


 
ΘΕΜΑ: Βιοποικιλότητα – βασικό επίπεδο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Promimpresa 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 
Η WEBQUEST: 

Βιοποικιλότητα και βιώσιμος τουρισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  
Η βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν βασικό θεμέλιο για πολλούς τομείς της 
τουριστικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα, ο τομέας αυτός αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των 
ελκυστικών τοπίων και της πλούσιας βιοποικιλότητας: τα έσοδα από έναν βιώσιμα δομημένο, 
περιβαλλοντικά βιώσιμο τουριστικό τομέα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία και 
τη διατήρηση των απειλούμενων πληθυσμών άγριων ζώων και στη βιώσιμη χρήση των βιολογικών 
πόρων. 
 
Έχεις πάει ποτέ στο πάρκο; Ή σε πεζοπορία μέσα στο δάσος; Ή κάτω στην παραλία δίπλα στον 
ωκεανό;  
Όλα αυτά τα μέρη είναι παραδείγματα οικοσυστημάτων! Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι στη 
φύση.  
 
Για αυτό το webquest θα είστε εκπρόσωπος του τουρισμού ερευνώντας τα όμορφα οικοσυστήματα 
της Γης και πείθοντας άλλους να τα εξερευνήσουν.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Θα αναλάβεις το ρόλο ενός εκπροσώπου του τουρισμού για να εξερευνήσεις τα τοπικά 
οικοσυστήματα και να ενθαρρύνεις και άλλους να τα εξερευνήσουν. Αυτό θα λειτουργήσει όχι μόνο 
για την προώθηση της εκτίμησης του περιβάλλοντος, αλλά και για να βοηθήσει άλλους να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας και του βιώσιμου τουρισμού.  

Ο στόχος σας είναι να προετοιμάσετε ένα φυλλάδιο για να δώσετε στους τουρίστες που 
επισκέπτονται την περιοχή σας.  Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολύτιμα 
οικοσυστήματα που υπάρχουν στην περιοχή σας και θα τους διδάξει πώς να φροντίζουν καλύτερα 
τη βιοποικιλότητα. Θέλετε να βοηθήσετε τους άλλους να εκτιμήσουν περισσότερο τους φυσικούς 
πόρους, τα ζώα και την ομορφιά της Γης.  

Ενθαρρύνετέ τους να προστατεύσουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη βιοποικιλότητα!  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 



Βήμα 1: Τι είναι η βιοποικιλότητα; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

● Βιοποικιλότητα — Παγκόσμια ζητήματα 

● Βιοποικιλότητα για παιδιά: OLogy | ΑΜΝ 

● Βιοποικιλότητα 

Βήμα 2: Γιατί έχει σημασία η βιοποικιλότητα; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

● Τι είναι η βιοποικιλότητα; | ΑΜΝ 

● Απώλεια βιοποικιλότητας και εξαφανίσεις — Παγκόσμια ζητήματα 

Βήμα 3: Τι μπορείτε να κάνετε; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:  

● Τρόποι για να βοηθήσετε το περιβάλλον: Τι μπορείτε να κάνετε | ΑΜΝ 

● Πώς να βοηθήσετε τη βιοποικιλότητα | ΑΜΝ 

Τώρα που γνωρίζετε τα πάντα για τη βιοποικιλότητα, τη σημασία της και πώς μπορείτε να 

ενθαρρύνετε τους άλλους, ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το φυλλάδιό σας. Το φυλλάδιό σας θα 

πρέπει να είναι μικρό και όμορφο, τραβώντας την προσοχή των τοπικών τουριστών που 

επισκέπτονται το γραφείο πληροφοριών σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός οδηγού, κάντε κλικ στους 

παρακάτω συνδέσμους:  

● Ελκυστικές ιδέες ταξιδιωτικών φυλλαδίων  

● Κάνοντας το ταξιδιωτικό σας φυλλάδιο 

● Σχεδιάζοντας το δικό σας ταξιδιωτικό φυλλάδιο 

Πολύ καλά! Τώρα που δημιουργήσατε το φυλλάδιό σας ήρθε η ώρα να μοιραστείτε με τους 

τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη σας. Καθώς η εκτύπωση αυτού μπορεί να μην είναι η πιο 

βιώσιμη επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε να το μοιραστείτε στον ταξιδιωτικό σας ιστότοπο ή ακόμα και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Αυτό σίγουρα θα ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν βιώσιμες 

ταξιδιωτικές επιλογές!  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας πλήρεις προτάσεις. 

https://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/how-to-help-biodiversity2
https://www.lucidpress.com/blog/how-to-make-a-travel-brochure-that-looks-stunning
https://forty8creates.com/how-to-make-travel-brochure-and-leaflet/
https://venngage.com/features/travel-brochure


1. Γιατί είναι ούτως ή άλλως τόσο σημαντική η βιοποικιλότητα;  Απαριθμήστε τρεις λόγους για 

τους οποίους η βιοποικιλότητα είναι τόσο σημαντική.   

2. Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε στη διατήρηση της βιοποικιλότητας; Απαριθμήστε και 

περιγράψτε τρεις δράσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να συμβάλουν στη 

δημιουργία και την υποστήριξη της βιοποικιλότητας. 

3. Ποια από αυτές τις επιλογές είναι πιο σχετικές με εσάς; Παρακαλώ εξηγήστε την επιλογή σας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Καταφέρατε να πείσετε τους τουρίστες να προστατεύσουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα; 

Καταλαβαίνουν την ευαίσθητη ισορροπία μέσα σε ένα οικοσύστημα; Το φυλλάδιό σας αναμφίβολα 

θα κάνει τη διαφορά για να ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν βιώσιμες επιλογές όταν ταξιδεύουν!  

Μπορείτε να συνεχίσετε να μελετάτε πώς οι ενέργειές μας επηρεάζουν το περιβάλλον μας. Συνεχίστε 

να μαθαίνετε για την ομορφιά του κόσμου γύρω σας και ενθαρρύνετε τους άλλους να κάνουν το 

ίδιο! 

 




	estet okładka poprawiona
	Web Quest Biodiversity core level_GR
	szablon estet 2

