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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 
Τουριστικό Πρακτορείο 

Περίληψη  Οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν ένα ταξίδι το οποίο είναι αδύνατον ή παράλογο να 
οργανωθεί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν.   

Στόχος 

Οι μαθητές υπολογίζουν το μέσο μετακίνησης, τον χρόνο και την ταχύτητα που 
απαιτείται για το ταξίδι χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που τους έχουν δοθεί.  Έπειτα 
επιλέγουν τον σωστό τρόπο υπολογισμού και πάνω σε αυτόν στηρίζουν την απάντησή 
τους.   

Καθώς δουλεύουν σε υπολογιστή αναπτύσσουν τις δακτυλογραφικές δεξιότητές τους.   

Οι μαθητές μαθαίνουν να περιηγούνται στο Διαδίκτυο στοχεύοντας στις πληροφορίες 
που τους χρειάζονται.   

Μέσω της διαδραστικότητας οι μαθητές ακούν προσεκτικά, κατανοούν τους στόχους του 
ομιλητή, τη διάθεσή του και ανταποκρίνονται ικανοποιητικά λεκτικά ή μη-λεκτικά.  

Οι μαθητές προσαρμόζονται στο γλωσσικό περιβάλλον που θα βρεθούν: μιλούν σωστά 
και ανάλογα με την περίπτωση σε αυτόν που θέλουν να απευθυνθούν και διαλέγουν 
σωστά γλωσσικά μέσα.   

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Περιγραφή εφαρμογής 

της Δραστηριότητας 

Οι μαθητές λαμβάνουν ένα γράμμα από έναν πελάτη ο οποίος εκφράζει τις ταξιδιωτικές 
του προτιμήσεις,  π.χ. θέλει να πάει στο Παρίσι για ένα Σαββατοκύριακο με λεωφορείο 
κλπ. Ο μαθητής κατανοεί ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι – 
πιθανόν να μην αρκεί ο χρόνος ή οι καιρικές συνθήκες εκείνη την εποχή να είναι 
ακατάλληλες ή ίσως να υπάρχει μια φυσική καταστροφή το διάστημα που ζητείται.      

Οι μαθητές πρέπει να επεξεργαστούν την εγκυρότητα της επιθυμίας του πελάτη τους 
(δηλαδή να βρουν γιατί δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι). Πρώτα 
από όλα,  θα λάβουν υπόψη τους την επιθυμητή διάρκεια του ταξιδιού,  την απόσταση 
για ένα συγκεκριμένο μέρος της πόλης και την ταχύτητα του μέσου μεταφοράς που 
επιθυμεί ο πελάτης.  

Μετά, θα αναζητήσουν πληροφορίες για τη χώρα που σκοπεύει να ταξιδέψει ο πελάτης 
τους και  ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν,  θα εξετάσουν το χρόνο που απαιτείται για 
να φτάσει ο πελάτης τους στον προορισμό του, αν χρησιμοποιήσει το επιθυμητό μέσο 
μεταφοράς ή αν το ταξίδι είναι εφικτό λόγω των φυσικών συνθηκών.  

Στη συνέχεια θα στείλουν ένα γράμμα στον πελάτη τους με κάποιες προτάσεις αλλαγής 
του ταξιδιού, του χρόνου κτλ οι οποίες όμως θα ικανοποιούν τις προσδοκίες του.  

Οι μαθητές απαντούν στον πελάτη και γράφουν την πρότασή τους ακολουθώντας τους 
κανόνες. Μια καινούργια και αιτιολογημένη πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέσω του 
γράμματος. 
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Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα του πελάτη, οι μαθητές συναντούν τον 
πελάτη τους (τον δάσκαλο της τάξης) και συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες του 
ταξιδιού.    

Διάρκεια 
Για αυτή την δραστηριότητα απαιτούνται 5 διδακτικές ώρες.  Η 1η για την ανάγνωση και 

ανάλυση του γράμματος, η 2η για τη σύνταξη του γράμματος, η 3η για τη διόρθωση και 

αποστολή του γράμματος,  η 4η για τη συνάντηση με τον πελάτη και η 5η ίσως χρειαστεί.  

