 θπηά 
 δψα 
 

 εχθξαηε δψλε 
 κεζνγεηαθή 
     ρισξίδα θαη παλίδα 
 

Γειηίν θαηξνχ 
 

 θαηαλνψ δειηίν θαηξνχ 
 δεηψ - δίλσ πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ θαηξφ 

 ππνζεηηθέο πξνηάζεηο  
    (α΄είδνο) 
 ηαθηηθά αξηζκεηηθά   
    (>1.000) 

 θαηξφο 
 πξνζαλαηνιηζκφο  
 

 είδνο δηαθνπψλ ησλ 
Διιήλσλ 

 πεξίνδνη δηαθνπψλ 
 

 



Δπίπεδο  B1 
 
Γιάπκεια ηος ππογπάμμαηορ: 150 ψξεο 
 
 

Θεμαηική Δνόηηηα Πεπίζηαζη 
επικοινυνίαρ 

Λεξιλόγιο Γλυζζική ππάξη Γπαμμαηική Πολιηιζηικά ζηοισεία 

Τπεξεζίεο δεκφζηεο θαη 
θξαηηθέο  
 

 δηαβάδσ θαη 
θαηαιαβαίλσ 
αλαθνηλψζεηο, 
έληππα, 
πιεξνθνξίεο 

  ζπκπιεξψλσ 
έληππα 

 δεηψ πιεξνθνξίεο 
γηα ππεξεζίεο θαη 
πξντφληα 

 δίλσ πιεξνθνξίεο 
 απνινγνχκαη θαη 

δηθαηνινγνχκαη 
 

 ππεξεζίεο - ζρεηηθά 
έληππα 
1. OTE 
2. ΓΔΖ 
3. ΔΛΣΑ 
4. ηξάπεδα 
5. αεξνδξφκην 
6. ηεισλείν 
7. αζηπλνκία 
8. ηκήκα 

αιινδαπψλ 
9. γξακκαηεία 

Κοινυνικέρ επαθέρ 
 ζπζηήλσ θάπνηνλ  
 δίλσ ηε ζεηξά κνπ 
 δίλσ ζπγραξεηήξηα 
 εθθξάδσ ιχπε 
 αξρίδσ θαη ηειεηψλσ 

έλα επίζεκν γξάκκα 
 
Ανηαλλαγή 
πληποθοπιών 
 επηβεβαηψλσ 
 εθθξάδσ 

αβεβαηφηεηα 
 δηαςεχδσ 
 θάλσ αλαθνξά ζε 

ιφγν άιινπ 
 
Απότειρ και κπίζειρ 
 ιέσ ηε γλψκε κνπ 

(ζπκθσλία-
δηαθσλία) 

 δεηψ ηε γλψκε ηνπ 
άιινπ 

  
Πποθέζειρ, 
ςποσπεώζειρ, 
δεζμεύζειρ 
 εθθξάδσ πξφζεζε/  

απφθαζε 

Ονομαηική θπάζη 
α. Οπζηαζηηθά 
 ζειπθά ζε -νο 
 ζειπθά ζε -ζε, -με, -

ςε 
  νπδέηεξα ζε -νο 
 πηψζεηο: 
1. γεληθή  
 ηεο ηδηφηεηαο 
 κε ηνπηθά θαη 

ρξνληθά επηξξήκαηα 
 κε επηθσλήκαηα 
 επηξξεκαηηθή 

2. αηηηαηηθή 
 επηξξεκαηηθή 
 εκπξφζεηε 
 κε απξφζσπα 

ξήκαηα 
 
β. Δπίζεηα 
 -σλ, -νχζα, -νλ 
 -χο,- ηά, -χ 
 παξαγσγή - ζχλζεζε 

επηζέησλ (ζεκεξηλόο, 
νινθαίλνπξηνο) 

 ζπγθξηηηθφο & 
ππεξζεηηθφο βαζκφο –
κνλνιεθηηθά 

 

 εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα 

 βαζηθά ζηνηρεία 
πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

 ζξεζθεία 
 κεγάινη Έιιελεο 
 ειιεληθή κπζνινγία 
 ήζε θαη έζηκα 
 κνπζηθή - ρνξφο 
 ηέρλε (δσγξάθνη & 

πνηεηέο) 
 ιατθφ ζέαηξν 
 ζέαηξν θηψλ 

Μεηαθίλεζε – Σαμίδηα  –  
Γηακνλή 
 
Δπηζθέςεηο ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο 
(ζέαηξα, κνπζεία, θα.) 
 
