
 
 

 
 
 
 
 
 
Ελένη Αγαθοπούλου 

 

Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι εργασιοκεντρική (task-based). Συγκεκριμένα, η 

προτεινόμενη δραστηριότητα εμπλέκει τους/τις διδασκόμενους/ες σε περίσταση που απαιτεί τη 

λύση κάποιου προβλήματος (όπως η εύρεση κατάλληλου καταλύματος) και τη λήψη αποφάσεων 

(π.χ. για κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο).  

Στόχος δραστηριότητας: 

 

 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των διδασκόμενων 

να κατανοούν γραπτές πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν 

αναζήτηση και επιλογή κατάλληλου ξενοδοχειακού καταλύματος για 

κράτηση δωματίων. Η διεκπεραίωση της δραστηριότητας επίσης 

περιλαμβάνει στάδιο αναπαραγωγής των παραπάνω πληροφοριών 

στον προφορικό λόγο μέσα στην τάξη, αλλά και στον γραπτό λόγο 

μέσω ανάθεσης εργασίας για το σπίτι.  

Περίσταση: Αναζήτηση ξενοδοχείου για τουριστικό/επαγγελματικό ταξίδι.  

Παράδειγμα: Ταξίδι στο Ναύπλιο. 

Επίπεδο: 

 

Β2. Μπορεί να αξιοποιηθεί και στο Β1, ανάλογα με τη δυσκολία 

των κειμένων. Για παράδειγμα, κείμενα που περιέχουν κρίσεις για 

ένα ξενοδοχείο, όπως «Δεν πρόκειται να ξαναπάω/Δεν θα 

ξαναπάω», «Μου άρεσε πολύ το…», μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το επίπεδο Β1. Από την άλλη μεριά, αν τα 

κείμενα περιέχουν κρίσεις, όπως «Δεν θα το συνιστούσα», «έγινε 

η καρδιά μας περιβόλι όταν είδαμε τα δωμάτια», 

«Εντυπωσιάστηκα από το…», μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε για υψηλότερο επίπεδο. 

Πιθανή διάρκεια: 30-40 λεπτά. 

Διδακτικό υλικό:  Χάρτες/φωτογραφίες και γενικές πληροφορίες των περιοχών 

ή των πόλεων όπου θα πρέπει να ψάξουν για ξενοδοχείο οι 

διδασκόμενοι/ες.  

 Ιστοσελίδες που αφορούν κράτηση δωματίων στα μέρη 

επιλογής μας ή, εναλλακτικά, εκτυπώσεις σχετικών 

ιστοσελίδων.  

Παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες και παράδειγμα. 

Στάδια: Μέρος 1ο: Προετοιμασία για τη δραστηριότητα 

Στάδιο 1: Εξηγούμε την περίσταση επικοινωνίας. Παράδειγμα: 

Πρόκειται να πάτε με το/τη σύζυγο ή με μία/ένα φίλο/η ή με 



 
 

μία/ένα συνάδελφο για έξι μέρες στο Ναύπλιο για 

τουριστικούς/επαγγελματικούς λόγους και ψάχνετε για ξενοδοχείο.  

Στάδιο 2: Εισαγωγική συζήτηση με ερωτήσεις όπως, π.χ., 

Γνωρίζετε το Ναύπλιο; Σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται; Τι 

ξέρετε για την ιστορία αυτής της πόλης; (Εδώ μπορεί να 

αναφερθεί ότι ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρονης 

Ελλάδας, ότι εκεί κοντά βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο της 

Επιδαύρου κτλ.). 

Στάδιο 3: Ζητούμε από τους/τις διδασκόμενους/ες να σκεφτούν 

και να αναφέρουν κριτήρια βάσει των οποίων θα έψαχναν για το 

κατάλληλο ξενοδοχείο, π.χ. τοποθεσία, καθαριότητα κτλ. Σ’ αυτό 

το στάδιο μπορούμε να εισαγάγουμε νέο λεξιλόγιο που θα 

χρειαστεί για τη δραστηριότητα, όπως διαθεσιμότητα, κράτηση, 

παροχές, ανακαινισμένο, παραδοσιακό, διαθέτει, διαθέσιμα, 

ενσύρματη (σύνδεση), ασύρματη, στεγάζεται, καλαίσθητα, 

καλόγουστα, χώρος στάθμευσης, συστήνω, ΑμεΑ (άτομα με 

αναπηρίες).  

 

Μέρος 2ο: Διεξαγωγή της δραστηριότητας 

Στάδιο 1: Δίνουμε διευθύνσεις ιστοσελίδων που έχουμε επιλέξει ή 

αντίστοιχες εκτυπώσεις ιστοσελίδων, αν δεν υπάρχει πρόσβαση 

σε υπολογιστές μέσα στην τάξη. Ζητούμε από τους/τις 

διδασκόμενους/ες να αποφασίσουν ποιο ή ποια ξενοδοχεία θα 

επέλεγαν βάσει των περιγραφών και των σχολίων για κάθε 

ξενοδοχείο (π.χ. κατηγορία, τιμή, τοποθεσία, θέα, παροχές, 

καθαριότητα, εξυπηρέτηση, ποιότητα φαγητού). Κατόπιν, 

αναφέρουν προφορικά την απόφασή τους και τα κριτήρια που 

χρησιμοποίησαν. 

Στάδιο 2: Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν και κατά ζεύγη ή 

ομάδες 3-5 ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος της τάξης. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση τα άτομα κάθε ζεύγους ή ομάδας θα πρέπει να 

συμφωνήσουν μεταξύ τους στην επιλογή ξενοδοχείου που θα 

προτιμούσαν. Ένα άτομο από κάθε ομάδα αναφέρει στην τάξη 

την απόφαση της ομάδας και τα κριτήριά τους. 

Στάδιο 3: Κατά το παραπάνω στάδιο, ο/η διδάσκων/ουσα 

παρακολουθεί διακριτικά και προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. 

Παράλληλα, μπορεί να σημειώνει σ’ ένα χαρτί γλωσσικά λάθη 

που ακούει να διαπράττουν οι διδασκόμενοι/ες. Όταν τελειώσει η 

δραστηριότητα, μπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο στο να 

επισημάνει και να διορθώσει τα κυριότερα/πιο συχνά λάθη.  



 
 

 

Μέρος 3ο : Ανάθεση εργασίας στο σπίτι 

(Βλ. παράδειγμα παρακάτω.) 

Προτεινόμενα εποπτικά 

μέσα: 

Υπολογιστές με διαδικτυακή σύνδεση. Εναλλακτικά, αντίστοιχο 

εκτυπωμένο υλικό. 

Τι πρέπει να προσέξουν οι 

διδάσκοντες/διδάσκουσες: 

Ακόμη και σε ελληνικές ιστοσελίδες κράτησης δωματίων, μερικά 

από τα σχόλια μπορεί να είναι σε greeklish ή και σε άλλες 

γλώσσες. Επίσης, μπορεί σε μια ιστοσελίδα πολλά από τα σχόλια 

να είναι φτωχά και να επαναλαμβάνουν τις ίδιες εκφράσεις ή 

λέξεις των προηγούμενων, καθώς και να έχουν διάφορα λάθη, 

ημιτελείς φράσεις κλπ. Γι’ αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να 

προσέξουμε στην επιλογή ιστοσελίδων που θα 

χρησιμοποιήσουμε  ή να προετοιμάσουμε φωτοτυπίες όπου θα 

έχουμε αντιγράψει επιλεγμένα σχόλια.   

Ένας τρόπος για να βρούμε γρήγορα υλικό στα ελληνικά: 

χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση προχωρημένης αναζήτησης 

Google  http://www.google.gr/advanced_search?hl=en, απ’ όπου 

μπορούμε να επιλέξουμε Ελληνικά (Language → Greek). 

Κατόπιν, στην επιλογή για ακριβή αναζήτηση φράσεων («this 

exact wording or phrase») γράφουμε «booking.com».  Όταν 

πατήσουμε την επιλογή «advanced search», οδηγούμαστε σε 

ελληνικές ιστοσελίδες του booking.com, π.χ.  

http://www.booking.com/country/gr.el.html. 

Παραλλαγή/ές: (α) Ποικίλουμε τα κριτήρια επιλογής δωματίων ανά ομάδες ή 

ζεύγη, π.χ. (α) ανάλογα με το αν το ταξίδι είναι για 

επαγγελματικούς σκοπούς ή για ξεκούραση και (β) ανάλογα με τα 

σχόλια των πελατών κατά ηλικιακές/κοινωνικές ομάδες (παρέα 

νέων/ζευγάρι ηλικιωμένων/οικογένεια κτλ.). 

(β) Μπορούμε να ετοιμάσουμε παρόμοιες δραστηριότητες, που 

να αφορούν περιγραφές χιονοδρομικών κέντρων, ταινίες, 

τηλεοπτικά προγράμματα ή σύντομες παρουσιάσεις βιβλίων. 

Σύντομη δραστηριότητα: Οι διδασκόμενοι/ες ελέγχουν στο διαδίκτυο και αναφέρουν αν 

υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων για συγκεκριμένο διάστημα σε 

κάποια ξενοδοχεία της επιλογής τους. 

Εργασία στο σπίτι: Οι διδασκόμενοι/ες γράφουν μια παράγραφο βάσει 

συγκεκριμένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες που τους έχουμε 

υποδείξει. Για παράδειγμα, ψάχνουν για ξενοδοχείο σε κάποιο 

άλλο μέρος της Ελλάδας μέσω του 

http://www.booking.com/hotel/gr, βάσει κριτηρίων όπως χρονικό 

διάστημα παραμονής, χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, 

http://www.google.gr/advanced_search?hl=en
http://www.booking.com/country/gr.el.html


 
 

αριθμός ατόμων της παρέας τους, αν θα έχουν μικρά παιδιά μαζί 

τους κτλ. Γράφουν μια παράγραφο/ένα σύντομο κείμενο, 

εξηγώντας γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. 

Παράδειγμα: Στο παρακάτω παράδειγμα, οι πληροφορίες προέρχονται από το 

http://www.booking.com/hotel/gr/  (Αύγουστος 2011). Αφορούν 

ένα ξενοδοχείο κατηγορίας τεσσάρων αστέρων. Ο/Η 

διδάσκων/ουσα μπορεί να επιλέξει ποιες από τις πληροφορίες θα 

περιλάβει στις φωτοτυπίες.  

 

Hotel Ippoliti****                        

Το Hotel Ippoliti στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό στο κέντρο 

του Ναυπλίου. Προσφέρει όμορφα δωμάτια με αυθεντικά έπιπλα 

Τοσκάνης και καμπίνες ντους υψηλής πίεσης. 

Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, CD/DVD 

player και δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο. Ορισμένα δωμάτια 

διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στα γραφικά σοκάκια και στο 

Μπούρτζι. 

Δίπλα στη θάλασσα, σε ένα δρόμο κοντά σε καφέ και εστιατόρια, 

το Ippoliti Hotel είναι ιδανικό για μια βόλτα στα εξαιρετικά 

καταστήματα της πόλης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου 

απέχει 1,4 χιλιόμετρο. Κοντά στο Ippoliti υπάρχει δωρεάν 

δημόσιος χώρος στάθμευσης. 

 

Τιμές ανά δωμάτιο για 6 διανυκτερεύσεις 

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή δωματίου: 6.50 % ΦΠΑ, 0.50 % 

δημοτικός φόρος, πρωινό. 

Standard Δίκλινο Δωμάτιο με 2 μονά ή διπλό 

κρεβάτι.  

€ 690 

Οικογενειακή Σουίτα € 960 

Deluxe Δίκλινο Δωμάτιο € 1020 

 

 

Παροχές ξενοδοχείου 

Γενικά 

 

Μπαρ, 24ωρη ρεσεψιόν, 

Δωμάτια/εγκαταστάσεις για ΑμεΑ, 

Οικογενειακά δωμάτια, Ανελκυστήρας, 

Γρήγορο check in/check out, 

Χρηματοκιβώτιο, Θέρμανση, Χώρος 

αποθήκευσης αποσκευών, Κλιματισμός. 

Δραστηριότητες Γυμναστήριο, Μασάζ, Εξωτερική πισίνα. 

http://www.booking.com/hotel/gr/


 
 

Υπηρεσίες 

 

Υπηρεσία δωματίου, Πρωινό στο δωμάτιο, 

Ενοικίαση αυτοκινήτου, Φαξ/Φωτοτυπικό. 

Ίντερνετ 

 

Δωρεάν! Wi-Fi διατίθεται σε ολόκληρο το 

ξενοδοχείο και δε χρεώνεται. 

Πάρκινγκ 

 

Δωρεάν! Δημόσιος χώρος στάθμευσης 

δωρεάν, στην περιοχή γύρω από το 

ξενοδοχείο. Δεν απαιτείται κράτηση. 

 

 

Μέσος όρος βαθμολογίας του ξενοδοχείου από πελάτες: 

8,5/10 

 

Μερικά από τα σχόλια των πελατών 

 

 + − 

Ζευγάρι 

ώριμης 

ηλικίας 

2/11/2010 

Ήσυχη τοποθεσία, 

ρομαντικά, 

χαλαρωτικά. 

Ηχομόνωση όχι τόσο 

καλή, ακούγονταν 

φασαρία από διπλανά 

δωμάτια. 

Νεαρό 

ζευγάρι 

23/12/2010 

Η καθαριότητα, η 

διακόσμηση , η άνεση, 

η φιλική συμπεριφορά 

από το προσωπικό… 

Γενικά όλα... 

Το πρωινό ήταν 

αδιάφορο. 

Νεαρό 

ζευγάρι 

28/7/2010 

 

Μας άρεσε το πρωινό, 

καθώς και η θέση του 

ξενοδοχείου στο 

κέντρο της πόλης. 

Θα πρέπει να 

βελτιωθεί η σχέση 

αξίας-τιμής. Πιστεύω 

ότι η τιμή είναι 

υπερβολική για ένα 

δωμάτιο με «τυφλό» 

μπάνιο (και κατά 

συνέπεια κακό 

εξαερισμό) και πολύ 

μικρό μπαλκόνι (με 

ανύπαρκτο χώρισμα 

από το αντίστοιχο του 

διπλανού δωματίου), 

όπου με δυσκολία 

μπορεί να διακρίνει 

κανείς τη θάλασσα και 



 
 

το Μπούρτζι πίσω 

από το μπροστινό 

κτίσμα. 

Νεαρό 

ζευγάρι 

29 /1/2011 

Το δωμάτιο ήταν 

γενικά πολύ όμορφο 

και η τοποθεσία πολύ 

καλή. Το παράθυρο 

πάνω από το κρεβάτι 

ήταν, επίσης, 

υπέροχο. Μπράβο για 

τις κανονικές τιμές στο 

μίνι-μπαρ. 

Το πρωινό ήταν 

μέτριο. Το παράθυρο 

με τα στορ στην 

τουαλέτα είναι κακό. 

Όταν πηγαίνεις Σ/Κ με 

τη φίλη σου, δε θέλεις 

να σε βλέπει στην 

τουαλέτα, ούτε και 

αυτή να ανησυχεί 

μήπως φαίνεται. 

Μεμονωμένο 

άτομο 

4 /2/2011 

Το δωμάτιο υπέροχο, 

η ρεσεψιόν πολύ 

εξυπηρετική και φιλική, 

πολύ καλή επίσης και 

η τοποθεσία... 

Θα μπορούσε να είναι 

αναμμένο το τζάκι ή 

έστω να υπάρχουν 

ξύλα γι’ αυτό. Επίσης, 

θα μπορούσαν να 

έχουν πιο πλούσιο 

πρωινό. 
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