
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα: Εφαρμογή του προγράμματος «Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού» 
σε Δημοτικά Σχολεία 

 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στο ευρύ κοινό, 
το Υφυπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
συνεχίζει για τέταρτη συνεχή σχολική χρονιά, προγράμματα παρουσιάσεων/διαλέξεων, 
καθώς επίσης και προγράμματα ξεναγήσεων για παιδιά Στ΄ τάξης, για όσα από τα 
δημοτικά σχολεία επιδείξουν ενδιαφέρον και προβούν σε σχετικό αίτημα προς το 
Υφυπουργείο Τουρισμού. 
 
Συγκεκριμένα, λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού μπορούν να επισκέπτονται τα 
σχολεία και να ενημερώνουν τα παιδιά σε θέματα τουριστικής συνείδησης 
(καθαριότητα, φιλοξενία, τουριστικό προϊόν, διαφήμιση κ.τ.λ.). Στόχος των 
ενημερώσεων αυτών είναι να καταστούν τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου μας, που θα 
γνωρίζουν, θα αγαπούν και θα σέβονται το περιβάλλον στο οποίο ζουν (Διάρκεια 
παρουσίασης: 60 λεπτά).  
 
Στη συνέχεια, τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση θα μπορούν να 
συμμετάσχουν σε ένα από τα προγράμματα ξεναγήσεων, από προσοντούχο 
λειτουργό/ξεναγό, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου 
Τουρισμού www.visitcyprus.biz στο πεδίο «Ανακοινωθέντα και Δελτία Τύπου». Η 
ξενάγηση είναι προσφορά του Υφυπουργείου Τουρισμού, ενώ το κόστος μεταφοράς 
αναλαμβάνεται από τα ίδια τα σχολεία/παιδιά. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσα 
από το πρόγραμμα «Νεαροί Πρεσβευτές του Τουρισμού», να αποκτήσουν τουριστική 
συνείδηση και να καταστούν πρεσβευτές τουρισμού. Οι διαδρομές, οι χώροι 
επισκέψεων και οι ξεναγήσεις έχουν επιλεγεί και επιμεληθεί προσοντούχοι λειτουργοί 
του Υφυπουργείου Τουρισμού, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στους στόχους που 
έχουν τεθεί, όσο και στις ανάγκες των παιδιών της Στ΄ τάξης. Η ξενάγηση αυτή μπορεί 
να συνυπολογιστεί και ως μία από τις προγραμματιζόμενες εκπαιδευτικές εκδρομές. Η 
συμμετοχή των σχολείων είναι καθαρά σε εθελοντική βάση.  
 
Αιτήσεις 
Οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα 
προγράμματα αυτά, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την 
αποστείλουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
YoungAmbassadors@visitcyprus.com, τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την 
προτεινόμενη ημερομηνία της δράσης. Στη συνέχεια, λειτουργός του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, θα επικοινωνήσει μαζί τους για να διευθετηθούν οι ημερομηνίες 
παρουσιάσεων και ξεναγήσεων.  
 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους λειτουργούς του 
Υφυπουργείου Τουρισμού κα. Ελίνα Χριστοφίδου (22691276) ή κ. Κυριάκο Κυριάκου 
(22691204) ή κα Άντρη Βενιζέλου (22691271). 


