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Κατευθυντικός Λόγος: τα κειμενικά του είδη και οι κειμενικοί τύποι

Κειμενικά είδη-> Κειμενικός τύπος

• Οδηγίες συμπεριφοράς-> ενημερωτικό φυλλάδιο

• Οδηγίες χρήσης-> ενημερωτικό φυλλάδιο

• Οδηγίες κατασκευής-> χαράξεις, μαθηματικές μετρήσεις

• Προσκλήσεις-> προσκλητήρια, επιστολές

• Επιχειρηματολογία-> άρθρα, επιστολές, διαλεκτική αντιπαράθεση



Α.Π.Σ.(2003) Γ΄ & Δ΄ τάξης: 
Κατευθυντικός λόγος-> προσκλήσεις

• Θεματική ενότητα: Εκτέλεση γλωσσικών
πράξεων (π.χ. πρόσκληση… κ.ά.)

• Στόχος: Οι μαθητές/τριες να
χρησιμοποιούν διάφορα είδη λόγου και
να συντάσσουν διάφορους τύπους
κειμένων για διάφορους σκοπούς και
για διάφορους αποδέκτες.



Στόχοι (σχολικό βιβλίο)

α) Η δομή μιας πρόσκλησης ανάλογα με 
το θέμα της εκδήλωσης. 

β) Χρήση ειδικών εκφράσεων πειθούς για 
τη συμμετοχή σε μια εκδήλωση. 



Η «Μεγάλη ιδέα» και τα βασικά ερωτήματα

• Να χρησιμοποιεί κατευθυντικό λόγο-να συντάσσει
προσκλήσεις για διάφορους σκοπούς και για
διάφορους αποδέκτες.

• Βασικό ερώτημα 1: Ποιες είναι όλες οι
πληροφορίες που χρειάζεται να δώσω σε αυτόν
που προσκαλώ;

• Βασικό ερώτημα 2: Πώς θα προσελκύσω αυτόν
που προσκαλώ, ώστε να δεχθεί την πρόσκληση;

• Βασικό ερώτημα 3: Πώς θα απευθυνθώ στον
παραλήπτη ανάλογα με τη θέση που έχει ή με τη
σχέση που έχουμε;



Σκοπός και στόχοι διδασκαλίας
Σκοπός: Να εξοικειωθούν με κείμενα κατευθυντικού
λόγου, τις προσκλήσεις.

Στόχοι:

• Να συντάσσουν προσκλήσεις που χαρακτηρίζονται 
από σαφήνεια και πληρότητα ως προς το είδος των 
πληροφοριών. 

• Να συντάσσουν προσκλήσεις χρησιμοποιώντας 
ρητορικές τεχνικές.

• Να συντάσσουν προσκλήσεις που αρμόζουν στο 
περιεχόμενο διαφορετικών επικοινωνιακών 
περιστάσεων.

• Να συντάσσουν προσκλήσεις που αρμόζουν στο 
ύφος διαφορετικών επικοινωνιακών περιστάσεων.



Αρχική αξιολόγηση μαθητών/τριών: 
Πρόσκληση προς φίλους

Μαθητής-Νίκος: Σε προσκαλώ στα γενέθλιά μου το 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου το απόγευμα στο σπίτι 
μου. 

Νίκος

Μαθήτρια-Μαρία: Το Σάββατο το απόγευμα θα 
κάνω πάρτι. Θα έρθεις;



Επίπεδα ετοιμότητας μαθητή (Νίκος)

Σε προσκαλώ στα γενέθλιά μου το Σάββατο 30 
Νοεμβρίου το απόγευμα στο σπίτι μου. 

