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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ
ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΚΔΠΑ / Common European Framework for
Languages - CEFR, 2001) είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή γηα ζέκαηα Παηδείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ην Κνηλφ
Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα: εθκάζεζε, δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε,
ππάξρνπλ έμη γισζζηθά επίπεδα (Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1,Γ2).

ΔΠΗΠΔΓΟ Α1
Σν επίπεδν Α1 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο θαη
ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο βαζηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην
επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 Μπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο πνπ ηνπ
είλαη νηθείεο θαη πνιχ βαζηθέο θξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ.
 Μπνξεί λα ζπζηεζεί θαη λα ζπζηήζεη άιινπο θαη κπνξεί λα ξσηήζεη θαη λα
απαληήζεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο ην πνχ κέλεη,
ηα άηνκα πνπ γλσξίδεη θαη ηα πξάγκαηα πνπ θαηέρεη.
 Μπνξεί λα ζπλδηαιιαγεί κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζεη.
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Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ γλσζηέο ιέμεηο θαη πνιχ ζηνηρεηψδεηο θξάζεηο πνπ αθνξνχλ
εκέλα, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην άκεζν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, φηαλ νη άλζξσπνη
κηινχλ αξγά θαη θαζαξά.
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα θαηαλνήζσ γλσζηά νλφκαηα, ιέμεηο θαη πνιχ απιέο πξνηάζεηο, π.ρ. ζε
αλαθνηλψζεηο θαη αθίζεο ή ζε θαηαιφγνπο.
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα ζπλδηαιέγνκαη κε απιφ ηξφπν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν άιινο είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο λα επαλαιάβεη ή λα επαλαδηαηππψζεη ηα ιεγφκελά ηνπ κε κηθξφηεξε
ηαρχηεηα νκηιίαο θαη λα κε βνεζήζεη λα δηαηππψζσ απηφ πνπ πξνζπαζψ λα πσ.
Μπνξψ λα θάλσ εξσηήζεηο θαη λα δψζσ απαληήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο
ή πάλσ ζε πνιχ γλσζηά ζέκαηα.
Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ απιέο θξάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα λα πεξηγξάςσ πνχ κέλσ
θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδσ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα γξάςσ κηα ζχληνκε, απιή θάξηα, ζηέιλνληαο γηα παξάδεηγκα ραηξεηηζκνχο
απφ ηηο δηαθνπέο.
Μπνξψ λα ζπκπιεξψζσ πξνζσπηθά ζηνηρεία ζε έληππα, λα γξάςσ γηα παξάδεηγκα ην
φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ εζληθφηεηά κνπ ζε έλα έληππν δηακνλήο ζε μελνδνρείν.
Σν Δπίπεδν Α1 (Breakthrough) – ζεσξείηαη ην ρακειφηεξν επίπεδν γελεηηθήο
γισζζηθήο ρξήζεο – ην ζεκείν ζην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα ζςνδιαλέγεηαι με απλό
ηπόπο, να θέηει και να απανηά ζε απλέρ επωηήζειρ ζσεηικέρ με ηον ίδιο, ηο πού μένει,
ηοςρ ανθπώποςρ πος γνωπίζει, ηα ππάγμαηα πος ηος ανήκοςν, να ξεκινά και να
ανηαποκπίνεηαι ζε απλέρ δηλώζειρ πος αθοπούν άμεζερ ανάγκερ ή πολύ οικεία θέμαηα,
αληί λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν, πξνβαξηζκέλν, ιεμηθά
νξγαλσκέλν ξεπεξηφξην θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
Αξζεληθά

