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Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο του έργου ECHO-Tourism και ένα εργαλείο για την ευρύτερη διάδοσή
του. Απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε αλλά δεν γνωρίζετε τον τρόπο, αυτό το εγχειρίδιο είναι για εσάς!
Μετά από μία σύντομη περιγραφή των στόχων του έργου, αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να
γνωρίσετε ποιός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος και το πεδίο δράσης σας. Θα μάθετε ακόμα ποιό εργαλείο
θα χρειαστείτε και πώς να το χρησιμοποιήσετε για να μεγιστοποιήσετε τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες
προσεγγίσεις σας. Στο τέλος, θα εξοικειωθείτε με τις ικανότητες που θα αποκομίσετε από την συμμετοχή
σας στα διαδικτυακά μαθήματα ECHO-Tourism.

1. Γν ωρι μία μ ε το έργο ECHO-Tourism
1.1 Γενικοί στόχοι
Ο γενικός στόχος του ECHO-Tourism είναι να ελαττώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον τουρισμό
με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο.
Οι απορρέοντες στόχοι είναι:
●
●
●

Οι επαγγελματίες στον τουρισμό και οι τουρίστες να εφαρμόζουν οικολογικές συμπεριφορές στην
καθημερινότητά τους.
Η εκμάθηση να γίνεται με διάδραση και παραγωγικές ανταλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και
τουριστών.
Οι τουρίστες να γυρνούν σπίτι μαζί με την νέα “ευαισθητοποίηση και την οικολογική συμπεριφορά”.

1.2 Βασικοί συντελεστές
Οι εταίροι της κοινοπραξίας
Το έργο ECHO-Tourism διαμορφώθηκε με την σύμπραξη 5 Ευρωπαϊκών εταίρων οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε 4 διαφορετικές χώρες και χαρακτηρίζονται από ουσιαστική συμπληρωματικότητα:
από την δομή τους, στα οράματα, μέχρι και τους στόχους τους.
Συντονιζόμενη από την Γαλλική εταιρεία les 7 vents, η σύμπραξη αποτελείται από το Mediterranean Center
of Environment στην Ελλάδα, την CESIE στην Ιταλία, την Udruga Brac στην Κροατία και την iniSeo στην
Γαλλία.
Το έργο υποστηρίζεται από την Βασική δράση 2 (Key action 2), Στρατηγικές Συνεργασίες στον τομέα της
εκπαίδευσης
ενηλίκων,
του
προγράμματος
Erasmus+
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Είστε εκπρόσωπος του έργου ECHO-Tourism;
Είμαι ή εργάζομαι για:
●
●
●

ένα τουριστικό γραφείο,
ένα κέντρο διακοπών,
ένα δίκτυο/οργανισμό επαγγελματιών στον τουρισμό.
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Επιθυμώ:
●
●
●

να κατανοήσω όλες τις πτυχές του έργου προκειμένου να μπορώ να το περιγράφω και να απαντώ
σε ερωτήσεις,
να γνωρίσω πώς να υλοποιήσω μία δράση στην δομή μου ή στην περιοχή μου,
να εφαρμόσω και να αναπτύξω την προσέγγιση του ECHO-Tourism σε ένα επαρκές επίπεδο.

Πώς μπορώ να αναλάβω δράση;
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω:
1. Επισκέπτομαι τον ιστότοπο του έργου: https://ECHO-Tourism.eu/ και περιηγούμαι στις διάφορες
σελίδες οι οποίες μου παρέχουν την γενική παρουσίαση, ξεκινώντας από την καρτέλα “Το έργο”.
Η καρτέλα “Τα εργαλεία” είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς περιγράφει την χρησιμότητα και τα
χαρακτηριστικά των εργαλείων που θα μπορώ να χρησιμοποιήσω.
2. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, μπορώ να έχω πρόσβαση στο “Πλαίσιο ικανοτήτων”
από όπου θα πληροφορηθώ για τις δεξιότητες που θα αποκομίσω χρησιμοποιώντας την
μεθοδολογία του ECHO-Tourism και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα στην δομή μου.
3. Κάνω κλικ στο κουμπί “Log In / Register”, πάνω δεξιά για να εγγραφώ και να αποκτήσω πρόσβαση
στα διάφορα εργαλεία.
4. Κάνω κλικ στην καρτέλα “Διαδικτυακά μαθήματα” προκειμένου να έχω πρόσβαση στο Μαζικό
Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive open online course -MOOC) και να εμβαθύνω τις γνώσεις
μου για τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, και για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να
μειώσω αυτές τις επιπτώσεις στην δομή μου, ή στην περιοχή που δραστηριοποιούμαι. Δεν ξεχνώ
να συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο στο τέλος κάθε μαθήματος για να ελέγχω την κατανόηση
όσων διδάχθηκα.
5. Στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, βρίσκω τον “Οδηγό Οικολογικών Πρακτικών” τον οποίο μπορώ να
κατεβάσω. Σημειώνω τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που ήδη εφαρμόζω και
ανακαλύπτω αυτές που μπορώ να προσθέσω. Όταν κάνω μία επιλογή, αναλαμβάνω δράση και
θυμάμαι να επισημάνω τις οικολογικές πρακτικές μου στο προτεινόμενο επικοινωνιακό μέσο
(αφίσα, ιστότοπος, κλπ.).
6. Επιστρέφοντας στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, μπορώ να έχω πρόσβαση στην “Μεθοδολογία της
Μετάδοσης” από τον οποίο θα πληροφορηθώ για την διαδικασία εφαρμογής του έργου και για τα
διάφορα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσω στην δομή μου. Θα βρω επίσης και άλλα εργαλεία
τα οποία δημιουργήθηκαν πρόσφατα για άλλες περιοχές ή δομές: Μπορώ να τα προσαρμόσω ή
να πάρω ιδέες από αυτά.
7. Από την καρτέλα “Τα εργαλεία” μπορώ να έχω πρόσβαση στην “Πλατφόρμα Παρακολούθησης
Καταναλώσεων”. Αυτό μου επιτρέπει να εισάγω την κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού και την
ποσότητα απορριμμάτων που παράγω. Μπορώ να παρακολουθώ την πορεία τους κατά την
διάρκεια της εφαρμογής των οικολογικών πρακτικών που έχω επιλέξει από τον Οδηγό οικολογικών
πρακτικών.
8. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ερωτήσεων, κάνω κλικ πάνω στην καρτέλα “Επικοινωνήστε μαζί μας”
και συμπληρώνω την συνδεδεμένη φόρμα.
9. Στο Facebook, κάνω εγγραφή στην σελίδα του ECHO-Tourism προκειμένου να παρακολουθώ νέα
από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Μπορώ ακόμα να επικοινωνήσω με τον διαχειριστή για να
κοινοποιήσω τα δικά μου νέα.
10. Δεν διστάζω να επικοινωνώ με τα συγκεκριμένα μέσα ή με τα δικά μου δίκτυα για το έργο, και
προσκαλώ τον επαγγελματικό μου κύκλο να με ακολουθήσει.
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Είστε τοπικός συντελεστής του ECHO -Tourism;
Είμαι ή εργάζομαι για:
●
●
●
●