Υλικά που χρειάζονται 

για την εφαρμογή 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής  

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Αυτή η δραστηριότητα δεν απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο για να πραγματοποιηθεί εκτός 

και αν υπάρχει ένα προγραμματισμένο ταξίδι που μπορούν να οργανώσουν οι μαθητές  

(π.χ. στην πόλη, στη χώρα τους). Είναι προτιμότερο να γίνει σε κατάλληλη εποχή ώστε 

όλη η τάξη να μπορεί να συμμετέχει.  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι πάντα υπάρχουν επιλογές και χρειάζεται να επιλέξουν 

την καλύτερη και την πιο κατάλληλη. Θα μάθουν πώς να γράφουν ένα σωστό γράμμα. 

Θα έχουν την ικανότητα να ψάχνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να βελτιώσουν τις 

δακτυλογραφικές τους δεξιότητες.  

Παράγοντες Καινοτομίας 

και Επιτυχίας 

Η δραστηριότητα αυτή ταιριάζει σε παιδιά επειδή ταξιδεύουν συχνά με τις οικογένειές 
τους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους. Στους μαθητές αρέσει πολύ 
να ταξιδεύουν και παρόλο που το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο, μπορούν, π.χ. να 
διαλέξουν το αγαπημένο τους μέσο μεταφοράς ή τον αγαπημένο τους προορισμό.  
 
Η δραστηριότητα: 

☒ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

☐ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
μάθηση 

☐  Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☐  Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 

☒ Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως τη 
μάθηση μέσω αναζήτησης πληροφοριών 

☒ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης  

☐ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

☒ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 

☒ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, 
των  
μαθητών και των γονέων 

Προκλήσεις 
Οι μαθητές ίσως δυσκολευτούν  να βρουν πληροφορίες και να κάνουν τους ανάλογους 
υπολογισμούς.  
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Αξιολόγηση 

Κριτήρια αξιολόγησης : 1 –δεν ταιριάζει / 2 –μη ολοκληρωμένο / 3 –ταιριάζει/ 4 – 
εξαιρετικό 
 1 2 3 4 
 
Κάναμε σωστά και με ακρίβεια όλους τους υπολογισμούς (χρόνος, μέσο μεταφοράς , 
ταχύτητα) και βάσει αυτών των δεδομένων εκτιμήσαμε ότι οι απαιτήσεις του πελάτη δεν 
είναι εφαρμόσιμες.  
 
Έχοντας κάνει αυτούς τους υπολογισμούς υποβλήθηκαν 2 εναλλακτικές προτάσεις στον 
πελάτη. 
  
Οι εναλλακτικές προτάσεις να έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται 
στους κανόνες σύνταξης ενός γράμματος πχ. να μην υπάρχουν ορθογραφικά  λάθη, 
(εξαίρεση αποτελεί η απόφαση/αίτηση για ταξίδι του πελάτη και το γεγονός ότι ο 
πρόλογος του γράμματος να εμπεριέχει μια ευγενική συγγνώμη).  
 
Επικοινωνούμε με ευγενικό και ήρεμο ύφος, δεν ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις, ακούμε 
τον συνομιλητή μας ως το τέλος, δεν διακόπτουμε.  
 
Ακούμε προσεχτικά, αντιλαμβανόμαστε τη διάθεση του πελάτη και ανταποκρινόμαστε 
ανάλογα. 
 
Είμαστε σοβαροί και καλά προετοιμασμένοι για το τι θα πούμε. Η συζήτηση κυλάει.  
 
Μιλάμε καθαρά ώστε ο συνομιλητής μας να μπορεί εύκολα να καταλάβει τι θέλουμε να 
πούμε. 

Προσαρμοστικότητα σε 

άλλο χώρο 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να 
προσαρμοστεί ανάλογα. 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

Λέξεις-Κλειδιά Τουριστικό  Πρακτορείο  

 


