
 
 

 

ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

A’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Δπίπεδο Α1)  

 

ΣΟΥΟΙ 

 

ΤΛΗ 

 

3 ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε επαθή κε ην 

ηζπαληθό αιθάβεην, ηνπο θαλόλεο πξνθνξάο, 

ηνπο θαλόλεο ηνληζκνύ θαη νξζνγξαθίαο, ηα 

βαζηθά γξακκαηηθά θαηλόκελα, αιιά θαη 

ιεμηιόγην πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα 

νξγαλώλνπλ ην ιόγν ζε απιή βάζε, λα 

εθθξάδνπλ ραηξεηηζκνύο ή επραξηζηίεο, λα 

παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε κία θαηλνύξηα γλσξηκία. 

Να εθθξάδνπλ πξνηίκεζε, γλώκε, ππνρξέσζε, 

πηζαλόηεηα θαη κειινληηθά ζρέδηα, λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπηθά δηάθνξα αληηθείκελα, λα 

ξσηνύλ θαη λα εμεγνύλ ηελ ώξα, θαζώο θαη λα 

πεξηγξάθνπλ αληηθείκελα θαη πξόζσπα. 

Παξάιιεια, επηδηώθεηαη ε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γιώζζαο κέζσ ζύγρξνλσλ θαη 

επράξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ θαη κέζσ 

κηαο πξώηεο επαθήο κε ηελ ηζπαληθή ηζηνξία 

θαη πνιηηηζκό.  

 

            Gramática (Γπαμματική): 

 Los artículos determinados (el/la) e 

indeterminados (un/una) (Τα νξηζηηθά θαη ηα 

αόξηζηα άξζξα) 

 El género de los sustantivos (Τν γέλνο ησλ 

νπζηαζηηθώλ) 

 Los adjetivos (Τα επίζεηα) 

 El plural de los nombres y de los adjetivos (Ο 

πιεζπληηθόο νπζηαζηηθώλ θαη επηζέησλ) 

 Los verbos ser/tener/ llamarse (Τα ξήκαηα 

είκαη/έρσ/νλνκάδνκαη) 

 Pronombres y adjetivos demostrativos (Οη 

δεηθηηθέο αλησλπκίεο) 

 Pronombres y adjetivos posesivos (Οη θηεηηθέο 

αλησλπκίεο) 

 Presente de Indicativo de los verbos regulares 

(Ελεζηώηαο νξηζηηθήο νκαιώλ ξεκάησλ) 

 Los verbos ‘querer’ y ‘gustar’ (Τα ξήκαηα ‘ζέισ’ 

θαη ‘κνπ αξέζεη’) 

 El verbo estar (Τν ξήκα είκαη-βξίζθνκαη) 

 Oposición ser – estar (Αληηπαξαβνιή ser-estar) 

 Preposiciones de lugar (Οη ηνπηθέο πξνζέζεηο) 

 Verbos irregulares (Εηζαγσγή ζηα αλώκαια 

ξήκαηα) 

 Preposiciones a, de, en, por, con (Οη πξνζέζεηο 

a, de, en, con, por) 

 El adverbio/ adjetivo muy/mucho-a-os-as (Τα 

πνζνηηθά επηξξήκαηα)  

 El Indefinido de Indicativo (Αόξηζηνο Οξηζηηθήο) 



 
 

 

 Los interrogativνs (Οη εξσηεκαηηθέο ιέμεηο) 

 

 Vocabulario (Λεξιλόγιο): 

 Saludos y cortesía (Οη ραηξεηηζκνί θαη ε 

επγέλεηα) 

 Los países y las nacionalidades (Οη ρώξεο θαη νη 

εζληθόηεηεο) 

 Los objetos de la clase (Τα αληηθείκελα ηεο 

αίζνπζαο) 

 Los días y los meses (Οη κέξεο θαη νη κήλεο) 

 Los colores (Τα ρξώκαηα) 

 Los números cardinales y ordinales (Αξηζκνί 

αθέξαηνη θαη ηαθηηθνί)  

 La familia (Η νηθνγέλεηα) 

 La alimentación (Η δηαηξνθή) 

 La vivienda (Η θαηνηθία) 

 Los animales (Τα δώα) 

 El cuerpo humano (Τν αλζξώπηλν ζώκα) 

 La ropa (Ο ξνπρηζκόο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Β’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Δπίπεδο Α2) 

ΣΟΥΟΙ ΤΛΗ 

3 ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 

 

Σπλερίδεηαη ε εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ γξακκαηηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, ελώ κέζσ 

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ θαη δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο, επηδηώθεηαη λα αληαπεμέξρνληαη νη 

καζεηέο επρεξέζηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Εηδηθόηεξα 

ζθνπόο είλαη λα νξγαλώλνπλ ζσζηά ηνλ ιόγν θαη 

λα κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξνηηκήζεηο, λα δίλνπλ νδεγίεο, λα πεξηγξάθνπλ, 

λα ζπγθξίλνπλ πξόζσπα, αληηθείκελα θαη πξάμεηο, 

λα αθεγνύληαη, λα αλαθέξνληαη ζε ζπλήζεηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ παξειζόληνο, 

λα εθθξάδνπλ ζθνπνύο θαη ζηόρνπο, λα 

επηρεηξεκαηνινγνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο.  Σε επίπεδν γξαπηνύ ιόγνπ, 

κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε θηιηθά –αλεπίζεκα 

γξάκκαηα, κηθξέο εθζέζεηο ηδεώλ, αθήγεζεο θαη 

πεξηγξαθήο. 

