
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:  

Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

01. Να κατανοούν που αναφέρεται ένα σύντομο, πολύ απλά δομημένο πληροφοριακό 

ή περιγραφικό κείμενο αυθεντικού λόγου (ανακοίνωσης, πινακίδας, καταλόγου, 

αφίσας, σημειώματος, ηλεκτρονικής επιστολής) το οποίο αναφέρεται σε τυπικές 

καταστάσεις ή ανάγκες της καθημερινής ζωής. 

02. Να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε λίστες ή σύντομα κείμενα με 

περιορισμένο λεξιλόγιο, απλές γραμματικές δομές και τυποποιημένα προτασιακά 

σχήματα. 

03. Να απαντούν στα Ελληνικά σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα νοήματα του 

ξενόγλωσσου κειμένου. 

04. Να κατανοούν απλές προτάσεις οδηγιών (π.χ. πώς να κατασκευάσει κανείς κάτι) ή 

κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει από το σημείο Χ στο Υ με τα πόδια ή με μέσο 

μεταφοράς), ή απλούς σχολιασμούς σε φωτογραφίες ενταγμένες σε ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, ή google+), αποθετήρια φωτογραφιών (π.χ. 

picasa), διαβάζοντάς τις μία-μία και ξαναδιαβάζοντάς τις, αν χρειάζεται. 

05. Να αναγνωρίζουν αριθμούς, οικεία ονόματα (χωρών, πόλεων, γνωστών προσώπων, 

κ.λπ.), απλούς προσδιορισμούς χρόνου (επιρρήματα όπως «χθες», «σήμερα», «αύριο», 

ημερομηνίες, ώρες, κ.ο.κ.), τόπου (τοποθεσίες, διευθύνσεις) και ποσότητας (αριθμούς, 

τιμές). 

06. Να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων λέξεων, φράσεων και όρων 

που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. email, fax, tv, κ.λπ.) 

07. Να αναγνωρίζουν το περιβάλλον χρήσης τυποποιημένων εκφράσεων (π.χ. ότι την 

πινακίδα «Μην πατάτε το γρασίδι» τη βρίσκουμε σε κάποιο πάρκο). 

08. Να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων με βάση τα άμεσα 

συμφραζόμενα ή το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον όπου αυτές εμφανίζονται. 

09. Να έχουν επίγνωση απλών γλωσσικών στοιχείων για τη σύνδεση των προτάσεων 

(παρατακτικών συνδέσμων, επιρρημάτων). 

10. Να συλλέγουν πληροφορίες για πρόσωπα, αντικείμενα, τοποθεσίες από ένα ή 

περισσότερα σύντομα πληροφοριακά κείμενα και να τις ταξινομούν.  

Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Γραπτή Διάδραση 
11. Να συντάσσουν απλές προτάσεις δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους, την 

οικογένειά τους, τους φίλους ή γνωστούς τους ή το άμεσο περιβάλλον τους, (π.χ. πού 

μένουν, τί τους περιβάλλει, με τί ασχολούνται, κ.λπ.) ή να συμπληρώνουν (π.χ. σε 

έντυπο ξενοδοχείου ή έντυπο για αγορά κάποιου προϊόντος, σε αίτηση, κ.λπ.) τα 

προσωπικά τους στοιχεία, όπως όνομα, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, 

διεύθυνση κ.ο.κ. 

12. Να συντάσσουν σύντομα κείμενα διαπροσωπικής επικοινωνίας (φιλική επιστολή, 

κάρτα, σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα) στέλνοντας χαιρετισμούς (π.χ. από διακοπές), 

δίνοντας ή ζητώντας πληροφορίες από άλλους. 

13. Να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες, τους οικείους τους ανθρώπους ή και 

άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά ή φανταστικά), χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο 

ρεπερτόριο λέξεων και γραμματικών δομών. 

14. Να προσθέτουν λέξεις ως σχόλιο σε φωτογραφία στο Facebook ή στο flickr. 

15. Να συμπληρώνουν απαντήσεις σ’ ένα ερωτηματολόγιο, κουίζ ή σταυρόλεξο ή να 

ολοκληρώνουν ένα σύντομο πληροφοριακό κείμενο (π.χ. κείμενο ενός φυλλαδίου 

οδηγιών). 16. Να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση συνδέοντας τις φράσεις και 

προτάσεις με απλούς συνδέσμους ή επιρρήματα («και», «αλλά», «ή», «μετά», κ.ο.κ.). 



17. Να συνθέτουν ένα σύντομο κείμενο τυπικής διαπροσωπικής επικοινωνίας (γράμμα, 

κάρτα, σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα), αξιοποιώντας πληροφορίες από διαφορετικές 

πηγές (κείμενα, οπτικό υλικό, κ.λπ.). 

Γραπτή Διαμεσολάβηση  
18. Να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις/φράσεις που ακούν ή διαβάζουν 

σε ελληνόφωνο κείμενο (διαφορετικού τύπου από το ελληνόφωμο).  

