
ΕΕππίίππεεδδαα  ΕΕλλλλθθννοομμάάκκεειιαασσ  ((ΕΕππίίκκεεττοο  &&  ΓΓρρααμμμμααττιικκιι  ΣΣυυμμφφωωννίίαα))  

 

 

Επίπεδα 
ελληνομάθειασ 

Αρχάριο Μζςο Προχωρημζνο 

Α1-Α2 Α2-Β1 Β1-Β2 

 
 
 

Ονοματικό 
ςφςτημα 

 
 

 Δομικι διάκριςθ 
ονομαςτικισ – 
αιτιατικισ ςτο 
ουςιαςτικό 

 Απουςία γενικισ 
πτώςθσ 

 Λάκθ ςτο γζνοσ των 
άρκρων και ςτισ 
πτώςεισ των 
ουςιαςτικών 

 Λάκθ γζνουσ, αρικμοφ 
και πτώςθσ ςτθ 
ςυμφωνία άρκρου-
επικζτου-ουςιαςτικοφ-
αντωνυμίασ 

 Διευρφνεται θ 
γνώςθ τθσ κλίςθσ 
ουςιαςτικών 

 Εμφάνιςθ τθσ 
γενικισ πτώςθσ 
ςτον ενικό 
αρικμό 

 Λάκθ ςτο γζνοσ 
των άρκρων και 
ςτθν πτώςθ των 
ουςιαςτικών 

 Λάκθ ςυμφωνίασ 
άρκρου-
επικζτου-
ουςιαςτικοφ-
αντωνυμίασ 

 Βελτίωςθ χριςθσ 
ονοματικισ 
κλίςθσ 

 Εκμάκθςθ γζνουσ 
ςτο άρκρο και 
πτώςεων ςτο 
ουςιαςτικό 

 Εμφάνιςθ γενικισ 
πτώςθσ ςτον 
πλθκυντικό 
αρικμό 

 Εκμάκθςθ 
ςυμφωνίασ 
άρκρου-
επικζτου-
ουςιαςτικοφ-
αντωνυμίασ 



 

 

Επίπεδα 
ελληνομάθειασ 

Αρχάριο Μζςο Προχωρημζνο 

Α1-Α2 Α2-Β1 Β1-Β2 

 
Μορφολογία 
Επιθζτου & 
Γραμματική 
Συμφωνία 

 
 

 Καλι χριςθ  επικζτων ςε 
-οσ, -θ, -ο/ -όσ, -ι, -ό & 
του επικζτου πολφσ-
πολλι-πολφ 

 Δομικι και λειτουργικι 
διάκριςθ τθσ 
ονομαςτικισ και τθσ 
αιτιατικισ (ωσ πτώςεισ 
του υποκειμζνου-
αντικειμζνου και 
κατθγορουμζνου) 

 Λάκθ ςυμφωνίασ λόγω 
χριςθσ πτώςεων ςε 
λάκοσ κζςθ 
(μορφοςυντακτικό 
επίπεδο) 

 

 Η γνώςθ τθσ 
κλίςθσ των 
επικζτων 
διευρφνεται 

 Αρχίηει να 
διαμορφώνεται 
πιο ςυςτθματικά θ 
πτώςθ τθσ γενικισ 

 Οι ςυνθκζςτεροι 
τφποι λακών 
εξακολουκοφν να 
αφοροφν  τθ 
ςυμφωνία 
επικζτου-
ουςιαςτικοφ 

 Ολοκλθρώνεται θ 
εκμάκθςθ των 
κλίςεων των 
περιςςότερων 
επικζτων 

 Μεμονωμζνα 
λάκθ ςυμφωνίασ 
επικζτου & 
ουςιαςτικοφ 



 

 

Επίπεδα 
ελληνομάθειασ 

Αρχάριο Μζςο Προχωρημζνο 

Α1-Α2 Α2-Β1 Β1-Β2 

 
 

Μορφολογία 
Επιθζτου & 
Γραμματική 
Συμφωνία 

 
Παραδείγματα 

 
 

 μικρά πουλιά – μικρά 
πουλάκια – μεγάλθ 
όρεξθ – μζροσ ςκιερό – 
διάφορα πουχνίδια 
(παιχνίδια) – πζτρεσ 
πολφχρωμεσ – πολλά 
λουλοφδια 

