


 

ΘΕΜΑ: 
Προστασία του τοπικού πολιτισμού 1 – προχωρημένο επίπεδο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: 
EM-TH RDE 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ WEBQUEST: 
Βιώσιμος τουρισμός και προστασία του τοπικού πολιτισμού  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος εδραιώνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικοπολιτιστικών πτυχών της τουριστικής ανάπτυξης, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και στον τοπικό πολιτισμό, ώστε να είναι 

διαθέσιμος για τις μελλοντικές γενιές, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία 

εισοδήματος, απασχόλησης και διατήρησης των τοπικών οικοσυστημάτων.  

Με τον τρόπο αυτό, ο βιώσιμος τουρισμός μεγιστοποιεί τη θετική συμβολή του τουρισμού στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και, κατά συνέπεια, στη μείωση της φτώχειας και στην επίτευξη 

κοινών στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη.  

Ο βιώσιμος τουρισμός παρέχει κρίσιμα οικονομικά κίνητρα για την προστασία των 

οικοτόπων. Τα έσοδα από τις δαπάνες των επισκεπτών συχνά διοχετεύονται πίσω στα 

προγράμματα διατήρησης της φύσης ή ανάπτυξης ικανοτήτων για τις τοπικές κοινότητες για 

τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.  

Επιπλέον, ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό όχημα για την ευαισθητοποίηση και την 

προώθηση θετικών αλλαγών συμπεριφοράς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μεταξύ 

των εκατομμυρίων ανθρώπων που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

 

Από κοινωνικό-πολιτιστική άποψη, 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, αποκομίζοντας παράλληλα τα 

θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι τρέχουσες τάσεις του τουρισμού δείχνουν αύξηση του 

αριθμού των τουριστών που αναζητούν τοπικές και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες με βάση 

τους ντόπιους κατοίκους και την τοπική κοινότητα. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ο στόχος σας είναι να μελετήσετε τις επιπτώσεις του τουρισμού στο κοινωνικό-πολιτιστικό 

περιβάλλον ενός ελκυστικού προορισμού της επιλογής σας. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της εργασίας αναμένεται να είναι τα ακόλουθα: 

● Να διερευνήσει πώς οι τουρίστες και το προσωπικό των τουριστικών μονάδων 

μπορούν να προωθήσουν τον σεβασμό προς την τοπική κουλτούρα 

● 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 κοινότητας 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

● Βήμα 1: Προσδιορίστε τις θετικές πολιτιστικές επιπτώσεις 

1. Ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά 

υπόβαθρα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς, έθιμα και 

παραδόσεις. 



2. Διατήρηση των τοπικών παραδόσεων. Η συχνή επίσκεψη των τουριστών βοηθά 

τους ντόπιους να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία τους και να συνεχίσουν τις 

παραδόσεις τους.  

3. Παρακινήστε τους ανθρώπους να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν ξένες 

γλώσσες. 

Μάθετε από τους παρακάτω συνδέσμους τις απαραίτητες πληροφορίες: 

o Θετικές και Αρνητικές Επιπτώσεις του Τουρισμού (Περιβαλλοντικός, Οικονομικός και 

Κοινωνικοπολιτισμικός) 

https://www.youtube.com/watch?v=qzIiGhP3zgQ 

 

o Κοινωνικοπολιτισμικές Επιπτώσεις του Τουρισμού (Εισαγωγή στις Αρχές του 

Τουρισμού) 

https://www.youtube.com/watch?v=80ZYjpRoMg8 

o Ειδικός Ταξιδιών διερευνά: Οι κοινωνικο-πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=ajfR0HTF3ng 

o Οι θετικές και αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στον πολιτισμό| 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=tE3z8JNO41Y 

 

 

● Βήμα 2: Προσδιορίστε τις αρνητικές πολιτιστικές συνέπειες 

1. Η αλλοίωση της ιστορίας για οικονομικό όφελος.  

2. Η αλλοίωση των πολιτιστικών παραδόσεων. Διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

οργανώνονται μόνο για τους τουρίστες. 

3. Η αλλαγή στο ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής.  

4. Η πολιτιστική και κοινωνική ένταξη. Η συνάντηση μεταξύ των τουριστών και των 

ντόπιων κατοίκων ενώνει δύο διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες, οι οποίες 

προέρχονται από διαφορετικά συστήματα αξιών.  

5. Μίμηση. Η μίμηση εμφανίζεται από την πλευρά των ντόπιων και ιδιαίτερα των νέων που 

υιοθετούν συμπεριφορές των τουριστών. 

Μάθετε από τους παρακάτω συνδέσμους τις απαραίτητες πληροφορίες: 

o Πώς ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις πόλεις 

https://www.youtube.com/watch?v=Vyt1HdR4uLw 

o Τοξικός Τουρισμός: Ο ανεπιθύμητος αντίκτυπος 

https://www.youtube.com/watch?v=9axXiBdMsyY 

o Ο κοινωνικός αντίκτυπος των ταξιδιών και του τουρισμού #TogetherInTravel 

#AWorldOfDifference 

https://www.youtube.com/watch?v=SOHpBcvayuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzIiGhP3zgQ
https://www.youtube.com/watch?v=80ZYjpRoMg8
https://www.youtube.com/watch?v=ajfR0HTF3ng
https://www.youtube.com/watch?v=tE3z8JNO41Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vyt1HdR4uLw
https://www.youtube.com/watch?v=9axXiBdMsyY
https://www.youtube.com/hashtag/togetherintravel
https://www.youtube.com/hashtag/aworldofdifference
https://www.youtube.com/hashtag/aworldofdifference
https://www.youtube.com/watch?v=SOHpBcvayuk


● Βήμα 3: Προετοιμάστε και παρουσιάστε την έρευνά σας για έναν ελκυστικό 

προορισμό της επιλογής σας  

Στην αναφορά σας πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής: 

1. Πολιτική και χαρακτηριστικά τοπικής πολιτιστικής προστασίας.  

2. Προστασία του πολιτισμού σε διάφορα είδη τουρισμού (μαζικός τουρισμός, 

γαστρονομικός τουρισμός και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού). 

3. Πολιτική προστασίας του τοπικού πολιτισμού και των επιπτώσεων στις τοπικές 

επιχειρήσεις.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο τοπικός πολιτισμός; 

2. Πώς η πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει τις αξίες, τις πεποιθήσεις και την 

ταυτότητα μιας κοινότητας; 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 

 

Προσδιορίστε τις αρνητικές πολιτιστικές συνέπειες στη φωτογραφία. 

1. Η αλλοίωση της ιστορίας για οικονομικό όφελος.  

2. Η αλλοίωση των πολιτιστικών παραδόσεων.  

3. Η αλλαγή στο ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής.  

4. Η πολιτιστική και κοινωνική ένταξη.  

5. Μίμηση.  



 

Προσδιορίστε τις θετικές ή αρνητικές πολιτιστικές συνέπειες στη φωτογραφία. 

1. Η αλλαγή στο ύφος της τοπικής αρχιτεκτονικής.  

2. Διατήρηση των τοπικών παραδόσεων. 

3. Ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά 

υπόβαθρα. 

4. Η πολιτιστική και κοινωνική ένταξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Σας ευχαριστούμε που ολοκληρώσατε αυτήν την ενότητα! 

Εάν η απασχόληση ή η σταδιοδρομία σας στον τομέα του τουρισμού σας φέρει σε μια θέση 

εργασίας ως διευθυντής ή προσωπικού σε έναν ελκυστικό προορισμό, μην υποτιμάτε τη 

σημασία της διατήρησης του τοπικού πολιτισμού. 

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. 

 