 

 δηαβάδσ θαη 
θαηαιαβαίλσ 
πίλαθεο, 
θαηαιφγνπο, 
ελεκεξσηηθά έληππα 

 δεηψ πιεξνθνξίεο 
πξνθνξηθά ή γξαπηά 

 δίλσ επεμεγήζεηο 
 δηαπξαγκαηεχνκαη, 

παξαπνλνχκαη  

 κεηαθνξηθά κέζα 
 δξφκνη - νδνί 
 ζεκαηνδφηεζε 
 κέξε - ηνπνζεζίεο 
 δηακνλή -  

θαηαιχκαηα 
 έγγξαθα ηαμηδηνχ 
 απνζθεπέο 
 ζεάκαηα 
 θαιιηηέρλεο 
 ρψξνη πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 
 
 
 



Γηαηξνθή 
 
Τγεία - Πεξίζαιςε 
 

 δεηάσ πιεξνθνξίεο 
πξνθνξηθά ή γξαπηά 

 παξαπνλνχκαη θαη 
δηακαξηχξνκαη 

 εμαζθαιίδσ παξνρή 
ππεξεζηψλ 

 ηξφθηκα, γεχκαηα 
 δηαηξνθή 
 αηζζήζεηο 
 πγηεηλή - πξνζσπηθή 

πεξηπνίεζε 
 αζζέλεηεο 
 αηπρήκαηα 
 ηαηξηθέο ππεξεζίεο 
 αζθάιεηεο 

 εθθξάδσ  
αλαγθαηφηεηα/ 
ππνρξέσζε 

 δίλσ ππφζρεζε 
 πξνζθέξνκαη λα 

θάλσ θάηη 
 Δπηηξέπσ/ 

απαγνξεχσ 
 Εεηψ/ δίλσ 

ζπκβνπιέο/ νδεγίεο 
 
ςναιζθήμαηα  
 ζεηηθά: εθθξάδσ 

ελδηαθέξνλ, ειπίδα, 
αηζηνδνμία, 
επγλσκνζχλε, 
έθπιεμε 

 αξλεηηθά: εθθξάδσ 
απαηζηνδνμία, θφβν, 
απνγνήηεπζε 

 εθθξάδσ δηζηαγκφ, 
ακθηβνιία 

 ξσηάσ ηνλ άιιν γηα 
ηα ζπλαηζζήκαηά 
ηνπ 

 
Αθηγούμαι  
 πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο 
 αλαθέξνκαη ζε 

πξφζσπα, 
πξάγκαηα, γεγνλφηα 

 
Σεσνικέρ λόγος/ 
επικοινυνίαρ 
 εηζάγσ έλα ζέκα/ 

δηνξζψλσ/ επεμεγψ 
 Απαξηζκψ/ δίλσ 

Ρημαηική Φπάζη 
 πξνζηαθηηθή 

(ζπλερήο-απιή: 
δηάθξηζε) 

 ππνηαθηηθή (ζπλερήο-
απιή: δηάθξηζε) 

 ππνζεηηθέο πξνηάζεηο 
(β΄ είδνο) 

 ελεξγεηηθά ξήκαηα 
Παξαηαηηθφο 
Παξαθείκελνο 
Τπεξζπληέιηθνο 
Μέιινληαο (απιφο – 
ζπλερήο: δηάθξηζε) 
πληειεζκέλνο 
Μέιινληαο 

 κέζα  ξήκαηα 
    Όινη νη ρξφλνη 
 εηζαγσγή ζηε ρξήζε 

ηεο Παζεηηθήο θσλήο 
 κεηνρέο ζε 
    -νληαο/ -ψληαο 
 
Πποθέζειρ  
 αληί 
 παξά 
 πξνο 
 
ύνδεζμοι  
 θαη (εκθαηηθφ, 

ζπκπεξαζκαηηθφ) 
 νχηε…νχηε/ ή…ή 
 θαζψο/ πξηλ/ κφιηο/ 

αθνχ (ρξνλ.) 
 ελψ (αληηζ.& ρξνλ.) 
 αλ θαη 
 σζηφζν 
 επεηδή 

Αγνξά αγαζψλ 
 

 δηαβάδσ θαη 
θαηαιαβαίλσ 
δηαθεκίζεηο θαη 
νδεγίεο ρξήζεο 

 δεηψ πιεξνθνξίεο 
θαη 
δηαπξαγκαηεχνκαη 

 δηακαξηχξνκαη θαη 
δηεθδηθψ 

 