ένας έμπορος (κατάστημα σουβενίρ, παντοπωλείο)
ένας τουριστικός οδηγός (ελεύθερος επαγγελματίας ή ξεναγός σε συγκεκριμένο μνημείο)
ένας οικοδεσπότης (διαμερίσματα, κάμπινγκ, ενοικιάσεις, ξενοδοχεία)
ένας εστιάτορας

Επιθυμώ:
●
●
●

να εφαρμόσω οικολογικές πρακτικές
να παρουσιάσω, να κοινοποιήσω τις οικολογικές πρακτικές μου σε τουρίστες
να παρακολουθήσω την πορεία των καταναλώσεών μου σε ηλεκτρικό και νερό, καθώς και την
παραγωγή απορριμμάτων

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω:
1. Επισκέπτομαι τον ιστότοπο του έργου https://ECHO-Tourism.eu/ και περιηγούμαι στις διάφορες
σελίδες οι οποίες μου παρέχουν την γενική παρουσίαση, ξεκινώντας από την καρτέλα “Το έργο”.
Η καρτέλα “Τα εργαλεία” είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς περιγράφει την χρησιμότητα και τα
χαρακτηριστικά των εργαλείων που θα μπορώ να χρησιμοποιήσω.
2. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, μπορώ να έχω πρόσβαση στο “Πλαίσιο Ικανοτήτων”
από όπου θα πληροφορηθώ για τις δεξιότητες που θα αποκομίσω χρησιμοποιώντας την
μεθοδολογία του ECHO-Tourism και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα στην δομή μου.
3. Κάνω κλικ στο κουμπί “Log In / Register”, πάνω δεξιά για να εγγραφώ και να αποκτήσω πρόσβαση
στα διάφορα εργαλεία.
4. Κάνω κλικ στην καρτέλα “Διαδικτυακά μαθήματα” προκειμένου να έχω πρόσβαση στο Μαζικό
Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive open online course -MOOC), και να εμβαθύνω τις γνώσεις
μου για τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να
μειώσω αυτές τις επιπτώσεις στην δομή μου. Δεν ξεχνώ να συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο στο
τέλος κάθε μαθήματος για να ελέγχω την κατανόηση όσων διδάχθηκα.
5. Στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, βρίσκω τον “Οδηγό Οικολογικών Πρακτικών” τον οποίο μπορώ να
κατεβάσω. Σημειώνω τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που ήδη εφαρμόζω και
ανακαλύπτω αυτές που μπορώ να προσθέσω. Όταν κάνω μία επιλογή, αναλαμβάνω δράση και
θυμάμαι να επισημάνω τις οικολογικές πρακτικές μου στο προτεινόμενο επικοινωνιακό μέσο
(αφίσα, ιστότοπος, κλπ.).
6. Από την καρτέλα “Τα εργαλεία” μπορώ να έχω πρόσβαση στην “Πλατφόρμα Παρακολούθησης
Καταναλώσεων”. Αυτό μου επιτρέπει να εισάγω την κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού και την
ποσότητα απορριμμάτων που παράγω. Μπορώ να παρακολουθώ την πορεία τους κατά την
διάρκεια της εφαρμογής των οικολογικών πρακτικών που έχω επιλέξει από τον Οδηγό
Οικολογικών Πρακτικών.
7. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ερωτήσεων, κάνω κλικ πάνω στην καρτέλα “Επικοινωνήστε μαζί μας”
και συμπληρώνω την συνδεδεμένη φόρμα. Μπορώ επίσης να επικοινωνήσω με τον τοπικό ειδικό
ή τον εισηγητή που με προσκάλεσε στο έργο.
8. Στο Facebook, κάνω εγγραφή στην σελίδα του ECHO-Tourism προκειμένου να παρακολουθώ νέα
από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Μπορώ ακόμα να επικοινωνήσω με τον διαχειριστή για να
κοινοποιήσω τα δικά μου νέα.
9. Δεν διστάζω να επικοινωνώ με τα συγκεκριμένα μέσα ή με τα δικά μου δίκτυα για το έργο, και
προσκαλώ τον επαγγελματικό μου κύκλο να με ακολουθήσει.
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Οι τουρίστες (φορείς διάδοσης), ποιοί είμαστε;
Είμαι ταξιδιώτης, μεγάλης ή μικρής διάρκειας, μόνος ή με παρέα, περιπετειώδης ή προσεκτικός, αθλητικός
ή όχι, πολύ περίεργος ή λιγότερο, κτλ., αλλά πάντα με την επιθυμία να κάνω κάτι καλό και να ενεργώ προς
όφελος του πλανήτη.
Θέλω να γνωρίσω:
●
●
●