 «κοίταξε καλά τα μικρά 
πουλάκια» – «θ μάνα 
τάιςε τα μικρά 
πουλάκια» – «θ 
εκδρομι κα μου μείνει 
αξζχαςτθ» 

 «ζνασ *ωραίοσ βιβλίο», 
«ζχω *πολφ/πολλοί 
φίλουσ», «*μικρό είναι 
ο Κωςτισ», « θ μφτθ, 
μεγάλο, μικρό;» 

 «θ μθτζρα του 
μικροφ πουλιοφ», 
«τα νφχια τθσ 
μοχκρισ (μοχκθρισ) 
γάτασ» 

 *πολφ καρχαρίεσ, 
«θ γυναίκα φοράει 
*ζνα κίτρινο 
μπλοφηα», *άςπρεσ 
πίνακεσ, «βλζπω 
μια *χαροφμενο 
οικογζνεια», 
«υπάρχουν 
*διάφορα ιςτορίεσ 

 τετράδιο διακοςίων 
φφλλων 

 εκεί βρικανε πωσ 
ιτανε *τζςςερισ 
άτομα...*μιςοπεκαμζ
νουσ 



ΠΠααρρααττθθρριιςςεειισσ  

 Στοιχεία για τον κακοριςμό των δυνατοτιτων των μακθτϊν με βάςθ τα 
επίπεδα Ελλθνομάκειασ μποροφν να αντλθκοφν γενικά από τθν κλίμακα 
Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ), αλλά και ειδικότερα 
από ςχετικζσ μελζτεσ διαφόρων φορζων και προγραμμάτων που ζχουν 
κατά καιροφσ δθμοςιευκεί.  
 

 Ενδεικτικά αναφζρουμε:  
o Τα Επίπεδα Ελλθνομάκειασ Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του ΑΠΘ, 

(διακζςιμο ςτο: http://www.greeklanguage.gr /certification/node/94). 
o Βαρλοκϊςτα, Σπ. & Λ. Τριανταφυλλίδου. 2003. Επίπεδα Γλωςςομάθειασ 

ςτην Ελληνική ωσ Δεφτερη Γλώςςα. Ακινα. ΚΕΔΑ. (διακζςιμο ςτο  
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/ 
EllhnikiWsDeyterhGlwssa.pdf).  

o Τηεβελζκου Μ. κ.ά. 2004. Η ελληνική ωσ δεφτερη γλώςςα: κλίμακα 
αξιολόγηςησ και μζτρηςη του επιπζδου γνώςησ τησ ελληνικήσ ςτα 
μειονοτικά ςχολεία τησ Θράκησ. Πρόγραμμα Μουςουλμανοπαίδων 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/%20Ellh
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/%20Ellh


2002 – 2004. (διακζςιμο ςτο http://www.museduc.gr/docs/web_erevna. 
pdf)  

o Αναςταςιάδθ – Συμεωνίδθ, Α. 2006. Το Γζνοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ νζασ 
Ελλθνικισ. χφ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. 

o Τηεβελζκου, Μ., Β. Κάντηου & Σπ. Σταμοφλθ 2011. Ασ μιλήςουμε 
Ελληνικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Αλλοδαπϊν και Παλιννο-
ςτοφντων Μακθτϊν 2007 – 2013.  

 
 Σφμφωνα με τισ παραπάνω μελζτεσ, υπάρχουν ζξι επίπεδα γλωςςικισ 
επάρκειασ που κλιμακϊνονται ανά ηεφγθ από το επίπεδο Α1 ζωσ και το 
επίπεδο Γ2. Πιο ςυγκεκριμζνα, αλλά χωρίσ να αποκλείονται επικαλφψεισ, 
τα επίπεδα Α1 – Α2 αντιςτοιχοφν ςτον βαςικό χριςτθ, τα επίπεδα Β1 – Β2 
ςτον ανεξάρτθτο, ενϊ, τζλοσ, τα επίπεδα Γ1 – Γ2 ςτον επαρκι. 
 

 Στθν περίπτωςθ των ΤΥ, το υψθλότερο επίπεδο επάρκειασ που εντοπίηεται 
ςυνικωσ δεν ξεπερνά το Β2. 
 



 Τα παραδείγματα προζρχονται από γραπτζσ παραγωγζσ μακθτϊν και από 
τισ ζρευνεσ των Βαρλοκϊςτα & Τριανταφυλλίδου 2003, Αναςταςιάδθ-
Συμεωνίδθ 2006 και Αμπάτθ 2009.   


