
Διδακτικά σενάρια 
(Εργαστήριο) 

 

Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε 
διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα 
επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε δραστηριότητες και για τις τέσσερις 
δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). 
Επιπλέον, προβλέπουμε τη λεξιλογική και γραμματική ενίσχυση των μαθητών. 
 

 

 

 

   
 

 
 

 
 

  
  



    
 

 

   

 

Ρεπορτάζ στο δρόμο 
Τι δουλειά κάνεις και τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις ιδανικά; 

 
Ομιλητής Α: Αστροναύτης 
Ρεπόρτερ: Αστροναύτης … Και τι δουλειά κάνεις τώρα; 
Ομιλητής Α: Σπουδάζω … Δυστυχώς … Ακόμη. 
Ρεπόρτερ: Εε, εντάξει. Πετάς στο διάστημα κι εκεί πέρα. 
Ομιλητής Α: Μι … μι … μισό χρόνο ακόμη, μαμά. 
Ομιλητής Β: Θα ‘θελα να είμαι … εεε … ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ. 
Ρεπόρτερ: Και … και να παίζεις στοιχήματα όλη μέρα. 
Ομιλητής Β: Ναι, αυτό. Να μην κάνω τίποτε άλλο. 
Ρεπόρτερ: Και τι δουλειά κάνεις τώρα; 
Ομιλητής Β: Είμαι … σπ… φοιτητής επίσης. 
Ομιλήτρια Γ: Δεν ξέρω (γελώντας). 
Ρεπόρτερ: Εισοδηματίας. 
Ομιλήτρια Γ: Ναι, σίγουρα… 
Ρεπόρτερ: Κάτι άλλο; 
Ομιλήτρια Γ: Με μεγάλα εισοδήματα… Μμμμ… Κάτι που να περνά καλά;  
Ρεπόρτερ: Εεε, μπαλαρίνα; 
Ομιλήτρια Γ: Ναι, κι αυτό το ‘χα σκεφτεί… 
Ρεπόρτερ: Το βρήκαμε… Και τι δουλειά κάνεις; 
Ομιλήτρια Γ: Πάω σχολείο ακόμα. 
Ομιλητής Δ: Ιδιοκτήτης νυχ … νυχτερινού κέντρου. 
Ρεπόρτερ: Σ’ αρέσει το μπουζούκι, ε; 
Ομιλητής Δ: Μ’ αρέσει. 
Ρεπόρτερ: Μ’ αρέσεις πολύ. 
Ομιλήτρια Ε: Εεεε, δικηγόρος. 
Ρεπόρτερ: τουου… 
Ομιλήτρια Ε: τουου Αρείου  
Ρεπόρτερ: (ωραία)  
Ομιλήτρια Ε: Πάγου. Αλίμονο… 
Ρεπόρτερ: Και τι δουλειά κάνεις τώρα;  
Ομιλήτρια Ε: Εεε, σπουδάζω φιλολογία, ε κατ’ επέκταση θα τελειώσω φιλόλογος. 
Ομιλήτρια ΣΤ: Εεεε, ραδιοφωνική παραγωγός και ηθοποιός. 
Ρεπόρτερ: Και τα δύο μαζί; 
Ομιλήτρια ΣΤ: Ναι. 
Ρεπόρτερ: Ωραίος συνδυασμός. Τι δουλειά κάνεις; 
Ομιλήτρια ΣΤ: Δεν … δεν δουλεύω. 
Ομιλητής Ζ: DJ 
Ρεπόρτερ: ΟΚ. Και τι δουλειά κάνεις; 
Ομιλητής Ζ: Εεε, ηθοποιός είμαι. 
Ομιλητής Η: Αυτή που κάνω: μουσικός. 
Ομιλήτρια Θ: Ηθοποιός (γελώντας). 
Ρεπόρτερ: Kαι τι δουλειά κάνεις; 
Ομιλήτρια Θ: Εεεε, σπουδάζω ψυχολογία. 
Ομιλήτρια Ι: Εεε, κάτι σχετικά με τέχνες, κάτι σχετικά με ιστορία τέχνης. 
Ρεπόρτερ: Κάνετε κάτι τέτοιο τώρα; 



Ομιλήτρια Ι: Όχι, δυστυχώς. 
Ομιλήτρια Κ: Νοσηλεύτρια. 
Ρεπόρτερ: Θέλω να μου πεις τι δουλειά κάνεις τώρα. 
Ομιλήτρια Κ: Νοσηλεύτρια. 
 

(http://www.youtube.com/watch?v=U2-lcw5o_E4) 

 
Συνέντευξη με τον κύριο Mανόλη 

1. Πόσα χρόνια μένετε στην Aντίπαρο, κ. Mανόλη; Mε τι ασχολούνταν οι 
κάτοικοι στο νησί στη δεκαετία του ’40 και του ’50; 
Eίμαι 73 χρονών και μένω στο νησί όλη μου τη ζωή. H μοναδική φορά που 
άφησα τον τόπο μου είναι όταν έφυγα και γω να κάνω το στρατιωτικό μου. 