Πότε και πώς να προσεγγίσω το έργο,
ποιά εργαλεία να χρησιμοποιήσω,
πώς να τα χρησιμοποιήσω.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω:
1. Επισκέπτομαι τον ιστότοπο του έργου https://ECHO-Tourism.eu/ και περιηγούμαι στις διάφορες
σελίδες οι οποίες μου παρέχουν την γενική παρουσίαση, ξεκινώντας από την καρτέλα “Το έργο”.
2. Κάνω κλικ στο κουμπί “Log In / Register”, πάνω δεξιά για να εγγραφώ και να αποκτήσω πρόσβαση
στα διάφορα εργαλεία.
3. Στην καρτέλα “Τα εργαλεία”, βρίσκω τον “Οδηγό Οικολογικών Πρακτικών” τον οποίο μπορώ να
κατεβάσω. Ελέγχω εάν υπάρχουν άλλα εργαλεία διαθέσιμα ειδικά για το μέρος που κάνω διακοπές
(οδηγοί, φυλλάδια, κλπ.). Επιλέγω της οικολογικές πρακτικές που μπορώ να εφαρμόσω κατά την
παραμονή μου και τις οποίες θα προσπαθήσω να διατηρήσω όταν γυρίσω σπίτι.
4. Εάν θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού,
μπορείτε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό μάθημα (MOOC), διαθέσιμο στην καρτέλα “Τα
εργαλεία”.
5. Εάν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, η καρτέλα “Τα εργαλεία” μού δίνει πρόσβαση στην
“Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων”. Εκεί μπορώ να εισάγω την κατανάλωση νερού,
ηλεκτρικού και την ποσότητα απορριμμάτων που παράγω και να παρακολουθώ την πορεία τους
κατά την διάρκεια της εφαρμογής των οικολογικών πρακτικών που έχω επιλέξει από τον Οδηγό
Οικολογικών Πρακτικών.
6. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ερωτήσεων, ή για να επικοινωνήσω με κοντινούς επαγγελματίες στον
τουρισμό, δεν διστάζω να τους ρωτήσω για τις προσεγγίσεις τους. Μπορώ να βρώ τον κατάλογο
αυτών των συμμετεχόντων από την καρτέλα “Οι συντελεστές”, επιλέγοντας “Τοπικοί συνεργάτες”.
7. Στο Facebook, κάνω εγγραφή στην σελίδα του ECHO-Tourism προκειμένου να παρακολουθώ νέα
από τους επαγγελματίες στον τουρισμό.
8. Επιστρέφω από τις διακοπές με την φιλοδοξία να εφαρμόσω όλο και περισσότερες φιλικές προς
το περιβάλλον πρακτικές σε καθημερινή βάση και να μεταφέρω την εμπειρία μου στους συγγενείς
μου!

1.3 Επικαιροποιήσεις για το ECHO-Tourism
Ο ιστότοπος ECHO-Tourism
Ο ιστότοπος ECHO-Tourism παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να διαδώσετε το έργο
σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, είτε είστε ένας συνηθισμένος χρήστης του διαδικτύου, είτε
γνώστης, ή ειδικός στην διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την
παρακολούθηση των μεταβολών στις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή, την ώρα που αυτές
συντελούνται. Ο ιστότοπος είναι πολύ περισσότερα από μία παρουσίαση, και παρακολουθώντας τις
διάφορες σελίδες του, θα βρείτε δωρεάν γνώσεις και εργαλεία.
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Οι βασικές σελίδες του ιστότοπου:







Το έργο: εδώ θα βρείτε μία γενική παρουσίαση του έργου,
Τα εργαλεία: από αυτήν την σελίδα, έχετε πρόσβαση και μπορείτε να κατεβάσετε περιεχόμενο και
εργαλεία που παρέχονται δωρεάν,
Οι συντελεστές: Εντόπισε τους διάφορους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή
και γίνε κι εσύ ένας συντελεστής αλλαγών,
Διαδικτυακά μαθήματα: απόκτησε πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο των Μαζικών
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses - MOOC) για να ανακαλύψεις,
βήμα-βήμα, καλές πρακτικές,
Νέα & εκδηλώσεις: Επικαιροποίησε τις πληροφορίες σου για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο
έργο,
Επικοινωνήστε μαζί μας: Μοιράσου τις απορίες, τις επιθυμίες, και τις ιδέες σου που σχετίζονται
με το έργο.

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από οποιαδήποτε τοποθεσία με ασφαλή
σύνδεση στο διαδίκτυο. Η ανάλυση της προβολής προσαρμόζεται αυτόματα στο φορμάτ τις οθόνης σας
(smartphones, tablets, netbooks, κλπ.), χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η μέγιστη ποιότητα της εικόνας. Τα περιεχόμενα είναι μεταφρασμένα στις γλώσσες του
έργου, και συγκεκριμένα: Ελληνικά / Αγγλικά / Γαλλικά / Ιταλικά / Κροατικά.

Η σελίδα του ECHO-Tourism στο Facebook
Η σελίδα του ECHO-Tourism στο Facebook είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση του
ενδιαφερόμενου κοινού, με τακτικές δημοσιεύσεις, για το έργο και άλλα σχετικά θέματα, όπως ο υπεύθυνος
τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, οι νέες τάσεις στον τουρισμό και πολλά άλλα! Εξασφαλίζει
μεγαλύτερη προβολή και πιο ενεργή συμμετοχή όλων των συντελεστών στον τουρισμό. Θα λαμβάνετε
κατευθείαν όλα τα νέα κάνοντας λάικ και ακολουθώντας την σελίδα στο Facebook. Μπορείτε επίσης να
δημιουργήσετε και να κοινοποιήσετε νέο περιεχόμενο, να προωθήσετε την σελίδα και να προσκαλέσετε
νέο κόσμο. Η βασική γλώσσα επικοινωνίας είναι τα Αγγλικά, αλλά μπορείτε επίσης να συνεισφέρετε στην
μητρική σας γλώσσα. Παρακαλούμε μην διστάσετε να κάνετε, λάικ, να δημοσιεύσετε και να μοιραστείτε!

