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∆.310/Ε4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Επίπεδο Α1
Θεµατική Ενότητα
Εισαγωγική ενότητα
Συστάσεις σε φιλικό ύφος

Χαιρετισµοί
Πάµε για έναν καφέ;
Συστάσεις σε επίσηµο ύφος

Ανταλλαγή προσωπικών
πληροφοριών

Περίσταση επικοινωνίας/ Γραµµατική
Λεξιλόγιο
Γλωσσική πράξη
Φωνητική & γραφή
συστήνοµαι σε φιλικό
βοηθητικό ρήµα ‘είµαι’
Χαίρω πολύ!
ύφος
προσωπική αντωνυµία
δίνω πληροφορίες για τον
γένη ουσιαστικών ενικός
εαυτό µου (όνοµα,
αριθµός (-ος, -ας, -ης / -η,
καταγωγή)
-α / -ο, -ι, -µα)
ζητώ πληροφορίες
οριστικό άρθρο
άρνηση – ερώτηση
χαιρετώ
αιτιατική (ενικός αριθµός) Τι κάνεις; -Μια χαρά!
προτείνω
συζυγίες ρηµάτων Α & Β
δέχοµαι µια πρόταση
αόριστο άρθρο
συστήνοµαι σε επίσηµο
ύφος
δίνω/ ζητώ πληροφορίες
για τον εαυτό µου
(εθνικότητα/ γλώσσες)
δίνω/ ζητώ πληροφορίες
αντικείµενο
µέσα µεταφοράς
για τον εαυτό µου
ερωτηµατικές αντωνυµίες
(σπουδές, επάγγελµα,
(ποιος, -α, -ο/ τι/πού/πώς)
διεύθυνση)
προθέσεις (µε,σε,για,από)
ρωτώ για τον τόπο, την
+ αιτιατική
κατεύθυνση, τον τρόπο
αριθµητικά 1-10

Πολιτιστικά στοιχεία

γλώσσα
(χειραψίες)

σώµατος

τύπος ευγένειας

ελληνικά τοπωνύµια
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Στο περίπτερο, στην
καφετέρια

παραγγέλνω
ρωτάω για το ποσό
ρωτάω - λέω την ώρα

Καθηµερινή ζωή

µιλώ για/ περιγράφω την
καθηµερινότητά µου

Ελεύθερος χρόνος

εκφράζω προτίµησηεπιθυµία
εκφράζω ικανότητα/
ανικανότητα
εκφράζω υποχρέωση
κάνω, δέχοµαι, αρνούµαι
πρόσκληση
εκφράζω σχέδιο/απόφαση
να κάνω κάτι
περιγράφω
ζητώ πληροφορίες
τηλεφωνικά
εκφράζω ικανοποίηση,
δυσαρέσκεια
ζητώ από τους άλλους
(παραγγέλνω, ζητώ τον
λογαριασµό)
προσελκύω την προσοχή

∆ιαµονή / ∆ιακοπές

Στην ταβέρνα

ουσιαστικά ονοµαστική &
αιτιατική πληθυντικού
ερωτηµατικό επίρρηµα
(πόσο)
κλίση ρηµάτων τρώω,
ακούω, λέω, πάω
επιρρήµατα συχνότητας
κτητική αντωνυµία
αριθµητικά 11 – 100
επίθετα (-ος, -η/-α, -ο)
υποτακτική (απλή)
ανώµαλα ρήµατα στην
υποτακτική
άρνηση υποτακτικής

βασικά προϊόντα
ώρα

καθηµερινές
δραστηριότητες
διαστήµατα ηµέρας (πρωί,
κτλ.)