 

     

            Gramática: 

 Presente de verbos irregulares (Ελεζηώηαο 

νξηζηηθήο αλώκαισλ ξεκάησλ) 

 El gerundio (Τν γεξνύλδην) 

 Los tiempos de Indicativo  (Οινθιήξσζε 

όισλ ησλ ρξόλσλ ηεο Οξηζηηθήο) 

 Pronombres y adjetivos indefinidos (Οη 

αόξηζηεο αλησλπκίεο) 

 Las preposiciones por/para (Οη πξνζέζεηο 

por/para = γηα) 

 El estilo indirectν (Ο πιάγηνο ιόγνο) 

Vocabulario: 

 El tiempo/el clima/fenomenos atmosféricos/ 

las estaciones (Ο θαηξόο, ην θιίκα, ηα 

αηκνζθαηξηθά θαηλόκελα, νη επνρέο) 

 El carácter (Ο ραξαθηήξαο) 

 Emociones y sentimientos (Τα 

ζπλαηζζήκαηα) 

 El trabajo /las profesiones (Η εξγαζία/ ηα 

επαγγέικαηα) 

 Las vacaciones (Οη δηαθνπέο) 

 Los deportes (Τα αζιήκαηα) 

 El teléfono (Τν ηειέθσλν) 

 La ciudad/ los medios de transporte (Η 

πόιε/ ηα κέζα κεηαθνξάο) 

 Pesos y medidas (Βάξε θαη κέηξα) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (ΔΠΙΠΔΓΟ B1) 

ΣΟΥΟΙ ΤΛΗ 

                                          3 ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 

 

Σην επίπεδν απηό επηδηώθεηαη ε νξγάλσζε ηνπ 

ιόγνπ ζε κία πην πνιπζύλζεηε βάζε, θαζώο 

εκπινπηίδεηαη ην ιεμηιόγην, θαιύπηνληαο έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζεκαηηθώλ θαη 

εκπεδώλνληαη ηα βαζηθά θαηλόκελα ηεο 

γξακκαηηθήο. Επίζεο, επηδηώθεηαη κηα πξώηε 

επαθή κε ηνπο ηζπαληθνύο ηδησκαηηζκνύο. 

Πεξαηώλνληαο ην ελ ιόγσ επίπεδν ν καζεηήο 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε κηα θαηλνύξηα 

γλσξηκία, λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, λα 

πεξηγξάςεη, λα δώζεη νδεγίεο, λα απνδώζεη ην 

ιόγν ζε ηξίηνπο, λα εθθξάζεη ηελ αηηία, ην 

απνηέιεζκα, ην ζθνπό, ην πηζαλό-απίζαλν, λα 

εθθξάζεη έθπιεμε, ραξά, θόβν θ.α. 

Παξάιιεια, επηδηώθεηαη ν ρεηξηζκόο ηεο 

γιώζζαο θαηά ηελ έθθξαζε επρώλ ή θαηά ηε 

δηάξθεηα άιισλ θνηλσληθώλ αληαιιαγώλ.  

Με ην πέξαο ηεο ηάμεο απηήο ζθνπόο είλαη ν 

καζεηήο λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, λα 

παξάγεη πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν, λα 

αληηιακβάλεηαη  ηζπαληθά αθνύζκαηα, λα 

θαηαλνεί βαζηθνύο δηαιόγνπο ζηα ηζπαληθά, 

θαζώο θαη λα θαηέρεη γεληθή γλώζε ηεο 

ηζπαληθήο θνπιηνύξαο (παξαδόζεηο, έζηκα, 

ζπλήζεηεο θ.α.).  

 

            Gramática: 

 Imperativo (Πξνζηαθηηθή) 

 Los cuantificadores (Οη πνζνηηθέο ιέμεηο) 

 Los verbos reflexivos (Τα παζεηηθά ξήκαηα) 

 Morfología de los tiempos (Μνξθνινγία ησλ 

ρξόλσλ) 

 El Subjuntivo (Η Υπνηαθηηθή) 

 ¿Indefinido o Subjuntivo? (Οξηζηηθή ή 

Yπνηαθηηθή;) 

 Condicional (Υπνζεηηθόο ιόγνο) 

 Expresiones temporales y perífrasis verbales 

(Φξνληθέο εθθξάζεηο θαη πεξίθξαζε ξεκάησλ) 

 Recapitulación (Αλαθεθαιαίσζε) 

            Vocabulario: 

 Frases con ser y estar (Φξάζεηο κε ηα ξήκαηα 

ser/estar) 

 Aficiones y espectáculos (Φόκππ θαη ζεάκαηα) 

 Las costumbres españolas (Τα ηζπαληθά έζηκα) 

 Los jóvenes (Η λενιαία) 

 La educación (Η κόξθσζε) 

 El internet (Τν δηαδίθηπν) 

 En el restaurante (Σην εζηηαηόξην) 

 En el hotel (Σην μελνδνρείν) 

 En el mercado (Σηελ αγνξά) 

 Felicitaciones (Σπγραξεηήξηα) 

 Recapitulación (Αλαθεθαιαίσζε ησλ 



 
 

 

ζεκαηηθώλ) 

 

 
Σην πιαίζην ηνπ Κνηλνύ Επξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο γιώζζεο, νη καζεηέο ησλ 

Εθπαηδεπηεξίσλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Θεξβάληεο Αζελώλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο γλώζεο ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο. 