2. Τα εργ αλ εία του ECHO-Touris m
2.1 Ο Οδηγός Οικολογικών Πρακτικών
Στόχος
Αυτό το υλικό χρησιμεύει ως εργαλείο ευαισθητοποίησης το οποίο αναφέρεται άμεσα στο κοινό
απεύθυνσης. Αποτελείται από πολλές καλές πρακτικές σε διαφορετικά θέματα ενδιαφέροντος,
προσαρμοσμένα στις τουριστικές δραστηριότητες, με τρόπο πρακτικό, διασκεδαστικό, συμπυκνωμένο και
εύκολο να εφαρμοστεί.
Οι χρήστες μπορούν να εξάγουν τις καλές πρακτικές που τους ενδιαφέρουν περισσότερο σε κάθε έναν
από τους τομείς του Οδηγού, οι οποίοι είναι:
✔ Μεταφορές & Κινητικότητα
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✔ Απόβλητα
✔ Νερό
✔ Ενέργεια
✔ Διατροφή & Γεωργία
✔ Φυσική & Πολιτιστική Κληρονομιά
Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε αρκετές γλώσσες και εκδοχές:
●

Μία Αγγλική εκδοχή: η οποία είναι ένας συνδυασμός όλων των οικολογικών πρακτικών που
έχουν συλλεχθεί και επιλεγεί από τους συνεργάτες.

●

Εθνικοί Οδηγοί στα Ελληνικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, και τα Κροατικά, οι οποίοι αποτελούνται από
επιλογές καλών πρακτικών προσαρμοσμένων στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της κάθε
χώρας.

Οι δύο βασικές ομάδες απεύθυνσης
✔ Οι επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού: οι Πρέσβεις και οι Τοπικοί εισηγητές
Είστε επαγγελματίας στον τομέα του Τουρισμού; Δραστηριοποιείστε σε πολλούς τομείς (ξενοδοχεία,
εστιατόρια, καφέ, παντοπωλεία, υπαίθριες δραστηριότητες, κλπ.) και έχετε διαδραστική σχέση με τους
επισκέπτες;
Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό του ECHO-Tourism για να επιλέξετε και να εφαρμόσετε τις
κατάλληλες πρακτικές για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητές σας.
Μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε καλύτερα στις προσπάθειες που κάνετε στην δομή σας στην
κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού.
Θα γίνετε επίσης ένα άριστο μέσο διάδοσης των περιβαλλοντικών πρακτικών: όντας οι ίδιοι μέρος της
βιώσιμης ανάπτυξης, μπορείτε να αναδείξετε τις οικολογικές πρακτικές σας, να μοιραστείτε τις ιδέες σας
με τους επισκέπτες, και να τους βοηθήσετε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

✔ Τουρίστες και ιδιώτες
Το να είναι κανείς υπεύθυνος ταξιδιώτης αποτελεί σημαντικό θέμα και απόφαση στην εποχή της κλιματικής
αλλαγής και της ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού. Προκειμένου να ταξιδεύετε με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε έναν αριθμό προτεινόμενων πρακτικών και να
προσπαθήσετε να τις εφαρμόσετε κατά την διάρκεια της παραμονής σας στον τόπο των διακοπών σας.
Ο Οδηγός του ECHO-Tourism περιγράφει έναν αριθμό ενεργειών και καλών πρακτικών τις οποίες ο
καθένας, σαν ιδιώτης, μπορεί να εφαρμόζει προκειμένου να μειώνει τις ανθρώπινες επιπτώσεις και να
βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος στα μέρη που επισκέπτεται.
Το να είναι κανείς περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης σημαίνει να δείχνει ενδιαφέρον για την εφαρμογή
απλών αλλά ζωτικής σημασίας πρακτικών για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής και
κλιματικής αλλαγής που έχουμε μπροστά μας.
Ποιές είναι οι περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές;
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Μία περιβαλλοντικά φιλική πρακτική είναι μία καθημερινή πρακτική που συνυπολογίζει τις αξίες
της βιώσιμης ανάπτυξης: την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής
δικαιοσύνης, καθώς και την αρχή της υπευθυνότητας.

Για κάθε θέμα, ο Οδηγός του ECHO-Tourism σας παρέχει:
✔ Μία γενική εισαγωγή στο θέμα
✔ Μία σειρά καλών πρακτικών διαιρεμένων σε υποκατηγορίες
o
o

Για τουρίστες/ιδιώτες
Για επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού

Οι προτεινόμενες καλές πρακτικές επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
✔ Την σχετικότητα με τον τουρισμό και τους τουριστικούς προορισμούς.
✔ Την μή προϋπόθεση σημαντικής οικονομικής επένδυσης.
✔ Την ενίσχυση του προσωπικού ενδιαφέροντος (από τον επαγγελματία ή τον επισκέπτη).
✔ Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες και την
κοινότητα.

Πώς συνδέεται το Διαδικτυακό Μάθημα ECHO -Tourism με την
Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεω ν;
Για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο, το Διαδικτυακό Μάθημα https://echotourism.eu/el/online-courses παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ενεργειών
στην κατοικία ή στην επαγγελματική δομή.
●

Ο Οδηγός σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε όσα θα μάθετε από τα διαδικτυακά μαθήματα.

●

Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε τις δικές περιβαλλοντικές πρακτικές με βάση τις ιδέες που
προτείνονται στον Οδηγό.