 θαηαζηήκαηα 
 ξνπρηζκφο 
 νηθηαθέο ζπζθεπέο 

θαη νηθηαθφο 
εμνπιηζκφο 

Κνηλσληθέο επαθέο 
 

 αληαιιάζζσ 
πιεξνθνξίεο θαη 
απφςεηο 

 ζπκθσλψ ή 
δηαθσλψ 

 ζπλεξγάδνκαη 
   

 ζρέζεηο 
 πξνζθιήζεηο 
 αιιεινγξαθία 

Δπαγγεικαηηθή δσή 
 

 αλαδεηψ εξγαζία 
 ππνβάιισ αίηεζε 
 δίλσ ζπλέληεπμε 
 ζπληάζζσ 

βηνγξαθηθφ 
 ελεκεξψλνκαη γηα ηηο 

ζπλζήθεο, ηηο 
παξνρέο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη 

 επαγγέικαηα 
 ρψξνη εξγαζίαο 
 εηζνδήκαηα 
 ζπλζήθεο εξγαζίαο  
 παξνρέο 



δηαπξαγκαηεχνκαη 
 

παξαδείγκαηα 
 δεηψ δηεπθξίληζε, 

επαλάιεςε 
 δίλσ ζπκβνπιέο/ 

νδεγίεο 
 δεηψ λα γίλεη εζπρία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 φηη 
 πσο 
 πνπ 
 κήπσο 
 
Δπιππήμαηα  
 ζε -α 
 ζε -σο 
 ζπγθξηηηθφο 
βαζκφο -κνλνιεθηηθά 

 
Ανηυνςμίερ  
 πξνζσπηθέο (άκ./έκ. 

αληηθείκελν - ζέζε 
ζηελ πξφηαζε) 

 αφξηζηεο (θάπνηνο,-
α,-ν/ θαζέλαο, 
θαζεκηά, θαζέλα) 

 αλαθνξηθέο (φπνηνο,-
α,-ν/ φζνο,-ε,-ν). 

 



Δπίπεδο Β2 
 
Γιάπκεια ηος ππογπάμμαηορ: 180 ψξεο 
 

Θεμαηική Δνόηηηα Πεπίζηαζη 
επικοινυνίαρ 

Λεξιλόγιο Γλυζζική ππάξη Γπαμμαηική Πολιηιζηικά ζηοισεία 

Καζεκεξηλή δσή 
 

 ρξεζηκνπνηψ 
δεκφζηα έγγξαθα 

 αηηήζεηο 
 βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
 ππεχζπλεο δειψζεηο 
 
 

 ρξήζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ κε θηιηθφ 
πξνο ην ζπκπνιίηε 
ηξφπν 
 ζεβαζκφο ζηελ ηξίηε 

ειηθία 
 πξνγξακκαηηζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ 
 επαθέο κε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο  
 

Όιεο νη δηδαγκέλεο 
γισζζηθέο πξάμεηο ζε 
πην ζχλζεηεο δνκέο. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 εθθξάδσ γλψκε/ 

θξίζε/ άπνςε/ 
ζπκθσλία/ δηαθσλία 

 επηρεηξεκαηνινγψ 
ππέξ ή θαηά 

 θαηαζέησ 
αληεπηρείξεκα 

 
 

Ονομαηική θπάζη 
α. Οπζηαζηηθά: 
 δηπινηππίεο, 

εμαηξέζεηο  
 παξαγσγηθή 

κνξθνινγία 
(επηζήκαηα: -(ζ)ηκν, -
έαο, δεκηνπξγία 
λενινγηζκψλ) 

 ζχλζεζε 
 
β. Δπίζεηα 
 -εο, -εο, -εο 
 -σλ, -νπζα, -νλ 
 -χο, -εία,- χ 
 ζπκθσλία γέλνπο ζε 

