
Παραγωγή προφορικού λόγου 

Επίπεδο Α' 

Πρώτη διδακτική πρόταση 
 
Ενδεικτική διάρκεια: 30 λεπτά 

Ομάδα στόχος: ενήλικες μαθητές  

Διδακτικός στόχος: παραγγελία φαγητού σε εστιατόριο  

Στρατηγικές: εξάσκηση στα φωνήματα, ανασυνδυασμός, εξάσκηση 
σε φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, αίτημα για 
βοήθεια από τον συνομιλητή, αξιοποίηση 
παραγλωσσικών στοιχείων, ερωτήσεις για 
επαλήθευση ή αποσαφήνιση, συνεργασία με 
συμμαθητές, ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, 
κατανόηση της σκέψης και των συναισθημάτων των 
άλλων.  

Ενσωμάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού  

Υλικό: φύλλο εργασίας και κατάλογος παραγγελίας φαγητού 

  

Πορεία διδασκαλίας: 
Η δραστηριότητα ξεκινά από ένα κείμενο και έχει μέσο βαθμό διάδρασης 
(κατανόηση τιμοκαταλόγου εστιατορίου). Δύο από τους μαθητές έχουν το ρόλο 
των πελατών και αποφασίζουν τι θα παραγγείλουν (συνεργασία με 
συμμαθητές). Πρέπει να είναι σε θέση να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους. Σε 
αυτό το σημείο το ύφος είναι φιλικό και η εναλλαγή στη συνομιλία (turn–taking) 
πρέπει να οργανώνεται από τους μαθητές (κατανόηση της σκέψης και των 
συναισθημάτων των άλλων). 
Τη στιγμή που πρέπει να παραγγείλουν το ύφος είναι τυπικό και ο μαθητής 
που ακούει την παραγγελία πρέπει να ακούει, να καταλαβαίνει ή να προτείνει 
(χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές: εξάσκηση στα φωνήματα, εξάσκηση σε 
φυσικές περιστάσεις επικοινωνίας, αίτημα για βοήθεια από το συνομιλητή, 



αξιοποίηση παραγλωσσικών στοιχείων, ερωτήσεις για επαλήθευση ή 
αποσαφήνιση, ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης). Εδώ η εναλλαγή στη 
συνομιλία (turn-taking) είναι προκαθορισμένη. 
Οι μαθητές που έχουν τον ρόλο των πελατών πρέπει να δουν τις πληροφορίες 
στον κατάλογο παραγγελίας και να μιλήσουν για αυτές. Όταν παραγγέλνουν, 
όμως,  η περίσταση επικοινωνίας είναι διαφορετική και παρά το ότι οι μαθητές 
διατυπώνουν τις ίδιες πληροφορίες, είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαφορετικό 
ύφος,  να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές στρατηγικές και προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν διαφορετικά επικοινωνιακά προβλήματα (ανασυνδυασμός).  



 

Φύλλο εργασίας  
 
Α ρόλος: 
Δύο από σας βρίσκεστε σε ένα εστιατόριο και βλέπετε τον τιμοκατάλογο. 
Αποφασίζετε τι θα πάρετε και καλείτε το γκαρσόν για να σας πάρει 
παραγγελία. 
 
Β ρόλος:  
Είσαι στο ρόλο του γκαρσόν που παίρνει την παραγγελία προτείνοντας στους 
πελάτες άλλα φαγητά ή ποτό ή δίνοντας διευκρινήσεις για το κάθε πιάτο. 
Πρέπει να μιλάς στον πληθυντικό στους πελάτες σου.  
 

Κρύα Ορεκτικά 
• Μελιτζανοσαλάτα  
• Τυροκαυτερή  
• Πατατοσαλάτα  
• Κοτοσαλάτα  
• Τονοσαλάτα  
• Αντσούγιες  
• Τζατζίκι  
• Ρώσικη  
• Τσίρος  
• Λακέρδα  
• Μεζέδες Ούζου  

Σαλάτες 
• Αγγουροντομάτα  
• Μαρούλι  
• Χόρτα  
• Παντζάρια  
• Σαλάτα του Σεφ  
• Πικάντικη  

Ζεστά Ορεκτικά 
• Σπαράγγια  
• Σουτζουκάκια σμυρναίικα  
• Φασουλονταβάς  
• Μπουρεκάκια  
• Κασεροκροκέτες  
• Κρέπες με σπανάκι  
• Κολοκυθοκεφτέδες  
• Μπρόκολα αλά κρεμ  
• Φέτα ψητή  
• Πατάτες τηγανιτές  
• Σαγανάκι κεφαλοτύρι  
• Πιπεριές ψητές  
• Πιπεριές καυτερές  
• Κολοκυθάκια τηγανιτά  
• Μελιτζάνες τηγανιτές  
• Γιαπράκια αυγολέμονο  
• Μανιτάρια σκορδοβούτυρο  
• Μανιτάρια αλά Σεφ  



• Μπρόκολο  
• Χωριάτικη  

Τυριά 
• Ποικιλία  
• Κασέρι  
• Γραβιέρα  
• Μανούρι  
• Ροκ φορ  
• Φέτα  

Σχάρας 
• Μιξ γκρίλ (για 2 άτομα)  
• Σατομπριάν (για 2 άτομα)  
• Μπιφτέκι γεμιστό  
• Μπιφτέκι  
• Χοιρινό σουβλάκι  
• Χοιρινή μπριζόλα  
• Μοσχαρίσια μπριζόλα  
• Κοτόπουλο σχάρας  
• Κοτόπουλο σουβλάκι  
• Σουβλάκι  
• Παϊδάκια  
• Ψαρονέφρι  
• Φιλέτο μόσχου  

• Μανιτάρια αλά κρεμ  
• Λαχανικά σχάρας  

Πιάτα Ημέρας 
• Μουσακάς  
• Αγριογούρουνο με κυδώνια  
• Πάπια με πορτοκάλια  
• Χοιρινό ριγανάτο  
• Αρνί λεμονάτο  
• Μπεκρή μεζέ  
• Χασάπικο  

Σωτέ 
• Φιλέτο αλά κρεμ  
• Φιλέτο πιπεράτο  
• Φιλέτο αλά Σεφ  
• Σνίτσελ αλά κρεμ  
• Σνίτσελ τσιγγάνικο  
• Σνίτσελ γεμιστό  
• Σνίτσελ κοτόπουλο γεμιστό με 

μαγιονέζα  

Επιδόρπια 

• Ρεβανί με παγωτό  
• Κρέπες με σοκολάτα  
• Κρέπα παγωτό  
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