●

Με την Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων, θα μπορείτε να καταγράφετε την
πρόοδό σας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε
1. Στον ιστότοπο ECHO-Tourism, επιλέξτε την γλώσσα του Οδηγού που προτιμάτε και κάντε κλικ
στην καρτέλα “Τα εργαλεία”.
2. Κυλήστε προς τα κάτω μέχρι τον Οδηγό Οικολογικών Πρακτικών και επιλέξτε το θέμα ή τα θέματα
που σας ενδιαφέρουν.
3. Επιλέξτε τις οικολογικές πρακτικές που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.
4. Καταρτίστε ένα συνοπτικό σχέδιο δράσης για να εφαρμόσετε τις οικολογικές πρακτικές που
επιλέξατε.
5. Συμβουλευτείτε το Διαδικτυακό Μάθημα για περισσότερες πληροφορίες.
6. Καταγράψτε τα αποτελέσματα με την βοήθεια της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Καταναλώσεων.
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2.2 Το Διαδικτυακό Μάθημα - ή “MOOC”
Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Online Open Course - MOOC) είναι ένα δωρεάν
διαδικτυακό μάθημα, σχεδιασμένο από τους εταίρους του ECHO-Tourism με στόχο την ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση και την εκπαίδευση ενηλίκων σε μία σειρά καλών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον,
οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται στις καθημερινές δραστηριότητές τους, στις τουριστικές
εγκαταστάσεις τους (ξενοδοχεία, B&B, κλπ.), ή στις υπηρεσίες που παρέχουν (καταστήματα, τουριστικά
γραφεία, κλπ.). Τελικός σκοπός είναι η μεταφορά γνώσης και δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες στον
τουρισμό, μέσω της γνώσης που θα αποκομίσουν οι ίδιοι από το συγκεκριμένο MOOC, στους τουρίστες.
Οι τουρίστες, ακολούθως, θα έχουν την δυνατότητα να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στο σπίτι τους, στην
πόλη τους, ή ταξιδεύοντας οπουδήποτε.

Ο βασικός στόχος και το κοινό απεύθυνσης
Το MOOC του ECHO-Tourism χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: Μεταφορές & Κινητικότητα, Διαχείριση
Αποβλήτων, Διαχείριση Νερού & Υδάτινων Πόρων, Ενέργεια, Διατροφή & Αγροτική Παραγωγή, Φυσική &
Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσα από τις οποίες διαπραγματεύεται την σημασία της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας και της αποτροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τρόπους μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει: μία γενική εισαγωγή στο
αντικείμενο, 3 έως 4 μαθήματα ειδικά για το θέμα, ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των γνώσεων
που αποκομίθηκαν από την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το περιεχόμενο του MOOC είναι δωρεάν
και μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF, για να το μελετήσετε ή να το
αναλύσετε περισσότερο, αργότερα.
Το MOOC είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Κροατικά. Αποτελεί,
κυρίως, ένα θεωρητικό εργαλείο για εκπαιδευτική χρήση από τους επαγγελματίες στον τουρισμό (και σε
σχέση με την ανάγκη βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
μεταξύ των επαγγελματιών). Ταυτόχρονα όμως, είναι σχεδιασμένο να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και
κατανοητό για κάθε αναγνώστη που θα ήθελε να γνωρίζει περισσότερα για τον υπεύθυνο τουρισμό. Το
MOOC αυτό, συμπληρώνει και εμβαθαίνει στα θέματα του Οδηγού Οικολογικών Πρακτικών του ECHOTourism. Θα διαπιστώσουμε, επομένως, πως ορισμένες φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές
αναφέρονται τόσο στον Οδηγό όσο και στα διαδικτυακά μαθήματα.

Tεχνικές οδηγίες για την χρήση του Διαδικτυακού Μαθήματος
1. Επισκέπτομαι τον ιστότοπο https://ECHO-Tourism.eu/
2. Δημιουργώ τον προσωπικό μου λογαριασμό κάνοντας κλικ στο κουμπί "Log in / Register". Η
εγγραφή είναι μοναδική και μου επιτρέπει να κάνω τις δικές μου προσαρμογές για να εξατομικεύσω
τον λογαριασμό μου, καθώς και να έχω πρόσβαση σε άλλες παροχές του ιστότοπου ECHOTourism, συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας Παρακολούθησης των καταναλώσεών μου.
3. Από την στιγμή που θα δημιουργήσω τον λογαριασμό μου (θα λάβω ένα email επιβεβαίωσης), και
πριν συνεχίσω, επιλέγω την γλώσσα στην οποία θέλω να παρακολουθήσω τα μαθήματα, κάνοντας
κλικ στην αντίστοιχη σημαία στο δεξί-πάνω μέρος της αρχικής σελίδας. Στην συνέχεια κάνω κλικ
στην καρτέλα Διαδικτυακά Μαθήματα και εμφανίζονται 6 πλαίσια, σε κάθε ένα από τα οποία
παρουσιάζεται μία από τις θεματικές ενότητες των μαθημάτων.
4. Επιλέγω την θεματική ενότητα που θέλω να παρακολουθήσω (Μεταφορές & Κινητικότητα,
Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Νερού & Υδάτινων Πόρων, Ενέργεια, Διατροφή & Αγροτική
Παραγωγή, Φυσική & Πολιτιστική Κληρονομιά) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο ή στο
αντίστοιχο κουμπί “διαβάστε περισσότερα…”.
5. Για να ξεκινήσω την παρακολούθηση του μαθήματος κάνω κλικ στο κουμπί “Get Started - Take
this course”.
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6. Η θεματική ενότητα γίνεται προσβάσιμη και παρουσιάζονται τα περιεχόμενα, τα οποία είναι
διαθέσιμα σε μορφή PDF.
7. Κάνω κλικ στο κουμπί “Μελετήστε τώρα το περιεχόμενο του μαθήματος!”, για να διαβάσω το PDF
ή να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου.
8. Αφού διαβάσω την ύλη και ενδεχομένως κατεβάσω το PDF, κάνω κλικ στο κουμπί “Mark
Complete!”, κάτω δεξιά ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στο επόμενο μάθημα. Μην ξεχάσετε να
κάνετε κλικ στο “Mark Complete!”.
9. Κάθε φορά που ολοκληρώνω ένα μάθημα και κάνω κλικ στο “Mark Complete!” ανοίγει αυτόματα
το επόμενο μάθημα.
10. Κάθε μάθημα έχει ένα αστείο και ελκυστικό κινούμενο σχέδιο το οποίο παρουσιάζεται όταν το
ανοίγουμε. Είναι απλώς ένα επεξηγηματικό βίντεο για να με βοηθήσει στην κατανόηση του θέματος
με έναν απλό και γρήγορο τρόπο. Το βίντεο είναι στα Αγγλικά αλλά μπορεί να γίνει κατανοητό από
όλους.
11. Όταν ολοκληρωθεί και το τελευταίο μάθημα, κάνω κλικ στο αντίστοιχο “Mark Complete!” ώστε να
αποκτήσω πρόσβαση στο τελικό ερωτηματολόγιο όπου θα αξιολογήσω τις γνώσεις που
αποκόμισα. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μία ενότητα ερωτήσεων, στην καθεμία από τις
οποίες αντιστοιχεί μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις. Για να θεωρηθούν επαρκείς οι
απαντήσεις μου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 70% σωστές. Αν αποτύχω, μπορώ να
ξαναπροσπαθήσω! Το ερωτηματολόγιο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αποτελεί ένα μέσο να
εξασκηθώ και να βελτιώσω τις γνώσεις μου.
12. Μπορώ ελεύθερα να επιλέξω την θεματική ενότητα που με ενδιαφέρει περισσότερο, ανάλογα με
τις ανάγκες και την περιέργειά μου. Δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσω και τις 6 θεματικές
ενότητες.

