
Παραγωγή γραπτού λόγου 

Επίπεδο Γ’  

Τρίτη διδακτική πρόταση  
 

Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Ομάδα στόχος: ενήλικες 

Διδακτικός στόχος: συγγραφή μικρής αγγελίας εύρεσης εργαζόμενου 

Στρατηγικές: καταιγισμός ιδεών, ανάλυση εκφράσεων, σχεδιασμός 
της δομής του κειμένου, (επιλεκτική) προσοχή 

Ενσωμάτωση 
δεξιοτήτων: 

παραγωγή προφορικού, παραγωγή γραπτού λόγου 

Υλικό: φωτοτυπίες μικρών αγγελιών για εύρεση εργασίας 

 

Πορεία διδασκαλίας: 
 
Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας τη στρατηγική του καταιγισμού ιδεών ζητά 
από τους μαθητές να επιλέξουν ένα επάγγελμα και να δώσουν τις 
αρμοδιότητες που έχει όποιος το ασκεί. Έπειτα μοιράζει φωτοτυπίες μικρών 
αγγελιών εύρεσης εργασίας όπως οι παρακάτω:  
 
Α.Ε. Εισαγωγών & Εμπορίας Μηχ/των Μετάλλου ζητεί Νέα Πτυχιούχο 
Λογιστικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ με γνώσεις Λογιστικής & ΚΦΣ με προϋπηρεσία, καλή 
γνώση Αγγλικών & γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook), επίσης να είναι 
επικοινωνιακή & συνεργάσιμη διότι θα ασχοληθεί και με το εξωτερικό. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
  
ΔΥΝΑΜΙΚΑ αναπτυσσόμενη εκδοτική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
υπεύθυνο εμπορικής ανάπτυξης και πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: 1. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. 2. Καλή γνώση της 
αγοράς βιβλίων & εντύπων. 3. Ηλικία 25-40 ετών. 4. Πολύ καλή γνώση 



αγγλικών & Η/Υ. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή 
βιογραφικού με την ένδειξη: Υπευθ. Εμπορικού Τμήματος. Υπ' όψιν Χ.Κ. e-
mail:kontou@oikonomiki.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:++ 
 
ΒΟΗΘΟΣ αποθηκάριου με δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα εξέλιξης 
ζητείται από ΑΕ προϊόντων θέρμανσης-ψύξης-ηλιακών γερμανικής 
προέλευσης για την περιοχή Αθηνών. Βιογραφικό στο ++ 
 
ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιρειών ζητούνται συνεργάτες για το Τουριστικό Τμήμα. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε κρατήσεις 
ξενοδοχείων, δημιουργία "πακέτων", ταξίδια κινήτρων. Άριστη γνώση Η/Υ. 
Καλός χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας. Ευχέρεια στην επικοινωνία και τη 
διαχείριση πελατών. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: tmastoras@streamline.gr ή στο ++ 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη βρέφους, περιοχή Ελληνικού. Συστάσεις 
επιθυμητές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ++ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο πωλήσεων με έδρα 
την Αθήνα. Απαιτούμενα προσόντα: προϋπηρεσία στον χώρο των 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, δυναμική προσωπικότητα, σοβαρότητα, 
συνέπεια. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, 
αυτοκίνητο). Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο ++ 
 
Διευκρινίζεται το άγνωστο λεξιλόγιο (π.χ. Α.Ε., προϋπηρεσία, συστάσεις κ.ά.) 
και επισημαίνονται οι λέξεις που εμφανίζονται τακτικά (π.χ. ζητείται, 
προσόντα, προϋπηρεσία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, βιογραφικό 
σημείωμα), καθώς και το ότι ο λόγος είναι μάλλον τηλεγραφικός (απλή δομή 
προτάσεων, συνήθης η απουσία ρήματος, παθητική σύνταξη) (Ανάλυση 
εκφράσεων). Ως προς τη δομή του κειμένου συνήθως προηγείται η αναφορά 
στην εταιρεία που ζητά τον εργαζόμενο, ακολουθεί το είδος της εργασίας που 
ζητείται, τα απαραίτητα (και τα επιθυμητά) προσόντα. Στο τέλος τίθεται τι 
παρέχει η εταιρεία και δίνονται πληροφορίες για το πώς ο υποψήφιος μπορεί 
να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή να στείλει βιογραφικό.  



Με βάση τις παραπάνω συμβάσεις οι μαθητές καλούνται, εφαρμόζοντας τη 
στρατηγική του σχεδιασμού της δομής του κειμένου (Σχεδιασμός της δομής 
του κειμένου), καθώς και της προσοχής (επιλεκτικής) (Προσοχή) στα στοιχεία 
εκείνα που επιθυμούν κάθε φορά να τονίσουν, να γράψουν τις δικές τους 
μικρές αγγελίες. 
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