19. Με αφορμή γραπτό ή προφορικό κείμενο στην Ελληνική (π.χ. συνέντευξη μιας 

τραγουδίστριας) να απαντούν γραπτά στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με 

πληροφορίες που περιλαμβάνει το κείμενο. 

20. Να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνικό κείμενο που ακούν ή διαβάζουν (π.χ. 

ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, ταμπέλα, αφίσα, χάρτη) σε ένα σημείωμα, 

ηλεκτρονικό μήνυμα, κ.λπ. στην ξένη γλώσσα. 

21. Με αφορμή γραπτές ή προφορικές οδηγίες στα Ελληνικά να απαντούν σε απλά 

ερωτήματα στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες εκφράσεις και απλό 

λεξιλόγιο. 

Κατανόηση Προφορικού Λόγου  
22. Να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα (ή σε πιο σύνθετα ερωτήματα 

στην Ελληνική) που αφορούν το περιεχόμενο σύντομης εκφοράς λόγου (καθαρά 

ηχογραφημένης), όπως π.χ. ερωταποκρίσεων, εντολών (δασκάλου, γυμναστή, γιατρού 

κ.λπ.), είδησης, κ.λπ. 

23. Να κατανοούν πολύ βασικές και τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται 

σε καθημερινές συνθήκες διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. χαιρετισμούς, συστάσεις, 

κ.λπ.). 

24. Να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες (προσωπικά στοιχεία του ομιλητή ή 

πληροφορίες σχετικές με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του),διατυπωμένες με 

απλό λεξιλόγιο και τυποποιημένες προτασιακές δομές. 

25. Να ακούν και να τοποθετούν στη σωστή σειρά απλές προτάσεις οδηγιών (π.χ. πώς 

να κατασκευάσει κανείς κάτι) ή κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει από το σημείο Χ στο 

Υ με τα πόδια ή με μέσο μεταφοράς). 

26. Να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων λέξεων, φράσεων και όρων 

που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. email, fax, tv, service). 

27. Να αναγνωρίζουν αριθμούς, οικεία ονόματα, απλούς προσδιορισμούς τόπου, 

χρόνου και ποσότητας, όταν συλλαβίζονται, και να μετατρέπουν σωστά στοιχεία του 

φωνημικού συστήματος στο γραφηματικό (να ακούν και να γράφουν ένα μήνυμα που 

υπαγορεύεται). 

28. Να ταξινομούν γενικές ή ειδικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα ή 

περισσότερα κείμενα (π.χ. να κατηγοριοποιούν τα φρούτα και ζώα, χαρακτηριστικά 

ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, κ.λπ.) 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Προφορική Διάδραση 
29. Να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που αφορούν σε άμεσες ανάγκες 

καθημερινής επικοινωνίας (π.χ. να ζητούν ή να δίνουν προσωπικές πληροφορίες ή 

πληροφορίες σχετικά το άμεσο περιβάλλον τους, την οικογένειά τους, κ.λπ.). 

30. Να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις 

με απλούς συνδέσμους ή επιρρήματα («και», «αλλά», «ή», «μετά»). 

31. Να χειρίζονται σωστά την έννοια του χρόνου (χρονικά επιρρήματα, ημερομηνίες, 

ώρες κ.λπ.), του τόπου και της ποσότητας (αριθμούς, τιμές) κ.λπ. 

32. Να περιγράφουν άτομα, αντικείμενα τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο 

υψηλής συχνότητας και πολύ απλά προτασιακά σχήματα. 



33. Να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις ευγενικού χαιρετισμού, συστάσεων και 

αποχαιρετισμού («γεια σου, τι κάνετε σήμερα», «παρακαλώ, μπορείς μήπως...», 

«ευχαριστώ για όλα», «λυπάμαι πολύ» κ.λπ.). 

34. Να ζητούν βοήθεια ή διευκρινίσεις σε συγκεκριμένες καθημερινές περιστάσεις 

χρησιμοποιώντας πολύ βασικές προτάσεις. 

35. Να ικανοποιούν πολύ βασικές ανάγκες επικοινωνίας με την προϋπόθεση ότι ο 

συνομιλητής τους είναι πρόθυμος να επαναλάβει ή να αναδιατυπώσει τις φράσεις του 

μιλώντας αργά και καθαρά προκειμένου να βοηθήσει την επικοινωνία. 

Προφορική Διαμεσολάβηση  
36. Να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις/φράσεις που ακούν σε 

ελληνόφωνο διάλογο ή μονόλογο. 

37. Με αφορμή γραπτό ή προφορικό κείμενο στην Ελληνική (π.χ. αγγελία, διαφήμιση) 

να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε προφορικό ερώτημα που αφορά τη μορφή του, το 

περιβάλλον στο οποίο θα το συναντούσε κάποιος, κ.λπ. 

38. Να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνόφωνο κείμενο που ακούν ή διαβάζουν 

(π.χ. ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, ταμπέλα, αφίσα, χάρτη) σ’ ένα ξενόγλωσσο 

μήνυμα. 

39. Με αφορμή γραπτές ή προφορικές οδηγίες στα Ελληνικά να απαντούν σε απλά 

ερωτήματα στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες εκφράσεις και απλό 

λεξιλόγιο. 