φια ηα πεξηβάιινληα 
 
 
Ρημαηική θπάζη 
 παζεηηθή θσλή ζε 

φινπο ηνπο ρξφλνπο 
θαη εγθιίζεηο 

 απνζεηηθά ξήκαηα 
 παξαγσγηθή 

κνξθνινγία 
(επηζεκαηνπνίεζε: -
άξσ / 
πξνζεκαηνπνίεζε) 

 θιίζε ξεκάησλ ζε 
     -άγσ/ -βάιισ 
 εζσηεξηθή αχμεζε 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο 
ησλ Διιήλσλ 
 ρξήζε κέζσλ 

καδηθήο 
ζπγθνηλσλίαο 

 ηξφπνη δηαζθέδαζεο 
 σξάξηα- ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ 
δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ 

 ΚΔΠ 

Κνηλσληθά δεηήκαηα 
(θνηλσληθφ πεξηβάιινλ) 
- Γηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο  
 

 ζπληάζζσ/ 
απεπζχλσ αλνηρηή 
επηζηνιή κε ρξήζε 
επηρεηξεκαηνινγίαο 
 

 

 θηψρεηα -  
 ππνγελλεηηθφηεηα 

 ζρέζεηο ησλ δχν 
θχισλ 
 ζρέζεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα 
  ηχπνη νηθνγελεηψλ 
 αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ 
 μελνθνβία 
 ξαηζηζκφο 
 κεηαλάζηεπζε 
 κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο 

 ζηνηρεία γηα ην 
πξνθίι ηεο ειιεληθήο 
θνηλσλίαο  

 ε επγέλεηα ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα 
(ιεθηηθή θαη κε) 

 θνηλσληθέο 
ζπλαλαζηξνθέο 

 

Οηθνινγία 
 

 επεμεξγάδνκαη θαη 
εληνπίδσ 
πιεξνθνξίεο ζε 
νηθνινγηθά θείκελα 
(αθίζα, ελεκεξσηηθφ 
θπιιάδην) 

 

 ιεηςπδξία 
 θιηκαηηθέο αιιαγέο 
 αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα 
 πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο 
 ελέξγεηα 

Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 
 



 αλαθχθισζε 
 πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο  
 ρψξνη πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο απνξξηκκάησλ 
 βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο ιπκάησλ 
 πξνζηαηεπκέλνη 

πδξνβηφηνπνη 
 παξαιίεο κε κπιε 

ζεκαίεο ζηελ ειιεληθή 
επηθξάηεηα  

 

 κεηνρή ζε -κέλνο, -ε, 
-ν 

 
Ανηυνςμίερ 
ν νπνίνο, ε νπνία, ην 
νπνίν 
φ,ηη 
 
 
 

Πνιηηηθή 
Μ.Μ.Δ. 
 

 επεμεξγάδνκαη 
εηδεζενγξαθηθφ 
άξζξν 
 εθθξάδσ ηελ άπνςή 

κνπ ζε blogs, fora, 
πεξηνδηθά… 

 

 πνιηηηθά ζπζηήκαηα 
 εηδεζενγξαθία 
 παζνγέλεηεο ηεο 

πνιηηηθήο 
 

  ην θνηλνβνπιεπηηθφ 
ζχζηεκα ζηελ 
Διιάδα 

 ε δηελέξγεηα εθινγψλ 
 ε δηαπινθή 
 
 

Οηθνλνκία-
Δπαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα 
 

 ζπκπιεξψλσ έληππα 
ηεο ηξάπεδαο, ηεο 
εθνξίαο, ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 
 αλαδεηψ εξγαζία 
 επεμεξγάδνκαη/ 

θαηαρσξίδσ αγγειίεο 
 
 

 παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
θξίζε 
 αλεξγία/ εξγαζία 
 θαηαλαισηηζκφο 
 αληαγσληζηηθφηεηα 
 άκεζνη/  έκκεζνη 

θφξνη 
 ΦΠΑ 
 επηζηξνθή θφξνπ 
 θξαηηθά επηδφκαηα 

(π.ρ. επίδνκα 
αλεξγίαο) 

 

