


ΘΕΜΑ: 
Προστασία του Τοπικού Πολιτισμού 2 – επίπεδο βασικό  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 
 EM-TH RDE 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 

Η WEBQUEST: 
Βιώσιμος τουρισμός, Τοπικός Πολιτισμός & Μνημεία 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο τουρισμός φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, πολιτισμούς και 

παραδόσεις. Οι τουρίστες μοιράζονται τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις τους για τα μέρη που 

επισκέφθηκαν και τους ανθρώπους που συνάντησαν, γεγονός που βοηθά στην προώθηση 

της ειρήνης και της συνοχής. 

Η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά αποτελούν τους στρατηγικούς παράγοντες για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας φιλοξενίας ως 

μέρος του τουριστικού προϊόντος. Σταδιακά μετατρέπονται από αντικείμενο συντήρησης σε 

μέσο ανάπτυξης. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αύξηση της 

ελκυστικότητας των προορισμών τόσο για επενδύσεις όσο και για την ανάπτυξη ποιοτικού 

περιβάλλοντος διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα την τοπική ταυτότητα. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Η εργασία σας είναι να αναγνωρίζετε πολιτιστικές ταυτότητες και να δώσετε παραδείγματα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων για έναν τόπο της επιλογής σας.  

Για να ολοκληρώσετε την εργασία, πρέπει να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους 

τύπους πολιτιστικών χαρακτηριστικών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

● Βήμα 1: Διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των χώρων πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Μάθετε από τους παρακάτω συνδέσμους τις απαραίτητες πληροφορίες: 

Διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και της παράδοσης μέσω του τουρισμού 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism 

Η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς 

https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8 

Η Παγκόσμια Κληρονομιά σχετικά με τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

(Αγγλικά) 

https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s 

● Βήμα 2: Αναγνώριση των τύπων πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

Τύποι Πολιτιστικών ταυτοτήτων 

● Αρχαιολογικοί χώροι 

● Έργα  εφαρμοσμένων και καλών τεχνών 

● Λαϊκές χειροτεχνίες 

● Αρχιτεκτονικοί χώροι και συγκροτήματα 

● Χώροι και τοποθεσίες εθνογραφικού χαρακτήρα  

● Ιστορικοί χώροι και συγκροτήματα 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism
https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8
https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s


● Δείγματα αρχιτεκτονικής τοπίου  

● Βιομηχανική κληρονομιά 

● Ντοκιμαντέρ Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

● Ακουστική – οπτική κληρονομιά 

● Προφορική παράδοση και γλώσσα 

● Λογοτεχνικές αξίες 

● Έθιμα, τελετουργίες, γιορτές και πεποιθήσεις  

● Μουσική, τραγούδια και χοροί 

● Παραδοσιακή ιατρική 

● Γαστρονομικές και εθνολογικές παραδόσεις 

● Λαϊκά παιχνίδια και αθλήματα 

Μάθετε από τους παρακάτω συνδέσμους τις απαραίτητες πληροφορίες: 

Πώς να προωθήσετε την τοπική περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά προς τους 

πελάτες και το προσωπικό; 

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101 

 

● Βήμα 3: Παραδείγματα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορες χώρες 

Βουλγαρία: Εθνικό Φεστιβάλ Λαογραφίας στη Ροζέν, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και 

συγκεντρώσεις στη Βουλγαρία, βουλγαρικό τριαντάφυλλο.  Χορευτές φωτιάς; 

Γαλλία: Φεστιβάλ Φαγητού στην Ευρώπη – Γαλλία, Fête de la gastronomie. 

Γερμανία: Φεστιβάλ Φαγητού στην Ευρώπη – Γερμανία. Oktoberfest Μόναχο: 

www.oktoberfest.de Χριστουγεννιάτικες αγορές, φεστιβάλ κρασιού στο Παλατινάτο, 

Oktoberfest, μεσαιωνικά φεστιβάλ  

Ιταλία: Ιταλικές εκθέσεις, φεστιβάλ, διακοπές και καρναβάλι, Φεστιβάλ Φαγητού στην Ιταλία, 

Φεστιβάλ Φαγητού Ευρώπη – Ιταλία. 

Poland: Φεστιβάλ Καλής Γεύσης στο Λοτζ, Διεθνής Έκθεση Βιολογικών και Περιφερειακών 

Τροφίμων NATURA FOOD στο Λοτζ, Φεστιβάλ Λοτζ τεσσάρων πολιτισμών. 

Ισπανία: Ανθρώπινοι Πύργοι, Η ρομαντική παράδοση ζει την ημέρα του Sant Jordi, της 

Καταλανικής Καλτσοτάδας, του παραδοσιακού χορού κύκλων της Βαρκελώνης, της 

Βαρκελώνης, του Ισπανικού Ταξιδιωτικού Οδηγού – Must-See Attractions. 

● Βήμα 4: Πολιτιστικά χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις για έναν τόπο της επιλογής 

σας.  

Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων βημάτων, μπορείτε να απαντήσετε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Αναγνωρίστε τους τύπους πολιτιστικών χαρακτηριστικών για έναν τόπο της επιλογής 

σας 

2. Δώστε παραδείγματα (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 

συνέβησαν σε αυτό το μέρος 

 

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101
http://bulgariatravel.org/en/object/249/Folkloren_Sybor_Rojen
https://www.youtube.com/watch?v=t_7ByYhpX2U
https://www.youtube.com/watch?v=t_7ByYhpX2U
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5656#/1/
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5677#/2/
http://www.foodfestivalseurope.com/france/
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
http://www.foodfestivalseurope.com/germany/
http://www.oktoberfest.de/
http://www.knowital.com/tourist/italy-festivals.html
http://www.foodreference.com/html/italy-food-shows.html
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://festiwaldobregosmaku.eu/
http://www.naturafood.pl/
http://www.naturafood.pl/
http://www.4kultury.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=-iSHfrmGdyo
https://www.youtube.com/watch?v=miH0fv3FZG8&index=2&list=PLjDCKlXHQBGbizyXJqruJ_qxtpvH7sD7P
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=4huqjRkBR0c
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Αναγνωρίστε τους τύπους πολιτιστικών ταυτοτήτων:  

1.   

 

2.   

 

3.   

τους τύπους πολιτιστικών ταυτοτήτων Εικόνα 

Έθιμα, Μουσική και Χοροί  

Αρχαιολογικός  

Λαϊκές χειροτεχνίες  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συγχαρητήρια! Μόλις ολοκληρώσατε ένα Webquest για ένα πολύ σημαντικό θέμα. 

Είναι σημαντικό για την καριέρα σας στην τουριστική βιομηχανία να αποκτήσετε πρακτική 

γνώση του πώς να σέβεστε, να διατηρείτε και να φροντίζετε τον τοπικό πολιτισμό, τα 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και να επιδεικνύετε πολιτιστική συνείδηση. 

 




