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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК А1, А2, B1 

 
 

 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Гръцки език – ниво А1 по Европейската квалификационна рамка 

по учебник „Ελληνικά Α’” 

 
След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират най-често 
употребявани думи и изрази, свързани със семейството и тяхното обкръжение, когато се говори бавно и 
ясно. 
 Трябва да могат да разбират най-често употребявани думи и изрази, например надписи върху 
табели, каталози, менюта плакати. Трябва да могат да разбират кратки лични писма. 
 Трябва да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк 
обмен на информация по познати теми и дейности и да водят кратък разговор на позната тематика. 
 Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и 
околните, дома си и условията на живот, образованието, професионалната си дейност. 
 Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения и да попълнят формуляр с личните си 
данни. 
ЦПО „Хармония1“ ООД предлага обучение по най-новата система за изучаването на новогръцки като 
чужд език /Елиника Алфа, Елиника Вита/ с квалифицирани преподаватели с богат опит в груповото и 
индивидуалното обучение на възрастни и деца.  
Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво, в дистанционна форма на обучение. 
След успешно положен изпитен тест за всяко ниво, се издава Лицензиран Сертификат по Общата 
Европейска Езикова Рамка. 
 
Теми Бр. часове  

1. Уводен урок  10 
1.1. Гръцката азбука –изписване на буквите 
1.2. Произношение - гласни и съгласни звукове, съчетания от гласни и съгласни 
1.3. Ударение 
1.4. Интонация  

 

2. Запознанство  5 
2.1. Членна форма 
2.2. Лични местоимения 
2.3. Спомагателен глагол „съм” 

 

3. Поздрави и представяне 5 
3.1. Притежателни местоимения 
3.2. Именителен падеж 
3.3. Числа от 0 до 10 

5 

4. Лична информация – държави и населени места 5 
4.1. Винителен падеж 5 
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4.2. Предлози  
4.3. Определителен член 
4.4. Сегашно време на глаголите от първо спрежение 
4.5. Единствено число на съществителните имена 
4.6. Числата от 11 до 100 
5. „Как се казвате?”  5 
5.1. Съществителни имена, изразяващи професии 
5.2. Числата от 101 до 1000 
5.3. Притежателни местоимения 

5 

6. Езици – родствени връзки 5 
6.1. Съществителни имена, изразяващи родствени връзки 
6.2. Съществителни имена, изразяващи националност и езици 
6.3. Глаголи от второ спрежение – първа подгрупа 

 

7. Преговор на уроци 1-5 10 
7.1. Упражнения   
8. Пазаруване – хранителни стоки и пазар  5 
8.1. Цени и валути  
8.2. Лексика, свързана с различните магазини  
8.3. Показателни местоимения 
8.4. Числата от 2000 до 999 000 000 

 

9. По магазините  5 
9.1. Прилагателни имена 
9.2. Въпросителни местоимения 

 

10. Изразяване на лично мнение и оценяване на ситуация  5 
10.1. Определителен член 
10.2. Конструкции за изказване на възрастта 
10.3. Неправилни глаголи 
10.4. Депонентни глаголи  

 

11. Ориентиране в пространството  5 
11.1. Предлози за място 
11.2. Числителни редни 
11.3. Неопределителен член 

 

12. Преговор на уроци 7-11 10 
12.1. Упражнения  
13. Преговор на уроци 1-11 20 
13.1. Упражнения   
 100 

 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

Гръцки език – ниво А2 по Европейската квалификационна рамка 

по учебник  „Ελληνικά Α’” 

  

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират основна 
информация, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно 
време и т.н. 
 Трябва да могат да извлекат основната информация от кратки и ясни послания и съобщения.  



 
 

 
 

 Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и 
професионална лексика. 
 Трябва да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк 
обмен на информация по познати теми и дейности. 
 Трябва да могат да опишат всекидневните си дейности, свързани с личния и професионален 
живот. Да водят лична кореспонденция, да съставят поздравителна картичка и писмено да изразят 
благодарност.  
ЦПО „Хармония1“ ООД предлага обучение по най-новата система за изучаването на новогръцки като 
чужд език /Елиника Алфа, Елиника Вита/ с квалифицирани преподаватели с богат опит в груповото и 
индивидуалното обучение на възрастни и деца.  
Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво, в дистанционна форма на обучение. 
След успешно положен изпитен тест за всяко ниво, се издава Лицензиран Сертификат по Общата 
Европейска Езикова Рамка. 
 
Теми Бр. 

Часове 

1. На пазар 5 

1.1. Множествено число на съществителните и прилагателните имена 
1.2. Въпросителните местоимения 
1.3. Склонитбена система 
1.4. Именителен и винителен падеж 
1.5. Глаголи, изразяващи притежание 

 

2. Размери и мерки 5 

2.1. Употреба на съюзи 
2.2. Относителни местоимения 
2.3. Изразяване на лично мнение  

 

3. Планиране на бъдещи действия 10 

3.1. Бъдеще време на глаголите от първо спрежение  
3.2. Наречия 
3.3. Лексика, свързана с масовия транспорт 

 

4. Планиране на бъдещи действия 10 

4.1. Изразяване на предпочитания  
4.2. Бъдеще време на глаголите от второ спрежение 
4.3. Неправилните глаголи 

 

5. В хотела 5 

5.1. Числителни редни 
5.2. Думи и изрази, свързани с пътувания и резервации 

 

6. Преговор на уроци 1-5 10 

6.1. Упражнения  

7. Изразяване на учтивост  5 

7.1. Условно наклонение от първи тип – образуване и употреба   



 
 

 
 

7.2. Употреба на „бих искал/а” в учтиви форми 

8. Изразяване на минали действия 10 

8.1. Минало свършено време 
8.2. Лични местоимения като пряко допълнение 

 

9. Изказване на желания и повели  5 

9.1. Повелително наклонение 
9.2. Време, сезони, месеци 
9.3. Ежедневни дейности – фрази и изрази 
9.4. В таверната  

 

10. Външният ни вид  10 

10.1. Прилагателни имена – сравнителна и превъзходна степен 
10.2. Описание на хора – външният ни вид 
10.3. В пощата  

 

11. Изразяване на условност 5 

11.1. Условно наклонение от втори тип 
11.2. Относителни местоимения  
11.3. В банката  

 

12. Преговор на уроци 7-11 10 

12.1. Упражнения   

13. Преговор на уроци 1-11 10 

13.1. Упражнения   

 100 

 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

Гръцки език – ниво В1 по Европейската квалификационна рамка 

по учебник  „Ελληνικά Β’” 
 

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират основна 
информация по актуални теми, да следят предавания по телевизия и радио.  
Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи всекидневна и професионална лексика; да разбират 
описания на събития, чувства и желания.  
Трябва да могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в Гърция.  
Трябва да могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен и 
професионален характер.  
Трябва да могат кратко да изразяват и да аргументират мнението си; да разказват случки и събития, 
сюжети на книги и филми, както и да описват своите впечатления.   



 
 

 
 

ЦПО „Хармония1“ ООД предлага обучение по най-новата система за изучаването на новогръцки като 
чужд език /Елиника Алфа, Елиника Вита/ с квалифицирани преподаватели с богат опит в груповото и 
индивидуалното обучение на възрастни и деца.  
Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво, в дистанционна форма на обучение. 
След успешно положен изпитен тест за всяко ниво, се издава Лицензиран Сертификат по Общата 
Европейска Езикова Рамка. 
 

Теми Бр. 
часове 

1. Общуване и телекомуникации 5 

1.1. Родителен падеж на съществителни имена в единствено число 
1.2. Въпросителни местоимения в родителен падеж 
1.3. Пълна форма на притежателните местоимения 

 

2. Формуляри и документи 10 

2.1. Минало свършено време на глаголите от първо и второ спрежение 
2.2. Попълване на документи  
2.3. Неопределителен член в родителен падеж 

 

3. Изразяване на желание и заповед 10 

3.1. Еднократни форми на императива 
3.2. Наречия за място 
3.3. Количествени местоимения и прилагателни имена 
3.4. Склонитбена система  

 

4. В ресторанта  5 

4.1. Изразяване на идеи и бъдеще време 
4.2. Родителен падеж на съществителни имена в множествено число 
4.3. Лични местоимения – склонение 

 

5. Изразяване на притежание 5 

5.1. Лични местоимения в родителен падеж – непряко допълнение 
5.2. Неправилни прилагателни имена 

 

6. Преговор на уроци 1-5 5 

6.1. Упражнения  

7. Пасивни и активни конструкции  5 

7.1. Страдателен залог 
7.2. Депонентни глаголи 
7.3. прилагателни – родителен падеж, единствено и множествено число 
7.4. Родителен падеж на числителните имена 

 

8. Изразяване на бъдещи действия и желания  10 

8.1. Бъдеще еднократно време 
8.2. Еднократни форми на повелително наклонение на глаголите в страдателен залог и 
депонентните глаголи 
8.3. Наречия, образувани от прилагателни 

 



 
 

 
 

9. Ориентиране в пространството   10 

9.1. Минало свършено време на глаголите в страдателен залог и  депонентните глаголи 
9.2. Указване на посоки и упътване 

 

10.  Количества и мерки 10 

10.1. Словоред  
10.2.  Количествени въпросителни местоимения 
10.3. Падежна система – обобщение  

 

11. Изразяване на обичайни действия в миналото  5 

11.1. Минало несвършено време на глаголите 
11.2. Специални съществителни имена в женски род – форми 

 

12. Преговор на уроци 7-11 10 

12.1. Упражнения   

13. Преговор на уроци 1-11 10 

13.1. Обобщение, преговор и упражнения  

 100 

 


