
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» 

 

Προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες, για επέκταση στο σχολείο, των 

προγραμμάτων που αφορούν τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» 

Σημαντική σημείωση προς τους/τις εκπαιδευτικούς:  

Οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι απλές ιδέες που μπορείτε να εφαρμόσετε στο 

σχολείο μαζί με τους/τις μαθητές/μαθήτριές σας για επέκταση και συνέχιση του 

προγράμματος, μέσα στο σχολείο.  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό 

να αναπτύξει τις δικές του/της εργασίες, ιδέες και δραστηριότητες, σε σχέση πάντα με 

το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, λαμβάνοντας, 

όμως, υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες του σχολείου του/της, καθώς επίσης και το 

ηλικιακό επίπεδο και ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών του/της.  

Για την καλύτερη επέκταση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, 

είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του/της τα πιο κάτω: 

1. Συστήνεται αξιοποίηση και μεταφορά των εμπειριών που απέκτησαν οι 

μαθητές/μαθήτριες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στις 

δραστηριότητες επέκτασης στο σχολείο,  

2. Στις δραστηριότητες επέκτασης που θα ανατεθούν από τον/την 

εκπαιδευτικό στην τάξη, θα πρέπει να αξιοποιούν διάφορα μαθήματα και 

να καλυφθούν διάφορες πτυχές του θέματος που μελέτησαν οι 

μαθητές/μαθήτριες μέσα από το πρόγραμμα που συμμετείχαν, 

3. Συστήνεται δραστηριοποίηση στην τοπική κοινότητα και αξιοποίησή της 

ως βασικού εκπαιδευτικού μαθησιακού εργαλείου, 

4. Συστήνεται ο προσανατολισμός και η έμφαση του/της εκπαιδευτικού 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Δραστηριότητες:  

 Φτιάχνω σταυρόλεξα ή ακροστιχίδες οποία να περιλαμβάνουν έννοιες σχετικές με 

τον τουρισμό.  

 Ετοιμάζω διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια όπως φιδάκι, ερωτήσεων-απαντήσεων 

κ.λπ. σχετικά με τον τουρισμό και τη σημασία του στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό οι μαθητές/μαθήτριες να θέσουν 

τους κανόνες του παιχνιδιού.  

 Ετοιμάζω συλλογές από αξιοθέατα και φυσικές ομορφιές της Κύπρου, τα οποία 

μπορούν αν αποτελέσουν πόλο έλξης τουρισμού στον τόπο μας.  

 Φτιάχνω σειρά γραμματοσήμων ή καρτ-ποστάλ με θέμα τις ομορφιές της Κύπρου.   

 Κατασκευάζω έναν οδηγό με τα βασικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην 

περιοχή του Πεδουλά ή των χωριών του ορεινού όγκου του Τροόδους, παρέχοντας 

βασικές πληροφορίες στον/στην επισκέπτη/επισκέπτρια για τη σημασία τους.  



  Γίνομαι φωτογράφος και αναδεικνύω τις φυσικές ομορφιές του τόπου, ως χώρους 

προσέλκυσης επισκεπτών/επισκεπτριών, μέσα από τη δημιουργία ενός 

φωτογραφικού άλμπουμ.  

  Φτιάχνω τον δικό μου τουριστικό χάρτη για την περιοχή του Τροόδους ή όποιας 

άλλης περιοχής επιθυμώ δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη περιοχών για τον/την 

τουρίστα/τουρίστρια όπως Γη και Νερό, Πράσινη Οικονομία, Διακίνηση, Χλωρίδα, 

Πανίδα, Πολιτιστικός χαρακτήρα, Οικο-πληροφόρηση κ.λπ. τα σχετικά σύμβολα 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα GreenMap.org 

  Φτιάχνω ένα πρωτότυπο κώδικα οικοτουριστικής συμπεριφοράς. Ο κώδικας αυτός 

μπορεί να έχει τη μορφή μιας ιστορίας, συμβόλων, σκίτσων, σχεδίων, 

γελοιογραφιών κ.λπ. 

 Συλλέγω άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά για τον τουρισμό στην Κύπρο και 

ετοιμάζω το δικό μου άρθρο για το ζήτημα αυτό. 

 

 



 