Θειπθά

Οπδέηεξα

Ηζνζύιιαβα

Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα

Ηζνζύιιαβα

-αο, -εο, –νο

-α, –ε

-ν, -η

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ
Γηάθνξα:
άθιηηα
δάλεηεο ιέμεηο
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
-νο, -ε/-α, -ν
-νο, -ηα, -ν
Πνιχο, πνιιή, πνιχ
Κηεηηθά επίζεηα
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ
πγθξηηηθφο πεξηθξαζηηθά
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ
Πξνζωπηθέο αληωλπκίεο (α΄, β΄, γ΄ πξνζψπνπ): νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή-δπλαηνί θαη
αδχλαηνη ηχπνη-, άκεζν αληηθείκελν
Κηεηηθέο
Δξωηεκαηηθέο: ηη, πνηνο, πφζνο, πνηαλνχ
Αόξηζηεο: έλαο, θαλείο, ηίπνηε, άιινο
Γεηθηηθέο: απηφο, εθείλνο
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΦΩΝΖ – ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ
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Δλεξγεηηθή θωλή
Δλεξγεηηθή δηάζεζε
α ζπδπγία –σ
β ζπδπγία –ψ (-άο/ -είο)
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ – ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ
– ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ
Δλεξγεηηθή Φωλή
Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο, Αφξηζηνο, Μέιινληαο Απιφο
Τπνηαθηηθή απιή
Πξνζηαθηηθή απιή
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ
Σνπηθά: εδψ, εθεί, πάλσ, θάησ, κέζα, έμσ, κπξνζηά, πίζσ, δεμηά, αξηζηεξά, θνληά,
καθξηά, ίζηα
Υξνληθά: ηψξα, ζήκεξα, ρζεο, αχξην, θέηνο, πέξζη, ηνπ ρξφλνπ, μαλά, κεηά, λσξίο, αξγά,
πφηε, πξψηα, πάιη
Σξνπηθά: έηζη, έηζη θη έηζη, ζηγά, καδί, σξαία, θαιά, κφλν
Πνζνηηθά: πνιχ, ιίγν, πην, παξά
Βεβαηωηηθά – δηζηαθηηθά, αξλεηηθά: λαη, φρη, δε(λ), κε(λ), εληάμεη
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ – ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ
Δπηξξήκαηα ζε –α
πγθξηηηθφο πεξηθξαζηηθά
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΠΡΟΘΔΔΗ
ζε, γηα, κε, απφ, κεηά, κέρξη, παξά
Πάζε πξνζέζεωλ: απνθνπή
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ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΤΝΓΔΜΟΗ
πκπιεθηηθνί: θαη
Αληηζεηηθνί: αιιά, φκσο
Γηαρωξηζηηθνί: ή
Αηηηνινγηθνί: γηαηί
Υξνληθνί: φηαλ
Σειηθνί: λα, γηα λα
Τπνζεηηθόο: αλ
Δηδηθνί: φηη
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΜΟΡΗΑ
Θα, λα
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ
ππνθείκελν
νκνηφπησηνη πξνζδηνξηζκνί ππνθεηκέλνπ
θαηεγνξνχκελν
επηθσλεκαηηθή
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ
Άκεζν αληηθείκελν
Δκπξόζεηε (κε, ζε, γηα, απφ)
Δπηξξεκαηηθή ρξνληθή (ρσξίο πξφζεζε)
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ – ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
πκπιεθηηθή: θαη
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Τπνηαθηηθή ζύλδεζε: νλνκαηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο σο αληηθείκελν
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ΔΠΗΠΔΓΟ Α2
Σν επίπεδν Α2 είλαη ην δεχηεξν ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο βαζηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην
επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 Μπνξεί λα θαηαλνήζεη πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη
πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο πνπ είλαη άκεζα ζπλαθείο (π.ρ. πνιχ βαζηθέο
αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, αγνξέο, ηνπηθή γεσγξαθία, εξγαζία).
 Μπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζε απιά θαη ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ
απιή θαη απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπ είλαη νηθεία θαη
γηα ζέκαηα ξνπηίλαο.
 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη κε απιά ιφγηα πηπρέο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ, ηνπ άκεζνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ θαζψο θαη ζέκαηα άκεζεο αλάγθεο.
Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα θαηαλνήζσ θξάζεηο θαη ιέμεηο πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
πεξηνρέο άκεζεο πξνζσπηθήο ζπλάθεηαο (π.ρ. πνιχ ζηνηρεηψδεηο πξνζσπηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο πιεξνθνξίεο, αγνξέο, ηνπηθή γεσγξαθία, εξγαζία).
Μπνξψ λα ζπιιάβσ ηελ θεληξηθή ηδέα ζε πεξηπηψζεηο ζχληνκσλ, ζαθψλ, απιψλ
κελπκάησλ θαη αλαθνηλψζεσλ
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα δηαβάζσ πνιχ ζχληνκα, απιά θείκελα.
Μπνξψ λα βξσ ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςηκεο πιεξνθνξίεο ζε απιφ θαζεκεξηλφ πιηθφ
φπσο δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα, θαηαιφγνπο εζηηαηνξίσλ θαη πξνγξάκκαηα θαη κπνξψ λα
θαηαλνήζσ ζχληνκεο απιέο πξνζσπηθέο επηζηνιέο.
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ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα επηθνηλσλψ ζε απιά ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ απιή θαη
απεπζείαο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα γλσζηά ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Μπνξψ λα ρεηξηζηψ πνιχ ζχληνκεο θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο, παξφιν πνπ ζπλήζσο
δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πνιιά ψζηε λα ζπλερίζσ εγψ ν ίδηνο 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.
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα γξάςσ ζχληνκα, απιά κελχκαηα θαη ζεκεηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα
άκεζεο αλάγθεο.
Μπνξψ λα γξάςσ κηα πνιχ απιή πξνζσπηθή επηζηνιή επραξηζηψληαο, ι.ρ., θάπνηνλ
γηα θάηη.
Σν Δπίπεδν Α2 θαίλεηαη λα αληαλαθιά ην επίπεδν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ Waystage. ε απηφ ην επίπεδν ζπλαληνχκε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ πεξηγξαθεηψλ πνπ δειψλνπλ θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην να σπηζιμοποιεί
απλούρ καθημεπινούρ εςγενικούρ ηπόποςρ σαιπεηιζμού και πποζθώνηζηρ, να σαιπεηά,
να πωηά ηι κάνοςν οι ζςνομιληηέρ ηος και να ανηιδπά ζηο άκοςζμα ειδήζεων, να
σειπίζεηαι πολύ ζύνηομερ κοινωνικέρ ζςναλλαγέρ, να θέηει και να απανηά ζε επωηήζειρ
για ηο ηι κάνοςν οι ζςνομιληηέρ ζηη δοςλειά και ζηον ελεύθεπο σπόνο ηοςρ, να απεςθύνει
και να δέσεηαι πποζκλήζειρ, να ζςζηηά ηι ππόκειηαι να κάνοςν, πού να πάνε και να
κανονίζει ζςνανηήζειρ, να απεςθύνει και να δέσεηαι πποζθοπέρ. Δδψ επίζεο βξίζθνληαη
πεξηγξαθεηέο γηα ην πψο λα θπθινθνξεί, φπσο: να κάνει απλέρ ζςναλλαγέρ ζε μαγαζιά,
ηασςδπομεία ή ηπάπεζερ, να παίπνει απλέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηαξίδια, να
σπηζιμοποιεί δημόζια μέζα μεηαθοπάρ: λεωθοπεία, ηπένα και ηαξί, να ζηηά ζηοισειώδειρ
πληποθοπίερ, να ζηηά και να δίνει οδηγίερ και να αγοπάζει ειζιηήπια, να ζηηά και να
παπέσει καθημεπινά αγαθά και ςπηπεζίερ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
Αξζεληθά