 ην θνξνινγηθφ 
ζχζηεκα ζηελ 
Διιάδα  

 νη λένη θαη νη 
γπλαίθεο ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν 

 

Σέρλεο-Καιιηηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα 

 επηιέγσ θαιιηηερληθέο 
εθδειψζεηο 
 επεμεξγάδνκαη άξζξν 

θξηηηθήο 
 

 θαιιηηερληθά γεγνλφηα 
 ηάζεηο 
 κνξθέο ηέρλεο 
 
 

 γλσξηκία κε 
ζχγρξνλνπο 
λενέιιελεο 
θαιιηηέρλεο 

 πνιηηηζηηθνί ρψξνη 



ζηελ Διιάδα 
(γθαιεξί, κνπζεία)  

 

Δθπαίδεπζε 
 
 

 επεμεξγάδνκαη έληππα 
ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
(νδεγφο ζπνπδψλ, 
αλαθνηλψζεηο 
γξακκαηείαο, 
πξνθεξχμεηο 
ππνηξνθηψλ) 
 θξαηψ ζεκεηψζεηο 
 επεμεξγάδνκαη 

δηαγξάκκαηα, πίλαθεο 
 

 ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
ζηελ εθπαίδεπζε 
 εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα 
 δηα βίνπ κάζεζε 
 λέεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο 
 νδεγφο ζπνπδψλ 
 

  νη βαζκίδεο ηνπ 
ειιεληθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

 παξαπαηδεία 
 ηδησηηθή vs. δεκφζηα 

εθπαίδεπζε 
 παλεπηζηεκηαθφ 

άζπιν 
 θαηαιήςεηο 
 

Τγεία-Πεξίζαιςε-
Γηαηξνθή 
 
 

 πεξηγξάθσ 
ζπκπηψκαηα 

 θαηαλνψ δηάγλσζε 
 δηεθδηθψ δηθαηψκαηα 

πεξίζαιςεο θαη 
λνζειείαο 

 θαηαλνψ θαη 
ρξεζηκνπνηψ δεκφζηα 
έγγξαθα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
ηνκέα ηεο πγείαο 
(εμεηάζεηο αίκαηνο, 
βηβιηάξηα λνζειείαο 
θαη εκβνιηαζκνχ, 
βηβιηάξηα ζπληαγψλ) 

 

 αληηθαπληζηηθή 
εθζηξαηεία 
 κεηαιιαγκέλα/ 

βηνινγηθά πξντφληα 
 ζπλήζεηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο 
 δηαηξνθή θαη ηξφπνο 

δσήο 
 αζζέλεηεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην 
άγρνο 
 εζληθά ζπζηήκαηα 

πγείαο 
 κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο (Γηαηξνί 
ρσξίο χλνξα) 

 

 Δζληθφ χζηεκα 
Τγείαο 

 παζνγέλεηεο 
 

Αζιεηηζκφο 
 

 παξαθνινπζψ 
αζιεηηθέο εηδήζεηο, 
ζπνξ 
 επεμεξγάδνκαη άξζξα 

αζιεηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο 
 δηαβάδσ αζιεηηθέο 

 αζιήκαηα 
 νιπκπηαθνί αγψλεο 
 πξσηαζιεηηζκφο 
 

 νιπκπηζκφο 
 αθή νιπκπηαθήο 

θιφγαο 
 εμέδξα γεπέδνπ 
 



εθεκεξίδεο 
 

 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ syllabus-αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε: 

 ζην Αλαιπηηθφ Δμεηαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιελνκάζεηαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

 ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο  

 ην Δπίπεδν ΚΑΣΧΦΛΗ γηα ηα Νέα Διιεληθά, χγρξνλεο Γιψζζεο 

 ην ήδε ππάξρνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο 

 ηε δνκή επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ 
 



3Ο ΜΔΡΟ     ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ  ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ 
 
Βαζικά εγσειπίδια ανά επίπεδο  
 
Α1 και Α2 

 Φαλή Βαιζακάθε, Γήκεηξα Μαλάβε, Οξίζηε, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα  Μ. Σξηαληαθπιιίδε)  

 Κιεάλζεο Αξβαληηάθεο, Φξφζσ Αξβαληηάθε, Επηθνηλσλήζηε Ειιεληθά  1, Δθδφζεηο Γέιηνο  + ηεηξάδηα αζθήζεσλ, CD  

 Κιεάλζεο Αξβαληηάθεο, Φξφζσ Αξβαληηάθε, Επηθνηλσλήζηε Ειιεληθά  2, Δθδφζεηο Γέιηνο  (κέρξη ην κάζεκα 6) + ηεηξάδηα αζθήζεσλ, CD 

 Γήκεηξα Μαξηλέηα, Γήκεηξα Παπαρεηκσλά, Ειιεληθά ηώξα 1+1, Δθδφζεηο Νφζηνο. 
 
