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A 21. lapon található rajz a kedvencem, a 
bogey fii. mumus, kísértet szócikk illusztrá
ciója.

Azt hiszem, ezzel a szótárral a Harry Pot
ter rajongó angolul tanuló fiatalok hihetet
len előnyre tettek szert a műért nem annyira 
lelkesedő kortársaikhoz képest. Hát még ha 
majd egynémely szemfüles angoltanár neki-

áll és olyan kurzust dolgoz ki, amely erre (és 
a regényre) épül! Azt ajánlom, siessenek, 
kedves kollégák, mert azt beszélik az Angol 
Tanárképző Központban, hogy a hadműve
let már meg is kezdődött!

Róna Annamária

SZOFTVER-KRITIKA

Utazás után, utazás előtt 
Válogatás szállodák között 
az Interneten

Most, hogy vége a nyárnak és kezdődik az 
új tanév, szívesen emlékszünk vissza a va
kációra - szülő, diák, tanár egyaránt. Az új 
tanév angolnyelv-oktatásában szerepet kap
hat ez az élmény és az, hogy olyan web
helyeket kerestessünk fel az órán, szakkör
ben vagy otthoni feladatként, amelyek a jövő 
évi utazás szervezéséhez adnak segítséget, 
így hozva hasznot szülőnek, diáknak, tanár
nak egyaránt. Nézzük, miből válogathatunk, 
milyen feladatokat adhatunk.

Először is érdemes ellátogatni egy magyar 
nyelvű szállodás adatbázisra, mint amilyen 
például a www.travelport címen található. Itt 
megismerhetik a diákok, hogy város, szállo
dai kategória és -típus, valamint érkezési és 
távozási időpont szerint is lehet keresgélni 
az idegenforgalmi létesítmények közt. Vala
mennyi, a minőségre és a vendégek odacsá- 
bítására adó panzió, vendégfogadó, motel és 
szálloda adatai megtalálhatók itt, képekkel, 
az érvényes árakkal, házon belüli és a tele
pülésen található szolgáltatatással, progra
mokkal kiegészítve. Ha komolyak az utazá
si tervek, le is foglalhatók a szobák. Első 
lépésként tehát már az sem valószínűtlen, 
hogy akár az osztálykirándulás előtt jó elő
re, a diákok segítségével, tájékozódhatunk a 
kínálatról.

Miután megismerkedtek a diákok a kere
sés módozataival, ajánlatos konkrét, egysze
rű feladatot, akár kisebb csoportban, párban 
végeztetni. Ilyen lehet például ez: Keresse
tek kétcsillagos londoni szállodákat, ahol 
egy kétágyas szoba ára alacsonyabb 100 eu- 
rónál. (Angliában egyes szállodákat nem
csak csillaggal, hanem koronával is szoktak 
jelölni - a keresésnél ezt is figyelembe lehet 
venni.) Természetesen a feladatszabás nyel
ve legyen inkább angol, és azt az első sike
rek után a diákok egymásnak adott felada
tai is követhetik.

Nem csak a diákok, az iskolák és tanárok 
pénztárcája is kímélendő - ezért jó ötlet, ha 
eleve olyan oldalakon barangolunk, amelyek 
az olcsó, ám jó minőségű szállodákat ismer
tetik. Ilyen többek között a Cheapo Hotels a 
www.cheapohotels.com címen.

Ez az adatbázis is könnyen kezelhető, szá
mos olyan modulja van, amellyel könnyen 
összehasonlíthatók az árak és szolgáltatások. 
Rendezhetők a keresési eredmények minő
ség és ár szerint, de ABC-sorrendben is. 
Nemcsak szálláshelyekről ad információt 
gyorsan, hanem teljes utazási programcso
magokról, repülőjegyekről, autóbérletről is. 
A nyaralási csomagok ikonjára kattintva 
azonban egyelőre csak Európába, az USA- 
ba, Mexikóba és a Karib-tenger szigetvilá
gába kapunk betekintést.

A keresést ábrák és térképek is segítik 
(lásd az 1. képen Dél-Európa szeletét).

http://www.travelport
http://www.cheapohotels.com
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1. kép: Dél-Európa térképe a Cheapo Hotels 
nyaralási programcsomag-szegmensében

Újabb feladat lehet konkrét magyarországi 
diákcsoport külföldi szállásának teljes ügy
intézése - ez történhet két csoportban. Az 
egyik csoport összeállítja az igények listáját 
és dönt arról, mennyi pénzt tudnának szál
lásra költeni, a másik pedig ennek alapján 
szemlézi és választja ki a legmegfelelőbb 
hoteleket, moteleket.

És persze vissza is térhetünk a jövő nyár 
tervezésének kedves feladatához, mely így 
szeptember, október táján sajnos olyan távo
linak tűnik: egyéni feladat lehet akár egy el
képzelt nyári álomutazás teljes megszerve
zése (vagy, hogy aktualizáljuk a feladatot, 
egy téli sítúrára való előzetes felkészülés), 
akár egy családi nyaraláshoz a szálláshelyek 
közötti válogatás. Ha az iskolának még erre 
is van pénze, minden diák kinyomtathatja és 
hazaviheti a legjobbnak ítélt szálloda adatait 
a szülőknek, barátoknak.

Természetesen felmerülhet tanárban, di
ákban egyaránt, milyen egyéb - a nyelvta
nuláshoz szorosan köthető - haszna lenne az 
ilyen témájú óráknak. A turizmus szakmai 
nyelve ugyanúgy az angol, mint általában 
más szakmáké. Vannak olyan szavak, kife
jezések, amelyek használata itt speciális tar
talmú és nem hiábavaló a korrekt ismeretük.

Ha a diákokat érdekli a játék, további öt
letek is jöhetnek, például különböző szállo
dák és szolgáltatásaik összehasonlítása, 
konkrét ajánlatkérés egy konkrét utazáshoz. 
Hasznos és érdekes lehet mind az írás, mind 
pedig a válaszok olvasása.

A mi tetszésünket egy londoni utazáshoz 
a kétcsillagos Majestic nyerte meg (lásd a 2. 
képen). A város szívében található, a Heath
row repülőtérről 20 kilométerre, közel a met
róhoz. Luxusigényeket nem elégít ki a szál
loda, de a szobák kényelmesek, a személy
zet barátságos. Közel van egy sor múzeum.

2. kép: A Hotel Majestic 
bejárata

Ez mind szép és jó - de mint minden auten
tikus feladatnak, ennek is van egy nagy bök
kenője. Jó, jó, ezt írja a Cheapo Hotels - de 
mennyire megbízható ez az információ? 
Nem lehet tudni - ezt csak akkor dönthetjük 
el, ha a helyszínen győződünk meg a szobák 
kényelmességéről, a személyzet barátságos
ságáról. Ezt az Internet nem teszi lehetővé 
- itt vége a virtualitás realitásának.

De lehet, hogy valaki szerencsésen eljut 
arra a helyre, amelyet először a neten ismer
tünk meg - és valódi képeslapot írhat szüle
inek, osztálytársainak a vakáció alatt.

És egy képeslap díszítheti a tanári szoba 
faliújságját is.

Horváth József és Málovics János