Θειπθά

Οπδέηεξα

Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα

Αληζνζύιιαβα

-νο πιεζ. –νη

-κα πιεζ., -καηα

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ
Τπνθνξηζηηθά

Γηάθνξα:

Οπδέηεξα: -αθη

άθιηηα
δάλεηεο ιέμεηο
δηπιόθιηηα: ν ρξφλνο
πεξηιεπηηθά
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ

Σαθηηθά
αξηζκεηηθά
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ
Πξνζωπηθέο αληωλπκίεο: γεληθή: έκκεζν αληηθείκελν
Δξωηεκαηηθέο: ηίλνο
Αόξηζηεο: κεξηθνί, θάζε, θάηη
Αλαθνξηθέο: πνπ
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΦΩΝΖ – ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ
Δλεξγεηηθή δηάζεζε: κεηαβαηηθά ξήκαηα, ακεηάβαηα ξήκαηα
Παζεηηθή θωλή: -νκαη
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ – ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ
– ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ
Δλεξγεηηθή Φωλή
Δμαθνινπζεηηθνί ρξόλνη: Οξηζηηθή Δλεζηψηαο
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ρξόλνη:

Οξηζηηθή: Αφξηζηνο,

Μέιινληαο απιφο, ππνηαθηηθή απιή,

πξνζηαθηηθή απιή
Παζεηηθή θωλή
Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ
Σνπηθά: δίπια, απέλαληη, ίζηα, γχξσ
Υξνληθά: αθφκε, ζπρλά, ζπλήζσο, χζηεξα, πξηλ, πξνρηέο, απφςε, κεζαχξην, πξφπεξζη,
ακέζσο, πάληα, έπεηηα, κεηά
Σξνπηθά: φπσο, αθξηβψο, επηπρψο, δπζηπρψο, επίζεο
Πνζνηηθά: ηφζν, φζν, αξθεηά, κφλν, θαζφινπ
Βεβαηωηηθά – δηζηαθηηθά: βέβαηα, αιήζεηα, ίζσο, κάιηζηα, ςέκαηα
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ – ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ
Δπηξξήκαηα ζε –α απφ επίζεηα
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΠΡΟΘΔΔΗ
σο, ρσξίο
Πάζε πξνζέζεωλ: έθζιηςε
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΤΝΓΔΜΟΗ
Αληηζεηηθνί: κα
Υξνληθνί: πξηλ
Γηζηαθηηθνί: κήπσο
πκπεξαζκαηηθνί: ινηπφλ
Δηδηθνί: πνπ
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ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΜΟΡΗΑ
λα + νπζηαζηηθφ / αλησλπκία
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ
νκνηόπηωηνη πξνζδηνξηζκνί ππνθεηκέλνπ: επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο, επεμήγεζε,
παξάζεζε
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ - ΓΔΝΗΚΖ
Με νπζηαζηηθά, επίζ.: θηεηηθή, ηεο ηδηφηεηαο (ρξφλν, εκεξ., ειηθία)
Με ξήκαηα: έκκεζν αληηθείκελν (πξνζ. αλησλπκία)
Με ηα απξόζωπα: αξέζεη, πάεη
Με επηθωλήκαηα: ραηξεηηζκνχο (πξνζ. αλησλπκία)
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ
Δκπξόζεηε (ζε, γηα)- έκκεζν αληηθείκελν
Δπηξξεκαηηθή ρξνληθή (ρσξίο / κε πξφζεζε)
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ – ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
πκπιεθηηθή: (θαη) ζπγρξνληζκφο θαη ρξνληθή αθνινπζία
Γηαδεπηηθή: (ή)
Αληηζεηηθή: (αιιά, φκσο)
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Τπνηαθηηθή ζύλδεζε:
νλνκαηηθέο (λα, φηη)
Δπηξξεκαηηθέο: ρξνληθέο (φηαλ, πξηλ, ελψ)
αηηηνινγηθέο (γηαηί)
εηδηθέο (φηη)
ηειηθέο (λα, γηα λα)
ππνζεηηθέο (α’ είδνο)
Πιάγηεο εξσηεκαηηθέο: (πνπ, πφηε, πψο, πνηνο, ηη, πφζν, γηαηί)
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ΔΠΗΠΔΓΟ Β1
Σν επίπεδν Β1 είλαη ην πξψην ηεο ζεηξάο ησλ έμη επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο, πνπ
ραξαθηεξίδεη ην ρξήζηε ηεο γιψζζαο αλεμάξηεην θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί θνκβηθφ
ζεκείν. Ο ρξήζηεο πνπ πεξλά απηφ ην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα θχξηα ζεκεία πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη
ρσξίο απνθιίζεηο απφ ηνλ θνηλφ γισζζηθφ ηχπν θαη πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ
ζπλαληψληαη ηαθηηθά ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, θηι.
 Μπνξεί λα ρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα
ελφο ηαμηδηνχ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νκηιείηαη ε γιψζζα.
 Μπνξεί λα παξαγάγεη απιφ θείκελν ζρεηηθφ κε ζέκαηα πνπ γλσξίδεη ή πνπ ηνλ
αθνξνχλ πξνζσπηθά.
 Μπνξεί λα πεξηγξάςεη εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα, φλεηξα, ειπίδεο θαη θηινδνμίεο θαη
λα δψζεη ζπλνπηηθά ιφγνπο θαη εμεγήζεηο γηα ηηο γλψκεο θαη ηα ζρέδηά ηνπ.
Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο: πιέγκα απηναμηνιόγεζεο
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα θαηαλνήζσ ηα θχξηα ζεκεία κηαο ζαθνχο νκηιίαο ρσξίο ηδησκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά 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.
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
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.
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα αληεπεμέιζσ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα
παξνπζηαζηνχλ ελψ ηαμηδεχσ ζε κηα πεξηνρή φπνπ κηιηέηαη ε γιψζζα. Μπνξψ λα πάξσ
κέξνο απξνεηνίκαζηνο ζε ζπλνκηιίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ κνπ είλαη γλσζηά, πνπ κε
ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά, ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. νηθνγέλεηα,
ρφκπη, δνπιεηά, ηαμίδηα θαη επίθαηξα ζέκαηα).
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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.
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Μπνξψ λα γξάςσ απιφ θείκελν ζρεηηθφ κε ζέκαηα πνπ κνπ είλαη γλσζηά ή πνπ κε
ελδηαθέξνπλ πξνζσπηθά. Μπνξψ λα γξάςσ πξνζσπηθέο επηζηνιέο πεξηγξάθνληαο
εκπεηξίεο θαη εληππψζεηο.