Νίκος

• Στοιχεία επαρκή: γεγονός, ημερομηνία, 
αποστολέας

• Ελλιπή στοιχεία: χρόνος (ώρα), χώρος 
(διεύθυνση), τηλέφωνο



Επίπεδα ετοιμότητας μαθήτριας (Μαρία)

Το Σάββατο το απόγευμα θα κάνω πάρτι. Θα έρθεις;

• Στοιχεία επαρκή: ημέρα, γεγονός;;; 

• Ελλιπή στοιχεία: χρόνος (ημερομηνία, ώρα), χώρος, 
αποστολέας

• Σχόλιο: στοιχεία προφορικού λόγου



Διαφοροποίηση διδασκαλίας 
σε δυο επίπεδα επίδοσης

Κοινός σκοπός-έργο: 
συγγραφή πρόσκλησης 

(α) προς φίλο/φίλη 
(β) προς γονείς

Οργάνωση των φύλλων εργασίας 
σε δυο φακέλους διαφορετικών 

χρωμάτων



Πρόσκληση προς φίλους: 
μελέτη της δομής, του περιεχομένου και του ύφους 

της πρόσκλησης (ολομέλεια)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ μου φίλε Γιάννη,

σε προσκαλώ στο πάρτι των γενεθλίων μου το 
Σάββατο 30 Νοέμβρη 2021 στις 5 μ.μ. στο σπίτι 
μου στην οδό Ανδρίτσου 10. 

Θα χαρώ πολύ να έρθεις να παίξουμε.

Νίκος Αναστασίου

Τα διαφορετικά χρώματα των λέξεων οπτικοποιούν τις διαφορετικές πληροφοριακές μονάδες.



Πρόσκληση προς φίλους: 
μελέτη της δομής, του περιεχομένου και του ύφους της 

πρόσκλησης (ολομέλεια)

Εναλλακτικά: διαφορετικού τύπου γραμμές οπτικοποιούν τις διαφορετικές πληροφοριακές 
μονάδες.



1ο Φύλλο εργασίας: δομή & πληροφορίες

Υπογραφή

(Για μαθητές/τριες επιπέδου 
ετοιμότητας όπως η  Μαρία)



• Πώς θα αισθανθείς, αν έρθει ο φίλος/η φίλη  σου;

• Τι θα κάνετε μαζί με τον φίλο/την φίλη σου, όταν 
έρθει; 

Πώς θα προσελκύσεις τον φίλο/φίλη σου να 
έρθει;
Αν χρειαστείς ιδέες, να πάρεις ένα σημείωμα 
από τον γαλάζιο φάκελο. 

(Για μαθητές/τριες επιπέδου 
ετοιμότητας όπως η  Μαρία)



2ο Φύλλο εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητ..  μου φίλ.. ………

σε ……………………………………………..
…………………………………………………..
την …………………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…………………………………………

………………………
Υπογραφή

(Για 
μαθητές/τριες

επιπέδου 
ετοιμότητας 

όπως η  Μαρία)



1ο Φύλλο εργασίας: δομή & πληροφορίες

Όνομα φίλου/φίλης 
(παραλήπτης)

Γεγονός;

Πότε; 

Ημερομηνία και ώρα

Πού; 

Φράση  μαγνήτης (προσέλκυση)

Υπογραφή αποστολέα 

Να συμπληρώσεις τον πίνακα με τις λέξεις-κλειδιά πριν 
γράψεις την πρόσκλησή σου.

(Για 
μαθητές/τριες
επιπέδου 
ετοιμότητας 
όπως ο Νίκος)



2ο Φύλλο εργασίας

Πρόσκληση

Υπογραφή

(Για 
μαθητές/τριες

επιπέδου 
ετοιμότητας 

όπως ο Νίκος)



Αρχική αξιολόγηση μαθητών/τριών: 
Πρόσκληση προς γονείς

Μαθήτρια-Λένα: Σας προσκαλούμε στην εθνική 
γιορτή που κάνει το σχολείο μας την Παρασκευή το 
πρωί 24 Μαρτίου.

Οι μαθητές του σχολείου ….

Μαθητής-Πέτρος: Σας προσκαλούμε να ‘ρθείτε στη 
γιορτή του σχολείου μας την Παρασκευή το πρωί.



