


ΘΕΜΑ: Πράσινες δεξιότητες για την οικονομία  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ALBEA  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ WEBQUEST: Τοπικές θέσεις εργασίας και δεξιότητες: η βάση για 

έξυπνη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισμούς 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Το τουριστικό οικοσύστημα επλήγη περισσότερο από την κρίση covid-19 και αντιμετωπίζει 

σημαντικές προκλήσεις. Έχει δείξει ότι πιο ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να 

επιτευχθούν με την παροχή υπηρεσιών που ωφελούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους 

επισκέπτες. Το νέο και μετά την πανδημία παγκόσμιο όραμα για έναν ισχυρότερο και πιο 

βιώσιμο τουρισμό προωθεί την ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων και τις τοπικές θέσεις εργασίας 

που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν. Υπάρχει περιθώριο επανεξέτασης των τοπικών 

οικονομικών παραδειγμάτων ώστε να τεθούν οι βάσεις για έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. 

Χωρίς αποκλεισμούς, διότι βασίζεται στα τοπικά πλεονεκτήματα και προσφέρει δίκαιες 

ευκαιρίες στους πολίτες, ωφελώντας όλη την κοινωνία. Με άλλα λόγια, μια ανάπτυξη όπου 

κανείς δεν μένει πραγματικά πίσω, όπου το τοπικό εργατικό δυναμικό έχει τις κατάλληλες 

δεξιότητες για να συμβάλει ενεργά στην οικονομική απόδοση της επικράτειάς του. 

Έξυπνο επειδή καλύπτει μια σειρά στρατηγικών ανάπτυξης και διατήρησης που βοηθούν στην 

προστασία της υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και κάνουν την κοινότητα πιο ελκυστική, 

οικονομικά ισχυρότερη και κοινωνικά πιο ποικιλόμορφη. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ανταποκρίνεστε σε πρόσκληση υποβολής προσφορών που προκηρύσσεται από μια τοπική 

αρχή για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης τουριστικής στρατηγικής βασισμένης στην προώθηση 

της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, για την ευημερία των επισκεπτών και των κατοίκων. 

 

Πρέπει να αναπτύξετε μια εξαιρετική πρόταση σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζονται από 

την τοπική αρχή προκειμένου να επιλεγείτε για την ανάπτυξη της στρατηγικής. 

 

Στόχος σας είναι να αρχίσετε να απαριθμείτε τις κύριες συνιστώσες της κοινωνικής διάστασης 

που θα εξεταστούν περαιτέρω στην πρόταση:1 

▪ Δικαιοσύνη και ελκυστικότητα των τουριστικών θέσεων εργασίας 

▪ Προσβασιμότητα 

▪ Ευημερία των κατοίκων 

▪ Βιώσιμος τουρισμός για τους νέους 

Σε αυτή την Webquest – Τοπικές θέσεις εργασίας και δεξιότητες [Βασικό Επίπεδο], θα 

καθοδηγηθείτε μέσα από μια σειρά εργασιών που θα σας βοηθήσουν να μάθετε για την 

κοινωνική διάσταση του βιώσιμου τουρισμού. Θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε τις εργασίες 

σε μικρές ομάδες 2-3 ατόμων. Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες, θα έχετε μια σαφέστερη 

εικόνα σχετικά με τη σημασία των κύριων συνιστωσών της κοινωνικής διάστασης κατά το 

                                                           
1 Σύμφωνα με την Τουριστική πορεία μετάβασης 2030 [Δωμάτιο Εγγράφων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(europa.eu)]. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49498
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49498


σχεδιασμό μιας τοπικής στρατηγικής για τον τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 

στρατηγικής. 

Ας ξεκινήσουμε!   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Βήμα 1: Πώς να προσελκύσετε και να εμπλέξετε κατοίκους στον τομέα του τουρισμού; 

Κάντε μια λίστα με προτάσεις από τους ακόλουθους συνδέσμους:  

Απασχόληση στον τομέα του τουρισμού (e-unwto.org)Τουρισμός | Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

για την Ισότητα των Φύλων (europa.eu) 

Βήμα 2: Πώς να διατηρήσετε την ευημερία των κατοίκων;  

Προσπαθήστε να ανακαλύψετε τις διαφορετικές δυνατότητες για την ευημερία των κατοίκων 

ως βασική πτυχή της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του τουρισμού: 

Τουρισμός της Βαρκελώνης για το 2020: μια συλλογική στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό 

Υποστήριξη κατοίκων για αθλητικές εκδηλώσεις: Ο ρόλος της συμμετοχής της κοινότητας και 

οι επιπτώσεις του τουρισμού 

Βήμα 3: Πώς να εμπλέξετε τους νέους σε τοπικές στρατηγικές βιώσιμου τουρισμού; 

Προσπαθήστε να απαριθμήσετε τις βασικές δεξιότητες για τη διατήρηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και την προώθηση νέων επαγγελματικών προφίλ: 

GreenComp: το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας (europa.eu) 

| συνασπισμού «Εκπαίδευση για το κλίμα» Συνασπισμός «Εκπαίδευση για το Κλίμα» 

(europa.eu) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ένας τεχνολογικά προηγμένος τουριστικός τομέας φαίνεται να έχει τη δύναμη να προωθήσει 

περαιτέρω την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, τη βελτίωση των τοπικών κοινοτήτων και των ευκαιριών ανάπτυξης.  

Με βάση την έρευνα των κύριων συνιστωσών της κοινωνικής διάστασης του τουριστικού 

τομέα, θα μπορούσατε να συνοψίσετε την έννοια και τους τομείς εστίασης που θα 

χρησιμοποιήσετε για να δομήσετε την πρότασή (περίπου 250-300 λέξεις). Τα ακόλουθα 

κριτήρια θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν την άσκησή σας:  

▪ Δικαιοσύνη και ελκυστικότητα των τουριστικών θέσεων εργασίας: ευκαιρίες εργασίας και 

συνθήκες εργασίας 

▪ Η συνεργασία είναι το κλειδί για να βοηθήσουμε τους κατοίκους να συμμετέχουν πλήρως 

στην κοινωνία 

▪ Ευημερία των κατοίκων: εμπλοκή και συμμετοχή των κατοίκων στις αποφάσεις για τον 

τουρισμό 

▪ Διατήρηση ταλέντων νέων με κατάλληλες δεξιότητες 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416158
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416158
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/barcelona_tourism_for_2020.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244019843417
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244019843417
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en
https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο τουρισμός δημιουργεί ευκαιρίες για κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές, αλλά πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής απόδοσης των 

τουριστικών δραστηριοτήτων. Επηρεάζοντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, οι 

βελτιώσεις στις επιχειρηματικές λειτουργίες και οι απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες 

προσπαθούν να αυξήσουν την τοπική αξία δημιουργώντας συνεργατικές ομάδες εργασίας. 

Το σημείο εκκίνησης είναι να γνωρίζουμε την τοπική κατάσταση για να εφαρμόσουμε τα 

κατάλληλα μέτρα που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και επιτρέπουν αλλαγές προς έναν 

βιώσιμο τουρισμό. 

Ας αρχίσουμε να παράγουμε ευρύτερα κοινωνικά οφέλη ταυτόχρονα με την ανάπτυξη ενός 

βιώσιμου τουρισμού! 

 

 