Σν Δπίπεδν Β1 αληαλαθιά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Threshold Level γηα έλαλ επηζθέπηε
ζε κηα μέλε ρψξα θαη νξίδεηαη βαζηθά απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα ζπληεξεί ηε ζπλδηαιιαγή θαη λα πεξλά ην κήλπκα
πνπ ζέιεη, ζε έλα θάζκα πεξηθεηκέλσλ, γηα παξάδεηγκα: γεληθά λα αληηιακβάλεηαη ηα
θχξηα ζεκεία κηαο εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο γχξσ ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νκηιία
αξζξψλεηαη θαζαξά θαη ζηελ πξφηππε δηάιεθην· λα δίλεη ή λα δεηά πξνζσπηθέο
απφςεηο θαη γλψκεο ζε κηα αλεπίζεκε ζπδήηεζε κε θίινπο· λα δηαηππψλεη απηφ πνπ
ζέιεη λα πεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν· λα αμηνπνηεί έλα επξχ θάζκα απιψλ γισζζηθψλ
ζηνηρείσλ κε επειημία γηα λα εθθξάζεη πνιιά απφ απηά πνπ ζέιεη· λα ζπληεξεί κηα
ζπλνκηιία ή ζπδήηεζε (αιιά κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα γίλεηαη δπζλφεηνο φηαλ
πξνζπαζεί λα πεη αθξηβψο απηφ πνπ ζα ήζειε)· λα ζπλερίδεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν,
αθφκα θαη αλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο πσο θάλεη παχζεηο γηα γξακκαηηθφ θαη ιεμηινγηθφ
ζρεδηαζκφ θαη απνθαηάζηαζε, εηδηθά ζε εθηελέζηεξα ηκήκαηα ειεχζεξεο παξαγσγήο.
Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη κε επειημία πξνβιήκαηα
ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα παξάδεηγκα λα αληεπεμέξρεηαη ζε ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλεο
πεξηζηάζεηο ζηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο· λα ρεηξίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο
πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ φηαλ θαλνλίδεη έλα ηαμίδη κέζσ ελφο πξάθηνξα ή φηαλ
ηαμηδεχεη· λα κπαίλεη απξνεηνίκαζηνο ζε ζπδεηήζεηο γηα γλσζηά ζέκαηα· λα ππνβάιιεη
έλα παξάπνλν· λα παίξλεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο ζε κηα ζπλέληεπμε ή ζπλεξγαζία (π.ρ.
γηα λα εηζαγάγεη έλα λέν ζέκα) ελψ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην ζπλνκηιεηή· λα δεηά
απφ θάπνηνλ λα δηεπθξηλίζεη ή λα αλαιχζεη απηφ πνπ κφιηο είπε.