ελληνικές συνήθειες (ώρα,
µέγεθος γευµάτων,
ελληνικό πρωινό)

µέρες εβδοµάδας
χόµπι

ελεύθερος χρόνος στην
Ελλάδα

µέλλοντας (απλός)
χρονικά επιρρήµατα (για
απλό µέλλοντα)
αριθµητικά 100-1000

ξενοδοχείο
µήνες
εποχές

Κυκλάδες

µου αρέσει/-ουν
ποσοτικά επιρρήµατα
(καθόλου, πολύ, πάρα
πολύ)
αντωνυµικό αντικείµενο

κατάλογος, µενού
φαγητό

ελληνική κουζίνα
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Επίπεδο Α2
Θεµατική Ενότητα

Περίσταση
επικοινωνίας/ Γραµµατική
Γλωσσική πράξη

Εισαγωγική ενότητα
Επανάληψη Α1

Στο περίπτερο, στην
καφετέρια
• Αγοράζω,
παραγγέλνω
ζητώ και δίνω
προσωπικές πληροφορίες
(γλώσσες, σπουδές,
εργασία, ενδιαφέροντα)
περιγράφω εξωτερικά
χαρακτηριστικά,
χαρακτήρα
µιλάω για την οικογένεια
µου
ζητάω και δίνω
πληροφορίες σχετικά µε
την κατοικία
περιγράφω το σπίτι µου
προσκαλώ, δέχοµαι,
αρνούµαι µία πρόσκληση
ζητώ/δίνω άδεια
ζητώ/δίνω συµβουλή
εκφράζω σχέδιο/απόφαση
να κάνω κάτι
µιλάω για τα χόµπι µου,
τον ελεύθερο χρόνο µου
δίνω εντολές, οδηγίες,

Επαγγελµατική ζωή

Ψάχνω για σπίτι - Οικογένεια

Ψυχαγωγία
Ελεύθερος χρόνος

∆ιατροφή

Λεξιλόγιο

Φωνητική

κατηγορίες ουσιαστικών
ονοµαστική / αιτιατική
πτώση
συζυγίες ρηµάτων
ρήµατα συζυγίας Β2
κλίση επιθέτων
επιρρήµατα σε –α, λίγο,
πολύ

επαγγέλµατα
χαρακτηριστικά:
σωµατικά
προσωπικότητας

ουρανικά
kota / k'eros

γενική πτώση
ρήµατα σε -µαι
τοπικά επιρρήµατα

µέλη της οικογένειας
διαµέρισµα, δωµάτια,
έπιπλα, συσκευές

-σ- + ηχηρά σύµφωνα

απλή υποτακτική
απλός µέλλοντας

κινηµατογράφος
θέατρο
µουσική
σπορ
χόµπι
εκδροµές

κλητική πτώση

φούρνος, µπακάλικο,

π / φ / χ / + ια, ιο, ιου
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Στην αγορά

Υπηρεσίες:
Τράπεζα
Ταχυδροµείο κλπ.
Υγεία / Περίθαλψη

Καιρός, εποχές, γιορτές.

συµβουλές
ζητώ από τους άλλους
(ψωνίζω)
ρωτώ/δίνω πληροφορίες
για την ποσότητα
εκφράζω προτίµησηεπιθυµία
ρωτώ/δίνω πληροφορίες
για το ποσό, το µέγεθος,
το είδος
εκφράζω επιδοκιµασία
ζητώ και δίνω
πληροφορίες
διηγούµαι (παρελθόν)
περιγράφω ένα πρόβληµα
υγείας
εκφράζω (συν)αισθήµατα
ζητώ/δίνω συµβουλές
ζητώ - δίνω πληροφορίες
για τον καιρό
κατανοώ απλή πρόγνωση
καιρού στο διαδίκτυο
εύχοµαι για ονοµαστική
γιορτή, γενέθλια.

απλή Προστακτική
άρνηση προστακτικής

κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο,
λαϊκή
συνταγές
προϊόντα

αντωνυµικό αντικείµενο,
άµεσο και έµµεσο

χρώµατα
µεγέθη
ρούχα

αόριστος
χρονικές εκφράσεις για το
παρελθόν
συνεχής Υποτακτική
επίθετα όλος o, πολύς
υποθετικοί λόγοι Α
αριθµητικά (εκατοντάδες),
τακτικά αριθµητικά
τοπικά επιρρήµατα
(βόρεια, νότια, κτλ)
παραθετικά επιθέτων/
επιρρηµάτων
(µονολεκτικά και
περιφραστικά)
προθετικές/επιρρηµατικές
φράσεις για τον χρόνο

ταχυδροµείο
ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία
τράπεζα
µέλη του σώµατος
συµπτώµατα
υγιεινή διατροφή

καιρός
εποχές
γιορτές

τελικό -ν

εγκλιτικός τόνος