Oι περισσότεροι τότε ασχολούνταν με τα ζώα και τη 
γη γιατί ήταν αγρότες. Oι ψαράδες ήταν λίγοι, πέντε, 
έξι βάρκες «χταποδιάρικες» είχαμε μόνο. Tώρα 
κανείς δεν τη θέλει τη γης, γιατί τώρα όλοι τη 
θάλασσα θέλουν! 
Tο αλεύρι μας τότε το κάναμε εδώ. Eίχαμε και 
μυλωνάδες. Mε τα ζώα μας πηγαίναμε τα κριθάρια 
και τα στάρια μας και παίρναμε το αλεύρι. Όλοι τότε 
είχαν δικούς τους φούρνους και έφτιαχναν το δικό 
τους ψωμί. Oι χασάπηδες έρχονταν μια φορά τον 
χρόνο, κάθε Πάσχα. 
H ζωή ήταν σκληρή γιατί δεν είχαν όλοι χωράφια, 

αρκετοί δούλευαν εργάτες σε άλλους, αλλά για να τα βγάλουν πέρα είχαν και 
ζώα, ό,τι μπορούσε ο καθένας. 
Πάντως αυτοί που είχαν κτήματα περνούσαν καλά. Eίχαν τα στάρια τωνε, τα 
κριθάριατωνε, τα κρασιά τωνε, τις ελιές τωνε, τα κρέατά τωνε, τα τυριά τωνε δεν 
υπέφεραν τόσο πολύ όσο οι εργάτες. Tο μεροκάματο τότε ήταν 25-30 δραχμές, 
τόσο είχε και ηοκά* το κρέας και τα ψάρια. 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=U2-lcw5o_E4
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2801,10588/


 

 



 

 

 
 

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

Βίρα τα πανιά 

Φεύγουμε, παιδιά! 

Δίνω προσταγή: 

Ναύτες προσοχή 

 

Στέκομαι στην πλώρη 

Πιάνω το τιμόνι, 

Την πυξίδα έχω 

Και το χάρτη βλέπω. 

 

Άγκυρα σηκώνω, 

Τα πελάγη οργώνω, 

πάνε όλα πρίμα 

Παίζω με το κύμα 

 

Και για φιλαράκια 

Έχω τα ναυτάκια, 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 

 

Τη φανέλα θα φορέσω 

Με το νούμερο εννιά 

Και στο γήπεδο θα τρέξω 

Με τη μπάλα αγκαλιά 

 

Με τη σέντρα ο αγώνας 

Ξεκινάει δυναμικά 

Και ο πιο πιστός θαμώνας 

Στις κερκίδες αγρυπνά 

 

Λίγα σουτ και λίγα άουτ 

Είναι πάντα αρκετά 

Και όταν γίνονται τα φάουλ 

Τότε αλλάζουνε πολλά 

 

Την κατάλληλα στιγμή 



που’ ναι οι πιστοί μου 

Πρώτοι βοηθοί μου! 

 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 

Ξέρω να ρυθμίζω 

Την κυκλοφορία, 

Ζωηρά σφυρίζω 

Για τη σωστή πορεία. 

 

Στους μεγάλους δρόμους, 

Στα μικρά στενά 

Και στις λεωφόρους 

Θα με δουν συχνά. 

 

Πρέπει να προσέχω 

Κάθε οδηγό 

Που’ χει αυτοκίνητο, 

Μα και φορτηγό. 

 

 

 

Θα κλοτσήσω δυνατά 

Και στο τέρμα με ορμή 

Μπαίνει γκολ στα φανερά 

 

ΜΑΝΑΒΗΣ 

Έχω πάντα φρέσκα φρούτα 

Στα καφάσια μου μπροστά, 

Κατακόκκινα καρπούζια 

Και πεπόνια ζουμερά. 

 

Έχω φρέσκα κρεμμυδάκια, 

Χορταράκια απ’ το βουνό, 

Πιπεριές και αγγουράκια, 

Άνηθο και μαϊντανό. 

 

Ο μανάβης είμ’ εγώ, 

Ξέρω πάντα να πουλώ 

Φρούτα και λαχανικά 

Στη δικιά σας γειτονιά! 

 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

Στο τρίτο το κουδούνι 

Το θέατρο γεμίζει. 

Βγαίνω στο σανίδι 

Και η παράσταση αρχίζει. 

 

Κάθε ατάκα μου και λέξη 

Με πηγαίνει πιο μπροστά. 

Σοφοκλή και Αριστοφάνη 

Παίζω καταπληκτικά 

 

 

 

 