Πρόσκληση προς γονείς: 
μελέτη της δομής, του περιεχομένου και του ύφους 

της πρόκλησης (ολομέλεια)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί μας γονείς,

σας προσκαλούμε στην αποκριάτικη γιορτή που
θα γίνει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 10 π.μ. στην αυλή του σχολείου μας.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

του Δημοτικού Σχολείου …..   



3ο Φύλλο εργασίας (ομαδική): 
φράσεις πειθούς και ύφος 

κειμένου
• 1. Να μελετήσετε τις προσκλήσεις που υπάρχουν

στον φάκελο και να αντιγράψετε σε χαρτάκια τις
φράσεις με τις οποίες προσπαθούν να πείσουν
τους προσκεκλημένους να πάνε στην εκδήλωση.

• 2. Να ξεχωρίσετε τις φράσεις σε δυο φακέλους
ανάλογα με τον παραλήπτη.

• 3. Να γράψετε έξω από τον κάθε φάκελο μια λέξη
που να δείχνει το είδος της σχέσης του αποστολέα
με τον παραλήπτη.

(Για μαθητές/τριες και 
των δυο επιπέδων 

ετοιμότητας)



Αναθέτουμε στις 
ομάδες 
μαθητών/τριών 
διαφορετικού 
επιπέδου 
ετοιμότητας   τη 
μελέτη 
προκλήσεων 
διαβαθμισμένης 
δυσκολίας.



Αναθέτουμε στις ομάδες μαθητών/τριών διαφορετικού επιπέδου ετοιμότητας τη μελέτη 
προκλήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας ως προς την έκταση του περιεχομένου και το 
λεξιλόγιο. Επιδιώκουμε στις επιλεγμένες προσκλήσεις να υπάρχει ποικιλία φράσεων 
προσέλκυσης-πειθούς.



4ο Φύλλο εργασίας 
(ομαδική):

Πρόσκληση προς γονείς 
για σχολική εκδήλωση 

• Α) Να ετοιμάσετε τον πίνακα με τις αναγκαίες 
πληροφορίες. Αν χρειαστείτε βοήθεια να μελετήσετε 
το 1ο φύλλο εργασίας και τα χαρτάκια με τις φράσεις 
προσέλκυσης που συγκεντρώσατε.

• Β) Ένας από την ομάδα να γράψει με ωραία γράμματα 
την πρόσκληση σε λευκό χαρτί.

• Ένας από την ομάδα να ζωγραφίσει την πρόσκληση.

• Δυο από την ομάδα να αναπαραστήσετε τη σκηνή, τη 
στιγμή που δίνετε την πρόσκληση στους γονείς και 
τους πληροφορείτε για την εκδήλωση.

(Για μαθητές/τριες
χαμηλού επιπέδου 
ετοιμότητας)



4ο Φύλλο εργασίας 
(ομαδική):

Πρόσκληση προς γονείς για 
μια σχολική εκδήλωση 

• Α) Να ετοιμάσετε τον πίνακα με τις αναγκαίες 
πληροφορίες.  Αν χρειαστείτε ιδέες για φράσεις 
προσέλκυσης να μελετήσετε τα χαρτάκια με τις 
φράσεις που συγκεντρώσατε.

• Β) Να γράψετε με ωραία γράμματα την πρόσκληση σε 
λευκό χαρτί.

• Γ) Να ανταλλάξετε το κείμενό σας με άλλη ομάδα και 
να το αξιολογήσετε α) ως προς τις αναγκαίες 
πληροφορίες που δίνει και β) τους τρόπους 
προσέλκυσης.

• Δ) Να συζητήσετε για τον τρόπο που θα ζωγραφίσετε 
την πρόσκλησή σας, ώστε να γίνει ελκυστική.    