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ Δ.Δ.

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
Αξζεληθά

Θειπθά

Οπδέηεξα

Ηζνζύιιαβα

Ηζνζύιιαβα αξραηόθιηηα

-εο, πιεζ. –εηο

-ε, πιεζ. –εηο

Αληζνζύιιαβα

Αληζνζύιιαβα

-αο, πιεζ. –άδεο

-α, πιεζ. –άδεο

-εο, πιεζ. –ήδεο

-νπ, πιεζ. - νχδεο

-νχο, πιεζ. –νχδεο
-έο, πιεζ. -έδεο
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΟΤΗΑΣΗΚΑ- ΤΠΟΚΟΡΗΣΗΚΑ
Αξζεληθά

Θειπθά

-αθεο, -αθνο, -νχιεο

-νχια, -ίηζα

Οπδέηεξα

ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
-ήο/-χο, -ηά, -ί/-χ
-εο, -α, -ηθν
-κέλνο, -ε, -ν
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ-ΔΠΗΘΔΣΑ- ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ
Τπεξζεηηθφο
Απφιπηνο ππεξζεηηθφο πεξηθξαζηηθά
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΣΩΝΤΜΗΔ - ΥΡΖΖ
Πξνζσπηθέο, θηεηηθέο, αφξηζηεο, δεηθηηθέο, νξηζηηθέο, αλαθνξηθέο
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΦΩΝΖ – ΓΗΑΘΔΖ - ΤΕΖΓΗΔ
Δλεξγεηηθή θωλή
Παζεηηθή θωλή
-

σ, -νκαη

-

ψ, -ηέκαη, -νχκαη

αληηζηνηρία ελεξγεηηθήο – παζεηηθήο θωλήο

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ξήκαηα κε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή θωλή κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία
ξήκαηα ρωξίο παζεηηθή θωλή
ξήκαηα ρωξίο ελεξγεηηθή θωλή
ελεξγεηηθή/ παζεηηθή/ κέζε δηάζεζε
ΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ – ΔΓΚΛΗΔΗ- ΥΡΟΝΟΗ – ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΡΖΜΑΣΟ
– ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΥΡΖΔΗ
Εξακολουθηηικοί χπόνοι
Οξηζηηθή: Δλεζηψηαο ελεξγ./παζεηηθήο θσλήο, Παξαηαηηθφο ελεξγεηηθήο θσλήο,
Μέιινληαο Δλεξγεηηθήο θσλήο
Τπνηαθηηθή ελεξγεηηθήο θωλήο,
Πξνζηαθηηθή Δλεξγεηηθήο θωλήο α’ β’ ζπδπγίαο
Συνοπηικοί χπόνοι
Οξηζηηθή: Αφξηζηνο, Μέιινληαο,
Τπνηαθηηθή
Πξνζηαθηηθή ελεξγεηηθήο θωλήο α’ θαη β’ ζπδπγίαο
Γπλεηηθή (ηχπνο επγελείαο)
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΑΣΗΜΟ
Σνπηθά
Υξνληθά
Σξνπηθά
Πνζνηηθά
Βεβαησηηθά - δηζηαθηηθά
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΔΠΗΡΡΖΜΑΣΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ – ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΘΔΣΗΚΑ
Δπηξξήκαηα ζε –α θαη –σο
απφ αλησλπκίεο άιινο-αιινχ
άιιεο άθιηηεο θαηαιήμεηο: -ηο, -λ, -σ, -π
πγθξηηηθφο, ππεξζεηηθφο, απφιπηνο ππεξζεηηθφ πεξηθξαζηηθά