2.3 Το Πλαίσιο Ικανοτήτων
Ποιός είναι ο σκοπός του Πλαισίου Ικανοτήτω ν;
Το Πλαίσιο Ικανοτήτων λειτουργεί ως μία συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση για την λειτουργία του
συστήματος ECHO-Tourism. Το έργο ECHO-Tourism είναι μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη σύμφωνα
με τους στόχους του έργου.
Επομένως, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μπορούν να αποκομίσουν οι ενήλικοι ενδιαφερόμενοι με την
χρήση των εργαλείων του ECHO-Tourism είναι προσδιορισμένες, όπως επίσης και η χρησιμότητα αυτών
των γνώσεων και δεξιοτήτων και ποιές κοινωνικές δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν με αυτές
αυτόνομα και υπεύθυνα.
Με την χρήση του Πλαισίου Ικανοτήτων, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να σχεδιάσει την δική του
εκπαίδευση ή να σχεδιάσει και να οργανώσει την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε έναν οργανισμό.

Πώς χρησιμοποιείται το Πλαίσιο Ικανοτήτω ν;
1. Στον ιστότοπο του ECHO-Tourism, ανοίξτε την καρτέλα “Τα εργαλεία”. Επιλέξτε το Πλαίσιο Ικανοτήτων.
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2. Μελετήστε το 1ο και το 2ο θέμα του Πλαισίου. Περιλαμβάνουν γενικές ιδέες και γνώσεις που συνδέουν
την οικολογία με τον τουρισμό. Αυτές οι γενικές γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν από τα εισαγωγικά
κείμενα και τα εργαλεία του ECHO-Tourism.
3. Μελετήστε τα υπόλοιπα θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις οι οποίες σχετίζονται με τις
θεματικές ενότητες του MOOC και του Οδηγού Οικολογικών Πρακτικών (Μεταφορές & Κινητικότητα,
Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Νερού & Υδάτινων Πόρων, Ενέργεια, Διατροφή & Αγροτική Παραγωγή,
Φυσική & Πολιτιστική Κληρονομιά).
4. Μπορείτε να διαμορφώσετε και να σχεδιάσετε την εκπαίδευση σε όλες τις θεματικές ενότητες που
παρέχει το έργο ECHO-Tourism, ή να διαμορφώσετε ένα περιορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση:




Επιλέξτε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, για παράδειγμα, Ενέργεια, Μεταφορές &
Κινητικότητα).
Ξεχωρίστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες του Πλαισίου Ικανοτήτων οι οποίες είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για εσάς (ανάλογα με τον χρόνο που σκοπεύετε να αφιερώσετε).
Σκεφτείτε τους τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσετε (εσείς ή
άλλοι) μπορούν να εφαρμοστούν με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων περιλαμβάνει τρία στοιχεία, καθένα από τα οποία παρουσιάζεται σε τρία
ξεχωριστά τμήματα
Η βασική μορφή και το περιεχόμενο βρίσκονται σε αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων. Αυτό
συνεισφέρει στην σαφήνεια και την αναγνωρισιμότητα των επαγγελματικών όρων και πληροφοριών για τις
ικανότητες στον Ευρωπαϊκό χώρο.
1. Το Τμήμα 1 (γνώσεις) περιγράφει αυτά που ένας εκπαιδευόμενος θα μπορεί ή θα πρέπει να κάνει
αφού αποκτήσει τις πληροφορίες. Όλες οι καταχωρίσεις ξεκινούν με ένα ενεργητικό ρήμα. Δεν
χρησιμοποιούμε το ρήμα γνωρίζω επειδή δεν προσδιορίζει μια δραστηριότητα αλλά μία κατάσταση
της συνείδησης (αφηρημένο). Το να γνωρίζουμε σημαίνει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε με
σαφήνεια το ένα δεδομένο από ένα άλλο. Για αυτό τον λόγο στο Τμήμα 1 χρησιμοποιούμε συχνά το
ρήμα διακρίνω (ξεχωρίζω). Το να γνωρίζω σημαίνει επίσης να έχω διαμορφώσει ένα σύστημα
δεδομένων, το οποίο να ερμηνεύει ένα σύστημα ή μεμονωμένα δεδομένα. Για αυτόν τον λόγο στο
Τμήμα
1
χρησιμοποιούμε
τα
ρήματα
διατυπώνω,
απαριθμώ,
ερμηνεύω.
Τα ρήματα στο Τμήμα 1 είναι ενεργητικά ρήματα τα οποία συνδέονται με την νοητική επεξεργασία της
πληροφορίας.
2. Το Τμήμα 2 (δεξιότητες / ικανότητες) περιγράφει τί θα μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι
αφού αποκτήσουν τις γνώσεις που απαριθμούνται στο Τμήμα 1. Δεν αποτελεί ζητούμενο η
αναπαραγωγή των γνώσεων, αλλά η δημιουργική (προσωποποιημένη) εφαρμογή τους στην
καθημερινότητα. Εάν οι εκπαιδευόμενοι είναι όντως σε θέση να κάνουν αυτά που περιγράφονται στο
Τμήμα 2, τότε σημαίνει πως έχουν αφομοιώσει τις γνώσεις από το Τμήμα 1. Τα ενεργητικά ρήματα
που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι: περιγράφω, δημιουργώ, οργανώνω, αναλύω, προωθώ,
ερευνώ, προβλέπω, κάνω, κλπ. Αυτά τα ρήματα αναφέρονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο νοητικής
επεξεργασίας και εφαρμογής των πληροφοριών. Για να αποκτηθούν οι δεξιότητες που απαριθμούνται
στο Τμήμα 2, τα παρακάτω εργαλεία μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα ή να εμπνεύσουν: ο Οδηγός
Οικολογικών Πρακτικών και η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων.
3. Τέλος, το Τμήμα 3 (Υπευθυνότητα & Αυτονομία) περιγράφει δραστηριότητες τις οποίες ένας
εκπαιδευμένος μπορεί να οργανώσει και να υλοποιήσει με υπευθυνότητα στην κοινότητά του, με έναν
ορισμένο βαθμό αυτονομίας. Οι δραστηριότητες που εκφράζονται με τα ρήματα στο Τμήμα 3 δείχνουν
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι του έργου. Αυτές είναι δράσεις που σχετίζονται με τις
αλλαγές στις πρακτικές των προσώπων στην κοινότητα για την μείωση του περιβαλλοντικού
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αποτυπώματος. Οι δράσεις υλοποιούνται ατομικά ή συλλογικά. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο του
ECHO-Tourism για αυτόν τον σκοπό είναι η Μεθοδολογία της Μετάδοσης.
Οι δραστηριότητες κάθε τμήματος μπορούν να επαληθευτούν με την χρήση προφορικής ή γραπτής
εξέτασης ή μέσω πρακτικής δοκιμασίας. Στις εργασίες επαλήθευσης, χρησιμοποιούμε τα ίδια ρήματα που
απαριθμούνται στα τμήματα του Πλαισίου. Η επιτυχής επαλήθευση αποδεικνύει πως η προσδοκώμενη
γνώση και οι δεξιότητες έχουν επιτευχθεί.

