
Αειφόρος τουρισμός: Προοπτικές ανάπτυξης αγροτουρισμού στην κοινότητα 

Σαλαμιούς 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Μέσης 

Γενικής, Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:00 ή 9:00-16:00). 

Σημείωση 1: Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω εκτείνεται μέχρι τις 13:30. 

Σε περίπτωση που η ομάδα επιθυμεί την επέκτασή του μέχρι τις 16:00, τότε αυτό 

μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, μετά από 

συνεννόηση των συνοδών εκπαιδευτικών με το προσωπικό του Κέντρου.  

Σημείωση 2: Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως 

προς τις δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε 

ομάδας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται: 

• να πληροφορηθούν και να εμβαθύνουν στο θέμα του τουρισμού και στις 

επιπτώσεις και ζητήματα που συνδέονται  με αυτόν, τόσο στον τόπο μας όσο και 

παγκόσμια, 

• να γνωρίσουν την έννοια του αειφόρου τουρισμού και τις διάφορες εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός 

τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κλπ. , 

• να γνωρίσουν διάφορα διεθνή προγράμματα και δίκτυα περιοχών εναλλακτικού 

τουρισμού στα οποία μια περιοχή μπορεί να ενταχθεί για την ανάπτυξη και 

δικτύωσή της με άλλες περιοχές του πλανήτη,  

• να συνειδητοποιήσουν ότι ο τουρισμός θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο 

της αειφόρου ανάπτυξης μιας περιοχής/χώρας, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας  και του πολιτισμού της περιοχής/χώρας. 

• να εντοπίσουν το μοντέλο ανάπτυξης τουρισμού που ακολουθήθηκε στον τόπο 

μας και ειδικά στην Πάφο και να εισηγηθούν τρόπους βελτίωσης του 

τουριστικού μας προϊόντος. 

• να κατανοήσουν μέσα από μελέτη πεδίου και άλλων πηγών, πως η άναρχη 

μαζική τουριστική ανάπτυξη συμβάλλει στη μη αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας 

δημιουργώντας πολλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, 

• να μελετήσουν σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην 

κοινότητα Σαλαμιούς και να εισηγηθούν τρόπους ανάπτυξης εναλλακτικού 

τουρισμού και ειδικά αγροτουρισμού στην περιοχή,  

• να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα αλλά και 

επισκεπτών/περιηγητών, συλλογής πληροφοριών από ποικίλες πηγές, ανάλυσης, 



ερμηνείας και κριτικής σκέψης και διατύπωση θέσεων σε ζητήματα σχετικά με 

τον τουρισμό, 

• να αναπτύξουν στάσεις ευσυνείδητου περιηγητή με σεβασμό στα πολιτιστικά, 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου που 

επισκέπτονται, 

• να κατασκευάζουν μοντέλα αειφόρου διαχείρισης και τουριστικής ανάπτυξης 

της περιοχής της Σαλαμιούς και άλλων περιοχών με περιβαλλοντικό και 

πολιτιστικό ενδιαφέρον.  

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

9:00 – 10:00  

Εισαγωγή στο θέμα του Αειφόρου Τουρισμού μέσα από παρουσίαση, συζήτηση και 

διερεύνηση άλλων πηγών στο κέντρο. Ενημέρωση για το θεσμό του αγροτουρισμού 

στον τόπο μας και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δίκτυα συνεργασίας και 

προβολής περιοχών με περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Δίκτυο 

περιοχών UNESCO MAB, UNESCO GEOPARKS, UNESCO Μνημεία 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ. 

10:00 – 11:30 

Περιδιάβαση στην Κοινότητα Σαλαμιούς και επίσκεψη σε σημεία περιβαλλοντικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως σε μονοπάτι μελέτης της φύσης, στις 

παραδοσιακές γειτονιές, σε αγροτουριστικά καταλύματα και στην Μονή 

Σαλαμιωτίσσης. Επιτόπια επίσκεψη στο οινοποιείο της περιοχής ή σε έκθεση-

πωλητήριο φυσικών τοπικών προϊόντων, διερεύνηση για τα τοπικά προϊόντα και 

γαστρονομία. 

11:30 – 12:45  

Συνάντηση με κατοίκους της κοινότητας και εντοπισμός των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η κοινότητα μέσω συνεντεύξεων και συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων. Διατύπωση εισηγήσεων για την αντιμετώπισή τους, με τη 

βοήθεια της οργανωμένης ανάπτυξης αγροτουρισμού στην κοινότητα Σαλαμιούς.  

12:45 – 13:30 

Συζήτηση και ολοκλήρωση του προγράμματος με ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, 

σημείο επικέντρωσης των οποίων αποτελεί η προστασία προβολή και αξιοποίηση 

της φυσικής και πολιτιστικής τοπικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη αγροτουρισμού 

ή άλλων εναλλακτικών μορφών Τουρισμού στην γύρω περιοχή. Κατασκευή 

εννοιολογικού χάρτη με θέμα: «Ένα μοντέλο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της 

κοινότητας Σαλαμιούς και των γειτονικών κοινοτήτων». Προτάσεις για περαιτέρω 

δράση από τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Ανάληψη σχετικής δράσης η οποία θα 

ολοκληρωθεί στο σχολείο τους (π.χ. σχεδιασμός ενημερωτικών πινακίδων για 

επισκέπτες, αφίσες για την προβολή της περιοχής, επιστολές προς αρμόδιες αρχές 

κ.ά.).  

 

 



 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00-16:00) 

οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

έχουν μαζί τους ελαφρύ γεύμα ή να γίνει διευθέτηση από το σχολείο για γεύμα σε 

εστιατόριο της κοινότητας με παραδοσιακά προϊόντα και τοπικές συνταγές (ανάλογα 

με την εποχή). 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες για εργασία 

στο πεδίο    

• Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα 

 

Τα φύλλα εργασίας ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός απαιτείται για την εφαρμογή 

των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο. Οι εργασίες πεδίου διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την εποχή επίσκεψης του σχολείου και τις καιρικές συνθήκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