(Για μαθητές/τριες
υψηλού επιπέδου 
ετοιμότητας)



Εναλλακτικά: αξιοποίηση Η/Υ & Φωτόδεντρου
για την  παραγωγή γραπτού λόγου-δημιουργία 
πρόσκλησης με ψηφιακά μέσα



Η φράση πειθούς;;;;;;
απουσιάζει…



Αυτοαξιολόγηση: κλείδα (1)

1) Στην πρόσκληση υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες 
(προσφώνηση, γεγονός, ημερομηνία & ώρα, χώρος, υπογραφή); 
❑ Ναι, όλες!    
❑ Ναι, αλλά ξέχασα μια-δυο..  
❑ Ναι, αλλά ξέχασα τρεις-τέσσερεις…

2) Στην πρόσκληση υπάρχει μια φράση πειθούς; 
❑ Ναι    
❑Όχι

3) Το κείμενο της πρόσκλησης (φιλικό/επίσημο ύφος) είναι 
κατάλληλο αναλόγως της σχέσης που έχουμε με τους 
προσκεκλημένους;  
❑ Ναι      
❑Όχι

(Για μαθητές/τριες
επιπέδου υψηλού 

ετοιμότητας)



Αυτοαξιολόγηση: κλείδα (2)

1) Στην πρόσκληση υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες; 
❑Ναι, όλες!    
❑Ναι, αλλά ξέχασα μια-δυο..  
❑Ναι, αλλά ξέχασα τρεις-τέσσερεις….

2) Στην πρόσκληση υπάρχει μια φράση πειθούς; 
❑Ναι    
❑Όχι

3) Το κείμενο της πρόσκλησης είναι κατάλληλο αναλόγως 
της σχέσης που έχουμε με τους προσκεκλημένους;  
❑Ναι      
❑Όχι

(Κοινή για μαθητές/τριες
και των δυο επιπέδων 

ετοιμότητας)



Ποια στοιχεία της διδασκαλίας 
διαφοροποιήσαμε;

• Περιεχόμενο                            ΝΑΙ              ΟΧΙ

• Διαδικασία                               ΝΑΙ              ΟΧΙ

• Αποτέλεσμα                             ΝΑΙ              ΟΧΙ

• Μαθησιακό περιβάλλον        ΝΑΙ              ΟΧΙ

Μαθησιακή ετοιμότητα        ΝΑΙ          ΟΧΙ

Ενδιαφέροντα                         ΝΑΙ          ΟΧΙ

Μαθησιακό προφίλ               ΝΑΙ          ΟΧΙ



Ποια στοιχεία της διδασκαλίας διαφοροποιήσαμε; 
• Εργασία σε ομάδες βάσει της αρχικής 

αξιολόγησης/ατομική εργασία/ολομέλεια
• Οπτικά βοηθήματα-εικόνες, έγχρωμες λέξεις
• Γραφικές αναπαραστάσεις διαφορετικής δυσκολίας
• Αρχική παράγραφος, ημιτελείς προτάσεις/άνευ 

βοήθειας
• Υπενθύμιση-νύξεις μέσω βοηθητικού υλικού (γαλάζιος 

φάκελος)
• Μείωση/αύξηση του αριθμού των προς μελέτη πηγών
• Μείωση/αύξηση της δυσκολίας των κειμένων των προς 

μελέτη πηγών
• Διαφορετικό αποτέλεσμα (δραματοποίηση, 

έντυπη/ψηφιακή πρόσκληση)
• Αυτοαξιολόγηση/Ετεροαξιολόγηση



Ενότητες των σχολικών βιβλίων ανά τάξη 

που πραγματεύονται 

τη μελέτη και τη δημιουργία προσκλήσεων



Α΄ τάξη



Β΄ τάξη



Β΄ τάξη



Γ΄ τάξη



Δ΄ τάξη



Ε΄ τάξη

Η 
ημερομηνία;;;;
απουσιάζει… Πρόσκληση 

ή 
Δελτίο 

Τύπου;;;;;;



ΣΤ'  τάξη: 16η ενότητα «Μια σχολική 
παράσταση στο δάσος»

Φράση πειθούς;;;;
Αποστολέας;;;;;

…απουσιάζουν…



«Η απογείωση προς την ενήλικη ζωή είναι ατομική
και απαιτεί διαφορετικό σχέδιο πτήσης» (Levine 2002: 336) 