2.4 Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων
Γενική παρουσίαση
Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων είναι ένα εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης το οποίο
παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες επιπρόσθετα στα διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουν
αναπτυχθεί για το έργο ECHO-Tourism. Η χρήση αυτού του συμπληρωματικού εργαλείου μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις επιδιώξεις του κάθε χρήστη. Ο πρωταρχικός στόχος του εργαλείου
είναι να επιτρέψει στον καθένα να υλοποιεί προσωποποιημένη καταγραφή των καταναλώσεων
ενέργειας και νερού, της παραγωγής αποβλήτων, καθώς και της επίπτωσης από τις καθημερινές
μετακινήσεις. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της κατανάλωσης ενός κτηρίου
ή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.
Πρόθεση είναι αυτό το εργαλείο να είναι επιμορφωτικό και διασκεδαστικό. Επιτρέπει στον καθένα να
κατανοεί την πορεία των καταναλώσεών του και να ποσοτικοποιεί την αξία μιας αλλαγής στις καθημερινές
πρακτικές του. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, οποιοσδήποτε χρήστης είναι σε θέση να καταμετρήσει τα
αποτελέσματα από τις καλές πρακτικές που δοκιμάζει.
Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων είναι διαθέσιμη στις παρακάτω γλώσσες:
●
●
●
●
●

Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Κροατικά

Μορφή και Μέσα
Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από PC, smartphone, και tablet. Η χρήση του λογισμικού
είναι απλή και προσβάσιμη, για να είναι λειτουργική.

Τα προφίλ των δικαιούχων και των χρηστών
Εκπρόσωποι και τοπικοί συνεργάτες (επαγγελματίες στον τουρισμό)
Εργάζομαι:
●
●
●
●

για ένα τουριστικό γραφείο
για ένα κέντρο διακοπών
σε ένα κατάστημα
στον τομέα της εστίασης και της διαμονής
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●

για ένα δίκτυο / ένωση επαγγελματιών στον τουρισμό, κλπ.

Επιθυμώ:
●
●
●

να κατανοήσω όλες τις πτυχές του έργου προκειμένου να μπορώ να το εξηγώ και να απαντώ σε
ερωτήσεις,
να είμαι σε θέση να προωθώ τις περιβαλλοντικές προσεγγίσεις που εφαρμόζω στην επιχείρησή
μου καθώς και να κερδίζω το ενδιαφέρον των τουριστών,
να πειραματίζομαι με την εφαρμογή περιβαλλοντικών προσεγγίσεων ως μέρους των
επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων, κλπ.

Με αυτό το εργαλείο, μπορώ:
●

●
●
●
●

να καταγράφω τις δραστηριότητές μου και τις καταναλώσεις μου, προκειμένου να αναδείξω τις
τάσεις στις καταναλώσεις. Η ανάλυση αυτών των τάσεων θα καταστήσει εφικτή την αναζήτηση
βελτιώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών των καταναλώσεων,
να προωθώ και να αναδεικνύω δράσεις που ήδη εφαρμόζονται στην επιχείρησή μου
παρουσιάζοντας τα οφέλη που αποκομίθηκαν κατά την διάρκεια ή μετά από την εφαρμογή των
πρακτικών εξοικονόμησης,
να ευαισθητοποιώ τους χρήστες της επιχείρησής μου παρουσιάζοντας τα δεδομένα των
καταναλώσεων που μπορούν να εξαχθούν από την πλατφόρμα και να χρησιμοποιηθούν για αυτόν
τον σκοπό,
να μεταδίδω συγκεκριμένες οικολογικές πρακτικές στους τουρίστες, εφόσον προηγουμένως έχω
δοκιμάσει ο ίδιος την αποτελεσματικότητά τους
να χρησιμοποιώ την Πλατφόρμα στο σπίτι για ιδιωτική χρήση, προκειμένου να καταγράφω τις
προσωπικές μου καταναλώσεις και έτσι, να πειραματίζομαι με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής
ύλης, κλπ.
Τουρίστες (φορείς διάδοσης)

Είμαι ταξιδιώτης, μόνος, με τους φίλους μου, ή την οικογένειά μου, περιπετειώδης ή προσεκτικός,
αθλητικός ή όχι, πολύ περίεργος ή λιγότερο, κτλ., αλλά πάντα με την επιθυμία να κάνω κάτι καλό και να
ενεργώ προς όφελος του πλανήτη.
Επιθυμώ:
●
●
●
●

να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που αποκόμισα, κατά τις διακοπές μου,
να ελέγξω τις καθημερινές μου καταναλώσεις,
να μειώσω το αποτύπωμά μου στους πόρους μιας περιοχής,
να γίνω πιο ενεργός στην διατήρηση του περιβάλλοντος, κλπ.

