


Μαθησιακό Μπλοκ ESTET Πράσινες δεξιότητες για την οικονομία 

Τίτλος έργου Service 
Learning 

Τουριστικές πρωτοβουλίες με 
βάση την τοπική κοινότητα με 

επικεφαλής γυναίκες 
Κωδικός SLP SLP3.5 

Τύπος πόρου 
Έργο εκμάθησης υπηρεσιών 

(SLP) 
Τύπος 

μάθησης 
 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 

 Διάρκεια δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 
90 λεπτά 

Μαθησιακό 
Αποτέλεσμα  

● Θεωρητικές γνώσεις σχετικά 
με τις τοπικές προσλήψεις 
στον τομέα του τουρισμού 

● Βελτίωση κρίσιμων 
αναλυτικών δεξιοτήτων 
μέσω άμεσης επαφής με 
πραγματικές περιπτώσεις  

● Χρησιμοποίηση των 
γνώσεων που αποκτήθηκαν 
στον επαγγελματικό τομέα 

● Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την οικονομική, πράσινη 
και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. 
 

Στόχος του προγράμματος 
Service Learning 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ο τουριστικός τομέας αποτελεί 
σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, γνώρισε συνεχή 
επέκταση και διαφοροποίηση και έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους και 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως μέχρι την 
πανδημία COVID-19 που είχε καταστροφικές επιπτώσεις. Ο τουρισμός έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε όλους τους οικονομικούς τομείς – όπως οι 
υπηρεσίες στέγασης και εστίασης, η γεωργία, το λιανικό εμπόριο και οι 
μεταφορές – και, όταν τυγχάνουν βιώσιμης διαχείρισης, μπορούν να 
συμβάλουν στην οικονομική διαφοροποίηση, να ενισχύσουν τον τοπικό 
πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα, να προωθήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις και 
να στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.1 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους 
ένα πρακτικό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει τον θετικό 
αντίκτυπο της τουριστικής ανάπτυξης στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων, ειδικά 
των γυναικών. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια πολύτιμη εμπειρία καθώς και βασικές 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες, κατανοητές και ικανότητες που μπορούν να 
εφαρμοστούν σε μια σειρά διαφορετικών τομέων του βιώσιμου τουρισμού. 
Η επιλεγείσα περιπτωσιολογική μελέτη αποτελεί παράδειγμα έργου που 

αναπτύχθηκε σε διάφορα τουριστικά νησιά με στόχο τη διαφοροποίηση και τη 

διάδοση του τουρισμού με βιώσιμο προσανατολισμό και καθοδήγηση από 

τοπικές πρωτοβουλίες γυναικών. 

                                                      
1 Το μέλλον της εργασίας στον τομέα του τουρισμού: Βιώσιμη και ασφαλής ανάκαμψη και αξιοπρεπής 
εργασία στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 (ilo.org). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_840403.pdf


Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός εργοδότης των γυναικών παγκοσμίως, με 
υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε ολόκληρο τον τομέα και πλειοψηφική 
εκπροσώπηση των γυναικών σε υποτομείς όπως η στέγαση και η διατροφή.  
Παρόλα αυτά οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται στις χαμηλότερα 
αμειβόμενες και χαμηλότερου επιπέδου θέσεις εργασίας στον τουρισμό· και 
εκτελούν μεγάλο όγκο μη αμειβόμενης εργασίας σε οικογενειακές τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

Παρά τη σημαντική συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας στην απασχόληση 
και την οικονομική ανάπτυξη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις 
αξιοπρεπούς εργασίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ανάκαμψης μετά την πανδημία, προκειμένου ο τομέας να 
συμβάλει σε μια χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή, ανθεκτική, δίκαιη, βιώσιμη, με 
επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινότητα, απασχόληση. 

Είναι σημαντικό να δοθούν εργαλεία για την υποστήριξη των τουριστικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει ο 
τουρισμός για τους κατοίκους της περιοχής και την ενδυνάμωση των γυναικών: 

▪ Απασχόληση: δίκαιη μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην εργασία – 

σεβασμός και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απαγόρευση 

των διακρίσεων 

▪ Ηγεσία, χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων: οι τοπικές κοινότητες 

εκπροσωπούνται και ασκούν επιρροή στη λήψη αποφάσεων 

▪ Επιχειρηματικότητα: οι τοπικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε γυναίκες να έχουν βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά 

▪ Εκπαίδευση και κατάρτιση: η επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση 

προωθούν την ισότητα των φύλων. 

Πρόκληση Ο τουρισμός ήταν ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από 
την πανδημία Covid-19, επηρεάζοντας τα μέσα διαβίωσης, τις δημόσιες 
υπηρεσίες,  τις ευκαιρίες, τις οικονομίες και την οικονομική ενδυνάμωση των 
γυναικών. Έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις γυναίκες λόγω των προϋπαρχουσών 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων του κλάδου και της πλειονότητας των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό του τομέα. 

Η πρόκληση αυτού του SLP είναι να παρέχει ένα πραγματικό παράδειγμα 
ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων και να φέρει τα ζητήματα φύλου στο 
προσκήνιο και τον αντίκτυπο στον τουριστικού τομέα . 

Οι γυναίκες στα νησιά, ηγέτες του βιώσιμου τουρισμού είναι ένα έργο που 
στοχεύει στην ενθάρρυνση ενός πιο ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 
τουρισμού που καθοδηγείται από τοπικούς οργανισμούς με επικεφαλής 
γυναίκες. Στόχος είναι η προώθηση ενός πιο βιώσιμου τουρισμού μέσω της 
ενδυνάμωσης του ρόλου των γυναικών ως κινητήρια δύναμη μιας πιο βιώσιμης 
ανάπτυξης σε νησιωτική κλίμακα. 

Δείτε γυναίκες στα νησιά, ηγέτες του βιώσιμου τουρισμού  

Ανάθεση εργασίας Μετά την ανάλυση και την κατανόηση αυτής της πρωτοβουλίας, σκεφτείτε τα 
ακόλουθα ερωτήματα: 

 
- Ποια είναι τα άμεσα οφέλη από τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη 

χρήση της προσέγγισης του φύλου κατά την ανάπτυξη μιας τοπικής 

στρατηγικής βιώσιμου τουρισμού; 

https://smilo-program.org/project-women-on-islands-leaders-of-the-sustainable-tourism/


- Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον τομέα 

με την προώθηση τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών; 

- Πώς πιστεύετε ότι συμβάλλει αυτή η πρωτοβουλία στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των φύλων; 

- Ποιες είναι οι κύριες θετικές και αρνητικές πτυχές που θα μπορούσατε να 

επισημάνετε σχετικά μετην πρωτοβουλία «Γυναίκες στα νησιά»; 

- Πιστεύετε ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να 

αναπαραχθούν για την προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας στον τουρισμό 

για την ισότητα των φύλων; 

 