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΠΡΟΘΔΔΗ
Αληί, εθηφο, πξνο
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΤΝΓΔΜΟΗ
πκπιεθηηθνί: θαη, νχηε .. νχηε
Αληηζεηηθνί: ελψ
Γηαρωξηζηηθνί: ή … ή, είηε … είηε
Αλαθνξηθνί: πνπ
Αηηηνινγηθνί: επεηδή, πνπ
Υξνληθνί: ελψ, θαζψο, κφιηο
Δηδηθνί: πσο
Γηζηαθηηθνί: κε(λ), ίζσο, κα
Δπεμεγεκαηηθόο: δειαδή
ΑΚΛΗΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – ΜΟΡΗΑ
αο (πξνηξνπή, δίλεη άδεηα ζε ηξίην πξφζσπν)
ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΓΔΝΗΚΖ
Με νπζηαζηηθά, επίζεηα:
Κηεηηθή:
πγγεληθή ζρέζε, ρξήζε ή ζθνπφο, δεκηνπξγφο
Σεο ηδηόηεηαο:
Με ππεξζεηηθφ βαζκφ επηζέηνπ
Με επηξξήκαηα(ρξνληθά, ηνπηθά)
(πξνζ.αλησλ.), καδί (πξνζ.αλησλ.)
Δπηξξεκαηηθέο θξάζεηο
Δπηξξεκαηηθή (ρξφλνο)

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΣΖ Δ.Δ.

ΤΝΣΑΞΖ – ΥΡΖΖ ΠΣΩΔΩΝ – ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ
Με απξόζωπα ξήκαηα (πξνζ.αλησλ.)
(ελδηαθέξεη, λνηάδεη)
Με πξόζέζεηο (σο, πξηλ, κεηά)
Δπηξξεκαηηθή: ηνπηθή, ρξνληθή
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ – ΤΝΓΔΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Παπαηακηική ζύνδεζη:
πκπιεθηηθή: (δελ...νχηε...νχηε, δελ...νχηε, νχηε...νχηε)
Γηαδεπηηθή: (ή, είηε...είηε)
Αληηζεηηθή: (αλ θαη)
πκπεξαζκαηηθή: (ινηπφλ, πνπ)
ρήκα αζχλδεην, παξάζεζε
ΤΝΣΑΞΖ – ΔΗΓΖ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Υποηακηική Σύνδεζη:
Ολνκαηηθέο: εηδηθέο (φηη, πσο)
αλαθνξηθέο (απηφο/ εθείλνο πνπ, πνπ, φζνο, φ,ηη, φπνπ, φπνηνο, φπσο, πνπ)
Δπηξξεκαηηθέο: ρξνληθέο (ελψ, κφιηο, θαζψο)
αηηηνινγηθέο (επεηδή, πνπ)
Δλαληησκαηηθέο (αλ θαη, ελψ)
Πιάγηεο Δξσηεκαηηθέο: (πνπ, πψο, πφηε, πνηνο, ηη, πφζν, γηαηί, αλ, ηη)
Σν αλαιπηηθό βαζίζηεθε:


ζην Αλαιπηηθφ Δμεηαζηηθφ Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιελνκάζεηαο ηνπ
Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο



ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο



ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