Χάρη σε αυτό το εργαλείο, μπορώ:
●
●

να παρακολουθώ τις καταναλώσεις μου κατά την διάρκεια μιας παρότρυνσης ή μιας δράσης από
έναν επαγγελματία στον τουρισμό,
να καταγράφω τις καταναλώσεις μου στο σπίτι για να εφαρμόσω τις καλές πρακτικές που
αποκόμισα στις διακοπές μου.

Οι βασικέ ς γνώσεις για το εργαλείο
Εγγραφή και Όροι Χρήσης για την Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων
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A / Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://ECHO-Tourism.eu. Από την κεντρική σελίδα κάντε κλικ στο εικονίδιο
με την γλώσσα της επιλογής σας. Για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας κάντε κλικ στην
καρτέλα "Log In / Register". Θα μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα όπου θα σας ζητηθούν τα στοιχεία που
έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.
B/ Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα έναν προσωπικό λογαριασμό, μπορείτε να το κάνετε με ευκολία
κάνοντας κλικ στο κουμπί “Register an account!”. Θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Τα
στοιχεία που θα δηλώσετε θα μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιούμε, αλλά και να υπάρχει μεταξύ μας
διάδραση όταν απαιτείται.
C/ Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης για να γνωρίζετε πως ο λογαριασμός σας έχει
καταγραφεί. Στην συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε εισάγοντας τα στοιχεία ταυτοποίησης στην σελίδα “Log
In / Register”.
D/ Αφού ταυτοποιηθείτε, ανακατευθύνεστε στο προσωποποιημένο προφίλ σας. Από αυτήν την σελίδα,
έχετε πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία που προσφέρονται από αυτό το έργο, και επομένως και στην
Πλατφόρμα Παρακολούθησης Καταναλώσεων.
E/ Πριν ξεκινήσετε να καταγράφετε τις καταναλώσεις σας, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε όλες τις
πληροφορίες που σχετίζονται με το προσωπικό σας προφίλ χρήστη.
Ψευδώνυμο Ταχυδρομικός κώδικας
Όνομα Χώρα
Επώνυμο Πόλη
Όνομα επιχείρησης (για τους επαγγελματίες)
Email
Τηλέφωνο (προαιρετικά)
Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε τα χαρακτηριστικά του προφίλ σας στα σχετικά
δεδομένα που αφορούν την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να
βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Καταναλώσεων.
Η χρήση της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Καταναλώσεων
Βοήθεια / Τα βασικά / Επικοινωνία
Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα λειτουργικότητας στον προσωπικό σας χώρο στην εφαρμογή, ή έχετε
κάποια ερώτηση; Υπάρχει διαθέσιμο μενού από όπου κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον
διαχειριστή της πλατφόρμας. Επιπλέον, υπάρχει σελίδα βοήθειας με τις βασικές πληροφορίες, ειδικά για
αυτό το εργαλείο, στην οποία έχετε πρόσβαση από τον προσωπικό σας χώρο μέσα στην εφαρμογή.
Οι μετρητές μου ECHO-counters
Μέσω των διαφόρων καρτελών στις οποίες έχετε πρόσβαση από τον προσωπικό σας χώρο όταν είστε
συνδεδεμένος, θα έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε τους δικούς σας εικονικούς καταμετρητές, για
να παρακολουθείτε την πορεία των καταναλώσεών σας.
Οι καταγραφές των καταναλώσεών μου
Αφού δημιουργήσετε τους δικούς σας εικονικούς καταμετρητές, μπορείτε σε τακτά διαστήματα να
προσθέτετε νέα δεδομένα και μετρήσεις των καταναλώσεών σας. Στην πορεία, η κλιμάκωση της πορείας
των αποτελεσμάτων σας, θα εικονογραφείται με γραφήματα.
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Η κατασκευή του εργαλείου πρόκειται να εμπλουτιστεί στο άμεσο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες
θα παρουσιαστούν σε αυτό το τμήμα του παρόντος εγχειριδίου.

3. Κρατήστ ε τ ην επαφή!
Εάν βρίσκετε το έργο ενδιαφέρον και θα επιθυμούσατε να γνωρίσετε περισσότερα, σας προσκαλούμε να
επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ECHO-Tourism, την σελίδα μας στο Facebook, και το Youtube channel,
καθώς και να κάνετε κλικ στην καρτέλα “Επικοινωνήστε μαζί μας” και να συμπληρώσετε την φόρμα.
Σας διέφυγαν οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις του έργου; Ρίξτε μια ματιά στην καρτέλα “Νέα & Εκδηλώσεις”
ώστε να είστε πάντα ενήμεροι!
Αν θα θέλατε να μοιραστείτε το έργο με τους συγγενείς, συνεργάτες ή φίλους, μπορείτε να τους προτείνετε
την ίδια διαδικασία. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες εάν το κάνατε!
Επιπλέον, εάν θα θέλατε να εμπλακείτε προσωπικά και να υποστηρίξετε το έργο, από την καρτέλα “Οι
συντελεστές”, επιλέξτε “Γίνε συνεργάτης” και εγγραφείτε σε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες (Οι φορείς
διάδοσης / τουρίστες / συμμετέχοντες, Οι τοπικοί συνεργάτες – Τοπικά σημεία αναφοράς, Οι πρεσβευτές).
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