


Μαθησιακό Μπλοκ 

ESTET 
Προστασία του τοπικού πολιτισμού 

Τίτλος έργου Service 

Learning 

Πώς να προστατεύσετε 

τον τοπικό πολιτισμό; 

Κωδικός 

SLP 

Έργο εκμάθησης υπηρεσιών 

SLP 2.1 

Τύπος πόρου 
Έργο εκμάθησης 

υπηρεσιών (SLP) 

Είδος 

μάθησης 
 Μικτή μάθηση 

Διάρκεια 

Δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 

60 min. 
Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα  

● Να διερευνήσει 

πώς οι τουρίστες 

και το προσωπικό 

μπορούν να 

προωθήσουν τον 

σεβασμό της 

τοπικής 

κουλτούρας 

● Να κατανοήσουν 

πώς η πολιτιστική 

κληρονομιά 

αντικατοπτρίζει τις 

αξίες, τις 

πεποιθήσεις και 

την ταυτότητα μιας 

κοινότητας  

● Να 

προσδιοριστούν 

οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης των 

άλλων ώστε να 

σέβονται τις 

πολιτιστικές 

παραδόσεις των 

κοινοτήτων  

● Η 

ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις 

διαπολιτισμικές 

ανταλλαγές 

μεταξύ των 

τουριστών και της 

τοπικής κοινωνίας  

Στόχος του 

Προγράμματος Service 

Learning 

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους ΕΕΚ να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη της 

προστασίας του τοπικού πολιτισμού.  

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον μετριασμό των αρνητικών 

επιπτώσεων του τουρισμού στις κοινότητες υποδοχής και στη 

διατήρηση των εθίμων, του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της 

αυθεντικότητάς τους, απολαμβάνοντας παράλληλα τα θετικά 

οικονομικά αποτελέσματα. 



Η πρακτική εμπειρία και οι δεξιότητες που θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν στην επαγγελματική τους ζωή. Θα αποκτήσουν 

βασικές γνώσεις για τη σημασία της διαφύλαξης του τοπικού 

πολιτισμού.   

Εισαγωγή Ο τουριστικός τομέας αναγνωρίζεται για τον ηγετικό του ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές.  Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε στον τουριστικό σχεδιασμό 

ότι ο τουρισμός δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο από τα οικονομικά 

οφέλη, αλλά και από τις άυλες επιπτώσεις που επηρεάζουν την 

κοινωνία και τον πολιτισμό. Μεταξύ των σημαντικότερων αρνητικών 

επιπτώσεων του τουρισμού είναι η εκμετάλλευση των πολιτιστικών 

πόρων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι σημαντικές 

κοινωνικό-πολιτισμικές επιπτώσεις. Οι τρέχουσες τάσεις του 

τουρισμού δείχνουν μια αύξηση στον αριθμό των τουριστών που 

αναζητούν τοπικές και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες που 

βασίζονται στους ντόπιους κατοίκους και την κοινότητα. 

Πρόκληση Ο πολιτισμός αποτελεί ταυτόχρονα κινητήρια δύναμη και παράγοντα 

διευκόλυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πολιτιστική κληρονομιά 

της Ευρώπης αποτελεί πολύτιμο πόρο στους τομείς του τουρισμού, 

της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο 

βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος των 

στρατηγικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Από την άποψη 

αυτή, ο πολιτισμός αποτελεί τόσο κινητήρια δύναμη όσο και 

παράγοντα διευκόλυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η ιδέα αυτού του έργου είναι να ενθαρρύνει τους σπουδαστές ΕΕΚ να 

εξετάσουν τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Η σημασία της διατήρησης του τοπικού πολιτισμού 

2. Η πολιτιστική κληρονομιά αντανακλά τις αξίες, τις πεποιθήσεις και 

την ταυτότητα μιας κοινότητας 

Ανάθεση εργασίας 
Για το πρώτο μέρος αυτού του έργου οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ πρέπει 

να κάνουν έρευνα στη θεωρητική βάση του βιώσιμου πολιτιστικού 

τουρισμού.  

Στο δεύτερο μέρος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά 

τους για να αναπτύξουν μια έκθεση σχετικά με τις θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο κοινωνικό-

πολιτιστικό περιβάλλον ενός δημοφιλούς τουριστικού 

προορισμού της επιλογής τους. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 

πορίσματα για τον αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο. 

Οι τοπικοί φορείς και ο δήμος μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές ως κοινωνικοί εταίροι. 

Ο κύριος σκοπός της έκθεσης είναι: 

• να τονίσει τη σημασία του βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού  

• για την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων για έναν συγκεκριμένο 

προορισμό 

•  διαφοροποίηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του 

τουρισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, μπορούν να δημιουργήσουν 

μια παρουσίαση PPT με πληροφορίες και εικόνες που 

απεικονίζουν τα ευρήματά τους και μπορούν να 

παρουσιαστούν στην κοινότητα: 



● τα βήματα υλοποίησης του έργου 

●  τις κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την υλοποίηση 

του Έργου 

● τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν 

 

 

 

 

 