B1 

 Κιεάλζεο Αξβαληηάθεο, Φξφζσ Αξβαληηάθε, Επηθνηλσλήζηε Ειιεληθά  2, Δθδφζεηο Γέιηνο  (απφ ην κάζεκα 6 θαη εμήο) + ηεηξάδηα αζθήζεσλ, CD 

 Γήκεηξα Μαξηλέηα, Γήκεηξα Παπαρεηκσλά, Ειιεληθά ηώξα 2+2, Δθδφζεηο Νφζηνο. 
 
B2 

 ππξνπνχινπ, Θενδσξίνπ, Η γιώζζα πνπ κηιάκε ζηελ Ειιάδα, University Studio Press 

 Κιεάλζεο Αξβαληηάθεο, Φξφζσ Αξβαληηάθε, Επηθνηλσλήζηε Ειιεληθά 3, Δθδφζεηο Γέιηνο + ηεηξάδηα αζθήζεσλ, CD  

 Η. Γηαθνπκή, Υ. Παξαζθεπνπνχινπ, Α. Πνπινπνχινπ, Σπλερίδνληαο, Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε 
 

 
ςμπληπυμαηικά βοηθήμαηα για όλα ηα επίπεδα 

 

 Φαλή Βαιζακάθε, Ρνχια Κακαξηαλνχ, Λίλα Καλέιινπ, Έθε Καηνχδε, Τα ειιεληθά είλαη έλα…παηρλίδη, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα  
Μ. Σξηαληαθπιιίδε)  

 Διέλε Γεκίξε-Πξνδξνκίδνπ, Ρνχια Κακαξηαλνχ-Βαζηιείνπ, Nέα Ειιεληθά γηα κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο   Α’, Β’, Γ’,  Δθδφζεηο 
Μεηαίρκην 

 Μάξζα Βαδάθα, Σηξαηεγηθέο αλάγλσζεο, Μεηαίρκην 

 Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ΝΔΓ ηνπ ΑΠΘ, Τα Νέα Ειιεληθά γηα μέλνπο,  Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ  (Ίδξπκα  Μ. Σξηαληαθπιιίδε) 

 Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ΝΔΓ ηνπ ΑΠΘ, Τα Νέα Ειιεληθά γηα μέλνπο – Βηβιίν Αζθήζεσλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα  Μ. 
Σξηαληαθπιιίδε)  

 Φξφζσ Αξβαληηάθε, Λέιηα Παληέινγινπ, Άθνπ λα δεηο 1, 2, 3, Δθδφζεηο Γέιηνο  

 Θ. Αγάζνο, Μ. Αλησλίνπ, Μ. Γαιαδνχια, η. Γεκεηξάθνπ, Λ. Θψδα, Α. Ληβηέξε, Ν. Μαγγαλά, Α. Σζνηζνξνχ, Αθνύζηε ειιεληθά, Κέδξνο. 

 Μαξία Αλησλίνπ, Βελεηζηάλα Αζηαξά, Εσή Γεηζνχδε, Μηιάκε…Ειιεληθά.. Εγρεηξίδην γηα ηελ εμάζθεζε ηεο δεμηόηεηαο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Δζληθφ 
θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 Θαλάζεο Αγαζφο, Βαζηιηθή Γηαλλαθνχ, Βαξβάξα Γεκνπνχινπ, Αιίθε Σζνηζφξνπ. Αθνινπζώληαο ην θείκελν. Κείκελα γηα ην πξνρσξεκέλν επίπεδν 
ειιελνκάζεηαο. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 



Υλικό στο διαδίκτυο 

 www.ilsp.gr (φιλογλωσσία) 

 

 

http://www.ilsp.gr/

