
Παραγωγή γραπτού λόγου 

Επίπεδο Γ’  

Πρώτη διδακτική πρόταση  
 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Ομάδα στόχος: ενήλικες 

Διδακτικός στόχος: συγγραφή διαφημιστικού κειμένου ταξιδιωτικού 
περιεχομένου 

Στρατηγικές: ανάλυση εκφράσεων, αξιοποίηση προϋπάρχουσας 
γνώσης, συνεργασία, σχεδιασμός της δομής του 
κειμένου, χρήση πηγών, επιβράβευση 

Ενσωμάτωση 
δεξιοτήτων: 

κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου 

Υλικό: διαφήμιση ταξιδιωτικού γραφείου σε φωτοτυπία 



 

Πορεία διδασκαλίας: 
 
Δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο όπως το παρακάτω με το οποίο κάποιο 
ταξιδιωτικό γραφείο διαφημίζει ένα προγραμματισμένο ομαδικό ταξίδι.  

 
 

Δίνεται έμφαση στους θετικούς αξιολογικούς όρους και τις εκφράσεις με τις 
οποίες ωραιοποιούνται τα αξιοθέατα και το πρόγραμμα του ταξιδιού (πρβλ. 
Το νησί... μοσχοβολάει από μακριά μαστίχα, το μεθυστικό άρωμα της 
μαστίχας, πανέμορφα ψηφιδωτά, επιβλητικά καπετανόσπιτα που αρχοντικά 
αγναντεύουν το πέλαγος, πλούσια αγορά, το βράδυ απολαύστε ποικιλία από 



τοπικούς μεζέδες και λιχουδιές στα γραφικά ταβερνάκια, ωραίο βυζαντινό 
κάστρο, όμορφο ψαροχώρι). Εδώ γίνεται χρήση της στρατηγικής της 
ανάλυσης εκφράσεων, για καλύτερη κατανόηση και απομνημόνευση 
(Ανάλυση εκφράσεων). 
Γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτεί το κοινό στο οποίο απευθύνεται το 
ταξιδιωτικό γραφείο (οικογένειες με παιδιά, όπως φαίνεται και από τη 
συνοδευτική φωτογραφία, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα αξιοθέατα, 
αλλά και για την άνεσή τους (βλ. διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία), τη 
διασκέδαση, το φαγητό και για αγορές) και ποιες ανάγκες αυτού του κοινού 
καλύπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα (όλες οι παραπάνω) Οι μαθητές 
παρακινούνται από το δάσκαλο να αξιοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση 
(Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης) που έχουν όσον αφορά τις 
διακοπές και τόπους προορισμού.  

Έπειτα ζητείται από τους μαθητές να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 
τους σε μικρές ομάδες (Συνεργασία), να υποθέσουν πως είναι διαφημιστές 
και να δημιουργήσουν για ένα ταξιδιωτικό γραφείο ένα παρόμοιο κείμενο που 
να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό παρουσιάζοντας ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε κάποιο μέρος που θα επιλέξουν οι ίδιοι και για το οποίο θα 
αναζητήσουν στοιχεία ακολουθώντας το σχεδιασμό της δομής του κειμένου 
(Σχεδιασμός της δομής του κειμένου). 

Βέβαια, ένα μέρος μόνο της εργασίας αυτής μπορεί να γίνει κατά τη 
διάρκεια αυτής της διδακτικής ώρας. Το εγχείρημα θα πάρει τη μορφή project: 
οι μαθητές θα συλλέξουν πληροφορίες (Χρήση πηγών) για το μέρος που θα 
διαφημίσουν (από διαφημιστικά φυλλάδια, εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικά 
βιβλία, το διαδίκτυο), θα βρουν φωτογραφίες και δρομολόγια κλπ. Με βάση 
αυτές τις πληροφορίες και εφαρμόζοντας τη στρατηγική του σχεδιασμού της 
δομής του κειμένου θα δημιουργήσουν τα κείμενά τους (Σχεδιασμός της 
δομής του κειμένου).  
Στο τέλος οι μαθητές μπορούν να φωτοτυπήσουν τα κείμενα που 
δημιούργησαν και που καλό είναι να συνοδεύονται από σχετικές εικόνες, να τα 
μοιράσουν στους συμμαθητές τους και να πει ο καθένας, βάσει της 
παρουσίασης που θα έχει στα χέρια του, ποιο ταξίδι θα προτιμούσε και γιατί. 
Ή μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός και να αναδειχτεί ο καλύτερος οργανωτής 
ταξιδιών (Επιβράβευση). 


	Παραγωγή γραπτού λόγου
	Επίπεδο Γ’ 
	Πρώτη διδακτική πρόταση 
	Πορεία διδασκαλίας:


