ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Υπηρεσίες – Οργανισμοί

Ενότητα: Υπηρεσίες – Οργανισμοί (4 Φύλλα εργασίας)
Επίπεδο: A1, A2
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες
Διάρκεια: 8 ώρες (4 δίωρα)
Υλικοτεχνική υποδομή:
9 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας.

Φύλλο εργασίας 1
Στο ταχυδρομείο

(http://diavatanews.wordpress.com/2010/02/)

Λεϊλά: Με συγχωρείτε, κύριε, μήπως ξέρετε πού είναι το ταχυδρομείο;
Περαστικός: Βεβαίως, δεσποινίς. Το ταχυδρομείο είναι περίπου εκατό μέτρα
πιο κάτω.

Λεϊλά: Ευχαριστώ!
Περαστικός: Παρακαλώ!
............................

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Λεϊλά: Θα ήθελα να στείλω αυτά τα δύο γράμματα.
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Θέλετε να είναι απλά ή συστημένα;
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Λεϊλά: Απλά και τα δύο.
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Ορίστε τα γραμματόσημα.
Λεϊλά: Πόσο κάνουν;
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά.
Λεϊλά: Ορίστε. Είναι ακριβώς ένα ευρώ και είκοσι λεπτά.
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Τα κολλάτε και μου δίνετε τα γράμματα.
............................

Λεϊλά: Τα κόλλησα. Ορίστε.
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Εντάξει.
Λεϊλά: Ευχαριστώ και γεια σας!
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Γεια σας!

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
•

Η Λεϊλά ήξερε πού είναι το ταχυδρομείο;
______________________________________________

•

Γιατί η Λεϊλά πήγε στο ταχυδρομείο;
______________________________________________

•

Ήθελε να στείλει τα γράμματα συστημένα;
______________________________________________

•

Πόσα χρήματα έδωσε στον υπάλληλο;
______________________________________________

2. Κοιτάξτε προσεκτικά το παρακάτω υπόδειγμα λογαριασμού ύδρευσηςαποχέτευσης και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
o Ποια πόλη εκδίδει αυτό τον λογαριασμό νερού;
o Πού μπορεί κανείς να πληρώσει αυτό τον λογαριασμό;
o Κάθε πότε πληρώνουμε τον λογαριασμό του νερού;
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(http://www.deyax.org.gr/images/DIAFORA/newbill_deyax_front.jpg)
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3. Φανταστείτε ότι ο κύριος Κώστας θέλει να στείλει ένα δέμα στον γιο του,
που σπουδάζει στην Αθήνα. Συμπληρώστε τους παρακάτω διαλόγους.

Κώστας: Καλημέρα σας! Θέλω να στείλω αυτό ..................... .
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Δώστε μου ..................... , πρέπει να το ζυγίσω.
Κώστας: Ορίστε.

Υπάλληλος ταχυδρομείου: Πού θέλετε να το ..................... ;
Κώστας: Στην ....................... .
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Ζυγίζει 4 ............... . Ορίστε τα γραμματόσημα, τα
.......................... και μου το δίνετε πάλι.
[…………]

Κώστας: Ορίστε ..................... . Τι σας οφείλω;
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Τέσσερα ευρώ.
Κώστας: Έχω δέκα ................ , ορίστε.
Υπάλληλος ταχυδρομείου: Πάρτε τα .................. σας.
Κώστας: Ευχαριστώ. Γεια ......... !
Υπάλληλος ταχυδρομείου: .......... .......... !

4. Κοιτάξτε την κάρτα που βρίσκεται παρακάτω.
α) Σε ποιο σημείο γράφουμε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του
προσώπου στο οποίο στέλνουμε την κάρτα;
β) Φανταστείτε ότι στέλνετε την κάρτα σε κάποιον από την οικογένειά σας.
Προσπαθήστε να τη συμπληρώσετε.
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(http://www.stadia.gr/cards-gr.html)

5. Ενώστε με μια γραμμή τις λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία.
μακριά

νύχτα

κρυφά

χορτάτος

μέρα

ξεκούραστος

νηστικός

κοντά

κουρασμένος

λιγότερα

περισσότερα

φανερά
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6. Γράψτε με λέξεις τους παρακάτω αριθμούς, όπως στο παράδειγμα.
2

δύο

15
20
36
48
57
100
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Υποστηρικτικό υλικό
Τα βιβλία:

Ένα μήνυμα σου στέλνω…
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 46-49)

Φτιάχνουμε μια συλλογή
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/FTIAXNOUME_MIA_SYLLOGI.
pdf, σελ. 22-25)

Γραμματική
α) Οριστική ενεστώτα ρημάτων β΄ συζυγίας:
η άσκηση στη σελίδα 240 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Υποτακτική αορίστου ενεργητικής φωνής:
οι ασκήσεις στις σελίδες 291, 292 και 297 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
γ) Αριθμητικά:
οι ασκήσεις στις σελίδες 608-612 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
δ) Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο, -ι, -μα:
η άσκηση στη σελίδα 61 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
Δείτε τις σελίδες 156 και 163 (άσκηση 6) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες
(διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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Φύλλο εργασίας 2
Πληρώνοντας τον λογαριασμό του ρεύματος

(http://www.eglimatikotita.gr/2010_07_14_archive.html)

Μεχμέτ: Καλημέρα σας!
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Καλημέρα σας! Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Μεχμέτ: Ήρθα επειδή έχει περάσει πολύς καιρός και δε μου έχει έρθει ο
λογαριασμός του ρεύματος. Δε θα ήθελα να μου κόψουν το ρεύμα. Γι’ αυτό
ήρθα να πληρώσω τον λογαριασμό.

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας
για να δούμε το ποσό που χρωστάτε στη ΔΕΗ.

Μεχμέτ: Μεχμέτ Ασλάνογλου, οδός Δημοκρίτου 21, Ξάνθη.
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Ένα λεπτό να το βρω στον υπολογιστή. Πολύ καλά
κάνατε και ήρθατε, γιατί δεν έχετε πληρώσει τον τελευταίο λογαριασμό.
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Μεχμέτ: Δηλαδή, για τι ποσό μιλάμε;
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Το ποσό που χρωστάτε είναι 210 ευρώ.
Μεχμέτ: Ποπό! Για να δω αν έχω τόσα λεφτά μαζί μου. …Ευτυχώς έχω
αρκετά για να τον πληρώσω.

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Θα σας εκτυπώσω το χαρτί με τα στοιχεία σας και το
ποσό που χρωστάτε και θα πάτε στο ταμείο να πληρώσετε. Ορίστε το χαρτί.

Μεχμέτ: Ευχαριστώ. Γεια σας!
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Γεια σας!

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
•

Γιατί πήγε στη ΔΕΗ ο Μεχμέτ;
______________________________________________

•

Τι τον ρώτησε ο υπάλληλος της ΔΕΗ;
______________________________________________

•

Πόσους λογαριασμούς δεν έχει πληρώσει;
______________________________________________

•

Τι ποσό χρωστάει ο Μεχμέτ για το ρεύμα;
______________________________________________

•

Θα πληρώσει τον λογαριασμό τώρα ή αργότερα;
______________________________________________

2. Κοιτάξτε προσεκτικά τον παρακάτω λογαριασμό της ΔΕΗ και συζητήστε
στην τάξη τα εξής:
o Σε ποια από τις δύο σελίδες γράφει το ποσό που πρέπει να
πληρώσουμε;
o Πού βλέπετε στον λογαριασμό το όνομα του πελάτη;
o Τι ποσό χρωστάει ο πελάτης στη ΔΕΗ;
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o Μέχρι πότε πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό του;
o Ποια από τις δύο σελίδες δίνουμε στον υπάλληλο της ΔΕΗ όταν
πληρώνουμε τον λογαριασμό;

(http://www.dei.gr/Images/NL_03smaller.pdf)

3. Φανταστείτε ότι η κυρία Μελέκ πηγαίνει στη ΔΕΗ για να πληρώσει τον
λογαριασμό της. Συμπληρώστε τις λέξεις ή τις φράσεις που λείπουν στον
παρακάτω διάλογο.

Υπάλληλος της ΔΕΗ: Ορίστε, ________ .
Μελέκ: Ήρθα ___ __________ τον λογαριασμό.
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Δώστε μού τον.
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Μελέκ: Ορίστε.
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Δε χρειάζομαι την _________ σελίδα, μόνο τη
δεύτερη. Πρέπει να πληρώσετε 110 ευρώ.

Μελέκ: Έχω 120 _______ .
Υπάλληλος της ΔΕΗ: Μην ξεχάσετε ___ __________ την απόδειξη και τα
_______ σας.

4. Γνωρίζετε ότι για να πληρώνουμε λιγότερο για το ρεύμα πρέπει να
κάνουμε οικονομία. Συζητήστε στην τάξη τα εξής:
o Ξέρετε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;
o Γνωρίζετε ποιες ηλεκτρικές συσκευές καίνε πολύ ρεύμα;

5. Ενώστε με μια γραμμή αυτά που ταιριάζουν.
Δ.Ε.Η.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Α.Τ.Ε.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Ε.Τ.Ε.

Ελληνικά Ταχυδρομεία

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ο.Τ.Ε.

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

ΕΛ.ΤΑ.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
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Γραμματική
α) Οριστική ενεστώτα ρημάτων α΄ συζυγίας:
οι ασκήσεις στις σελίδες 237 και 243 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Οριστική συνοπτικού μέλλοντα ενεργητικής φωνής:
οι ασκήσεις στις σελίδες 250-257 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
Δείτε τη σελίδα 154 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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Φύλλο εργασίας 3
Στον ΟΤΕ

(
(http://www.chalkidanews.com/2011/08/ote-stores-in-evia-will-be-closed/)

Μπενού: Καλημέρα σας! Πού να πάω για παράπονα σχετικά με υπερβολικά
μεγάλο ποσό στον τελευταίο λογαριασμό;

Υπάλληλος του ΟΤΕ: Ήρθατε στο σωστό μέρος. Πείτε μου, τι ακριβώς
συμβαίνει;

Μπενού: Στον τελευταίο λογαριασμό τηλεφώνου, για δύο μήνες χρήσης, η
εταιρεία σας με χρεώνει 270 ευρώ. Δε νομίζετε ότι το ποσό είναι πολύ
μεγάλο;

Υπάλληλος του ΟΤΕ: Όπως βλέπω και στον υπολογιστή, οι προηγούμενοι
λογαριασμοί σας δεν ήταν μεγαλύτεροι των 80 ευρώ. Μήπως κάποιος άλλος
χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας;

Μπενού: Όχι, μένω μόνη μου και τα μόνα τηλέφωνα που κάνω από το
σταθερό είναι αστικά και υπεραστικά, τα υπόλοιπα τηλέφωνα τα κάνω από το
κινητό μου.
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Υπάλληλος του ΟΤΕ: Τότε, θα πρέπει να γίνει έλεγχος στις κλήσεις που
έγιναν από το τηλέφωνό σας για να δούμε γιατί σας ήρθε τόσο μεγάλος
λογαριασμός.

Μπενού: Εντάξει. Τι πρέπει να κάνω;
Υπάλληλος του ΟΤΕ: Θα συμπληρώσετε αυτό εδώ το έντυπο και θα γράψετε
ποιο είναι το παράπονό σας. Επιπλέον θα πρέπει να πληρώσετε τον τελευταίο
λογαριασμό. Αν η εταιρεία διαπιστώσει ότι έγινε κάποιο λάθος, το επιπλέον
ποσό θα το αφαιρέσουμε από τους επόμενους λογαριασμούς.

Μπενού: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ!
Υπάλληλος του ΟΤΕ: Παρακαλώ!

1. Βάλτε a στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά).
Η Μπενού θέλει…
να πληρώσει τον λογαριασμό τηλεφώνου.
να αγοράσει ένα τηλέφωνο.
να κάνει παράπονα στην τηλεφωνική εταιρεία.

Ο τελευταίος λογαριασμός είναι…
150 ευρώ.
270 ευρώ.
80 ευρώ.

Ο υπάλληλος της είπε ότι…
δε θα χρειαστεί να πληρώσει τον λογαριασμό.
πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο.
πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό και να συμπληρώσει ένα έντυπο.
15

Η τηλεφωνική εταιρία…
δε θα τις επιστρέψει τα χρήματα.
θα δει αν έγινε κάποιο λάθος στον λογαριασμό τηλεφώνου της Μπενού.
δεν μπορεί να κάνει τίποτα σχετικά με τον λογαριασμό της Μπενού.
2. Κοιτάξτε προσεκτικά το παρακάτω έντυπο και συζητήστε για το τι πρέπει
να συμπληρώσει η Μπενού.

(http://oteshop.ote.gr/oteshop/pdfs/aitisi_parapona.pdf)
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3. Εάν είχατε το ίδιο πρόβλημα με την Μπενού, τι θα γράφατε ως παράπονο
στο έντυπο που σας δίνουν;

4. Φτιάξτε και εσείς λέξεις, όπως στο παράδειγμα.
φωνή

τηλέφωνο

όραση
τηλεκάρτα

θεατής

παιχνίδι
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Υποστηρικτικό υλικό
Τα βιβλία:

Ένα μήνυμα σου στέλνω…
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 50-52)

Ταξίδια με λόγια, Στ΄ τάξη, 2ο βιβλίο
(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/TAXIDIA_ME_LOGIA_2.pdf,
σελ. 9, 10, 13, 14)

Γραμματική
α) Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος:
οι ασκήσεις στις σελίδες 89-91 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Ανώμαλα ρήματα (στον ενεστώτα, αόριστο ή συνοπτικό μέλλοντα):
η άσκηση στη σελίδα 271 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
γ) Επίθετα σε –ος, -η, -ο:
οι ασκήσεις στις σελίδες 100-102 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
Δείτε τη σελίδα 153(1) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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Φύλλο εργασίας 4
Πηγαίνοντας στο ATM

(http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17826&subid=2&pubid=120400696)

Εσμά: Γεια σου, Τζεμιλέ! Πάμε στα μαγαζιά;
Τζεμιλέ: Γεια σου! Βεβαίως, μόνο που πρώτα πρέπει να περάσουμε από την
τράπεζα. Δεν έχω αρκετά χρήματα μαζί μου.

Εσμά: Εντάξει. Τι λες να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στις βιτρίνες πριν πάμε
στην τράπεζα;

Τζεμιλέ: Όχι, πάμε γρήγορα στην τράπεζα γιατί θα έχει ουρά.
Εσμά: Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Έχω μαζί μου την κάρτα με την
οποία μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε από το μηχάνημα
που βρίσκεται έξω από την τράπεζα.

Τζεμιλέ: Κι εγώ έχω την κάρτα μαζί μου, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει
ποτέ.
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Εσμά: Τότε πάμε να σου δείξω πώς θα πάρεις λεφτά από το μηχάνημα.
Τζεμιλέ: Εκεί κοντά στην αγορά υπάρχει και Εθνική Τράπεζα, έτσι δεν είναι;
Εσμά: Ναι, πολύ κοντά.
Τζεμιλέ: Φτάσαμε! Τι πρέπει να κάνω; Δεν έχω χρησιμοποιήσει ξανά το
μηχάνημα.

Εσμά: Βάλε την κάρτα σου και στη συνέχεια πληκτρολόγησε τον κωδικό σου.
Τζεμιλέ: Τώρα, για να πάρω τα χρήματα, πρέπει να πατήσω το κουμπί εκεί
που γράφει «Ανάληψη», σωστά;

Εσμά: Ακριβώς, και στη συνέχεια το χρηματικό ποσό που θέλεις.
Τζεμιλέ: Εντάξει, το έκανα.
Εσμά: Τώρα θα πάρεις τα χρήματα και την κάρτα σου. Α, και κάτι άλλο, μην
ξεχάσεις να πάρεις και την απόδειξη.

Τζεμιλέ: Τελικά, Εσμά, είχες δίκιο. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο.
Εσμά: Βλέπεις που σου έλεγα.
Τζεμιλέ: Τώρα είμαστε έτοιμες να πάμε στα μαγαζιά!

1. Βάλτε a στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά).
Η Τζεμιλέ και η Εσμά θέλουν…
να πάνε στον κινηματογράφο.
να πάνε για ψώνια.
να πάνε για καφέ.

Η Εσμά…
θέλει να πάει στην τράπεζα.
δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει την κάρτα στο μηχάνημα.
ξέρει να χρησιμοποιεί την κάρτα στο μηχάνημα.
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Η Τζεμιλέ λέει ότι…
είναι εύκολο να χρησιμοποιείς το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων.
δε θα χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά το μηχάνημα.
είναι δύσκολο να παίρνεις χρήματα από το μηχάνημα.

2. Ενώστε με μια γραμμή τις λέξεις ή τις φράσεις που έχουν ίδια σημασία.
Κάνω κατάθεση χρημάτων.

ΑΤΜ.

Πατάω κουμπιά με γράμματα ή

Κάνω ανάληψη χρημάτων.

αριθμούς.
Μηχάνημα από το οποίο παίρνουμε Οι αριθμοί που πρέπει να πατήσουμε
χρήματα.

όταν βάζουμε την κάρτα στο ΑΤΜ.

Ο κωδικός.

Πληκτρολογώ.

Παίρνω

χρήματα

από

κάποιον Βάζω χρήματα σε κάποιον τραπεζικό

τραπεζικό λογαριασμό.

λογαριασμό.

3. Φανταστείτε ότι ο κύριος Μεχμέτ είναι στην τράπεζα και θέλει να πάρει
χρήματα από τον λογαριασμό του. Συμπληρώστε τις λέξεις ή τις φράσεις που
λείπουν από τον παρακάτω διάλογο.

Υπάλληλος της τράπεζας: Καλημέρα σας! Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;
Μεχμέτ: Θέλω να κάνω ___________ από τον λογαριασμό μου.
Υπάλληλος της τράπεζας: Δώστε μου το _____________ σας και την
ταυτότητά σας.

Μεχμέτ: Ορίστε το ____________ ____ και η ______________ ____ .
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Υπάλληλος της τράπεζας: Τι ποσό θέλετε να _________ ___________ ;
Μεχμέτ: Θέλω να πάρω 800 _______ .
Υπάλληλος της τράπεζας: Ορίστε τα ___________ ____ και το
______________ ____ .

Μεχμέτ: Ευχαριστώ _______ και γεια ____ !
Υπάλληλος της τράπεζας: _______ ____ !

4. Βάλτε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις:

λογαριασμός, ταμίας, κατάθεση, χρήματα, βιβλιάριο, τράπεζα, ανάληψη.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Υποστηρικτικό υλικό
Τα βιβλία:

Με ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε μέσα στην πόλη
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/LEOFOREIO.pdf, σελ. 22-23)

Στο παζάρι
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/STO_PAZARI.pdf, σελ. 51-52)

Το παζάρι και ο κόσμος του
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 4-16)

Εμπορικοί δρόμοι
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EMPORIKOI_DROMOI.pdf, σελ.
38-40)

Εγώ, εμείς και η Ευρώπη
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EuropAgogi/europe.pdf, σελ. 8-9)

Γραμματική
α) Οριστική ενεστώτα παθητικής φωνής:
οι ασκήσεις στις σελίδες 364-365 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στον ενεστώτα οριστικής:
οι ασκήσεις που αφορούν τα βοηθητικά ρήματα έχω και είμαι στη σελίδα
405 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
Δείτε τη σελίδα 160(1) από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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