
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 1 
Μάιος 2022 

Η λύση TOUCAN m-

learning: Τί είναι; 
Η λύση TOUCAN m-learning θα είναι το πρώτο 

αποτέλεσμα του έργου. Ο κύριος στόχος είναι να 

δημιουργήσει μια λύση βασισμένη σε κινητά για την 

παροχή εκπαιδευτικών μαθημάτων για την κυκλική 

οικονομία και την αειφορία με ιδιαίτερη εστίαση στις 

ΜΜΕ από τον τουριστικό κλάδο για να αναπτύξουν τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες και να γίνουν 

πρωτοπόροι του πράσινου τουρισμού στις χώρες τους. 

Οι πάροχοι ΕΕΚ αναμένεται επίσης να επωφεληθούν, 

καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να 

προσαρμόζουν τις μαθησιακές ενότητες και τους 

διδακτικούς πόρους στις τάξεις τους. 

Θα διατίθενται συνολικά επτά εκπαιδευτικές ενότητες:  

o Βασικές αρχές πράσινης υποδοχής της 

τουριστικής δραστηριότητας χαμηλών 

εκπομπών 

o Σχεδιασμός χαμηλών εκπομπών τουριστικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 

o Εξοικονόμηση ενέργειας στον τόπο διαμονής 

o Ο ρόλος των αγροτοεπιχειρηματιών στη 

διαδικασία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

o Ο ρόλος των tour operators και των ξεναγών 

στη διαδικασία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

o Ψηφιακή τεχνολογία για βιώσιμη ανάπτυξη 

o Επανεξετάστε το επιχειρηματικό μοντέλο για 

βιώσιμη ανάπτυξη 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TOUCAN 

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

είναι ύψιστης σημασίας στις μέρες μας, 

ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, του 

οποίου οι τουριστικές εισροές προκαλούν 

μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση στις 

τοπικές κοινωνίες, όπως υπερβολική 

χρήση πλαστικού, υπερβολική ποσότητα 

απορριμμάτων κ.λπ. Ωστόσο, οι 

επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου 

εξακολουθούν να στερούνται 

περιβαλλοντικών δεξιοτήτων και γνώσεις 

(«πράσινες δεξιότητες») για την ανάπτυξη 

μιας πιο βιώσιμης και φιλικής προς το 

περιβάλλον επιχείρησης.  

Ο κύριος στόχος του έργου TOUCAN είναι 

επομένως να ελαχιστοποιήσει το 

αποτύπωμα άνθρακα στον 

τουριστικό τομέα μέσω της 

περιβαλλοντικής μάθησης για τις 

τουριστικές ΜΜΕ, καθώς και τους 

παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και τους δασκάλους 

σε αυτόν τον τομέα.  

 

Το TOUCAN ξεκινά στην Πολωνία 

Οι εταίροι του TOUCAN εντάχθηκαν μαζί στο Rzeszów της Πολωνίας, τον 

Μάρτιο του 2022, για να ξεκινήσουν επίσημα τις δραστηριότητες του 

έργου. Αυτή ήταν ακόμα μια υβριδική συνάντηση λόγω των περιορισμών 

του COVID-19 σε ορισμένες συνεργαζόμενες χώρες. Παρουσιάστηκαν 

και συμφωνήθηκαν τα κύρια καθήκοντα, οι προθεσμίες και τα επόμενα 

βήματα.    

The European Commission's support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein 
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Βιώσιμος τουρισμός: 

Ευρωπαϊκοί δείκτες 
Οι τουριστικοί προορισμοί καλούνται όλο και 

περισσότερο να αντιμετωπίσουν κοινωνικές, πολιτιστικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.  

Για να τους βοηθήσει να μετρήσουν τις επιδόσεις τους σε 

σχέση με την αειφορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε 

το 2013 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών Τουρισμού (ETIS), 

για να ενθαρρύνει όλους τους τουριστικούς 

προορισμούς να υιοθετήσουν μια πιο έξυπνη 

προσέγγιση στον τουριστικό σχεδιασμό, βοηθώντας 

τους να παρακολουθούν και να μετρούν την αειφορία 

των τουριστικών τους επιδόσεων. 

Το ETIS ενσωματώνει τρία κύρια μέσα:  

1) ένα εργαλείο διαχείρισης για την υποστήριξη 

προορισμών που θέλουν να ακολουθήσουν 

μια βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση 

προορισμών. 

2) ένα σύστημα παρακολούθησης, εύκολο στη 

χρήση για τη συλλογή δεδομένων και 

λεπτομερών πληροφοριών και για να επιτρέπει 

στους προορισμούς να παρακολουθούν 

έγκαιρα την απόδοσή τους.  

3) ένα εργαλείο πληροφόρησης, χρήσιμο για 

φορείς χάραξης πολιτικής, τουριστικές 

επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους.  

Συνολικά, ο κύριος στόχος του συστήματος ETIS είναι να 

παρέχει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς τις βασικές 

πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση 

της βιωσιμότητας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

της τουριστικής δραστηριότητας, προσδιορίζοντας ένα 

σύνολο βασικών δεικτών που σχετίζονται με τη διαχείριση 

προορισμού, τον κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο, την 

οικονομική αξία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

“Η ανταγωνιστικότητα 

της Ευρωπαϊκής 

τουριστικής 

βιομηχανίας συνδέεται 

στενά με τη 

βιωσιμότητά της”  
– Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 


