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ANEKS 1

Dokument o seji 1. mentor – udeleženec

Predstavitvena faza (cca. 20 minut)

Kratka predstavitev tutorja, ki obsega naslednje:

● Ime, zastopana organizacija
● Odnos do turizma/ekoturizma
● Vloga v projektu STEFAN

Kratka predstavitev projekta STEFAN – predstavitev mentorja, ki vključuje naslednje
informacije:

● Cilj: ustvarite učni tečaj s 6 moduli o ekoturizmu
● Ciljna skupina: podjetniki, bodoči podjetniki, mladi, ki se zanimajo za učenje

trajnostnega in ekoturizma ali bi želeli dopolniti svojo diplomo iz turizma,
spodbujevalci/agenti razvoja, občinski tehniki in deležniki, tehniki in strokovnjaki
turističnega sektorja, ki bi radi razvili oz. izboljšati svoje znanje in izkušnje na tem
področju

● Zdaj je predhodna različica na voljo na platformi – pilotiranje ima ključni pomen pri
razvoju – cilj je, da udeleženci pregledajo gradivo in podajo povratne informacije v
zvezi z vsebino, dizajnom ali katerim koli drugim pomembnim vidikom tečaja STEFAN.

● Zagotovljen je teoretični in praktični del
● V okviru projekta bo pilotiranje potekalo v 5 državah: Češka, Slovenija, Španija,

Severna Makedonija in Madžarska
● Učne vsebine so na voljo na spletu, usposabljanje je prilagodljivo – udeleženci lahko

gredo skozi module na podlagi lastnih potreb.

Profil udeležencev, raven znanja (cca. 15 minut)

Razprava med mentorjem in udeležencem, vključno z naslednjimi vprašanji:

● Predhodno izobraževanje o ekoturizmu – univerza/višja šola, katera koli vrsta
usposabljanja

● Prejšnje delovne izkušnje na področju ekoturizma – kako dolgo, kakšna vrsta dela
● Dostopnost, prilagodljivost – ali se modulov STEFAN učite poleg šole, službe? Katera

ura je za vas boljša za srečanje na spletu – zjutraj, popoldan
● Področja ekoturizma s posebnim interesom
● Podjetništvo – dejanski/prihodnji načrti za razvoj podjetja v kateri koli vrsti turizma
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● Kontaktni podatki: e-poštni naslov/telefonska številka

Kratek opis učne snovi (cca. 10 minut)

Platforma STEFAN je sledeča – pošljite jo vsakemu
udeležencu:https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=

Za platformo so na voljo smernice/uporabniški priročnik – dokument pošljite vsakemu
udeležencu.

Udeleženci bodo začeli z moduli 1-3

Modul 1 - Uvod v ekoturizem in trajnostni turizem
Modul 2 - Etična vprašanja
Modul 3 - Varnost in kakovost v ekoturizmu

Udeležencem povzeti strukturo modulov – na voljo jim je tudi v Smernicah/uporabniškem
priročniku STEFAN.

Vsak modul STEFAN vsebuje 3 korake:

● Prvi korak: test, imenovan Orodje za preverjanje kompetenc. Udeleženci morajo
odgovoriti na vprašanja, po zaključku pa prejmejo povratno informacijo s svojim
rezultatom. Cilj je izmeriti znanje udeleženca v povezavi z moduli projekta.

● Drugi korak: sam modul. Udeleženci jih morajo prebrati posamično. Časovni okvir za
module 1-3 je 5 dni.

● Tretji korak: test za samoocenjevanje. Udeleženci lahko preverijo, kaj so se naučili v
modulu. S pravilnimi odgovori bo zagotovljena takojšnja povratna informacija.

Osnovne informacije (cca. 10 minut)

● E-mail/telefon kontakt mentorja – z razpoložljivimi urami

● Prosite udeležence, da si, če najdejo kakršno koli napako/težavo v gradivu ali naletijo

na težave na platformi, naredijo zapiske ali natisnejo zaslon

● Poudarite njihovo ključno vlogo v procesu – njihove povratne informacije in

komentarji so bistveni, prosite jih, naj bodo odprti in naj jih ne bo sram deliti kakršne

koli nasvete, predloge ali kritike

● Prosite udeležence, da všečkajo STEFAN Facebook stran – pošljite jim povezavo:

https://www.facebook.com/Stefan.project/

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=
https://www.facebook.com/Stefan.project/
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ANEKS 2

Dokument o seji 2 mentor – udeleženec

Evalvacija (10 minut)

Kratka ocena prvih 3 poglavij, vključno z naslednjim

● morebitne težave, s katerimi se sooča udeleženec med uporabo platforme

● predlogi udeležencev

Predstavitev in razprava o šestih študijah primerov/najboljših praksah (30 minut)

Predstavitev in razprava bosta temeljili na “3. delu: Ekoturizem v praksi”

Šest je vključevalo študije primerov/najboljše prakse:

● Smernice za razvoj ekoturizma Queensland – Avstralija

● Vodnik po dobrih praksah ekoturističnega omrežja Alpskih jezer ALPLAKE

● Vzpostavitev turističnega grozda - Nacionalni park Una, Bosna in Hercegovina

● Mobilizacija za zaščito živali - Trieben Valley Štajerska, osrednja Avstrija

● Egadsko otočje - Italija, zahodna obala Sicilije

● Vas Succiso, Toskana - Narodni park Emilian Apenine- Italija

Vaje (10 minut)

Vaje v povezavi z modulom 1-3 na podlagi “3. dela: Ekoturizem v praksi”

Diskusija (10 minut)

Morebitni drugi komentarji, vprašanja in odgovori
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ANEKS 3

Dokument o seji 3 mentor – udeleženec

Kratka evalvacija (10 minut)

Kratka ocena poglavij 4-6, vključno z naslednjim

● morebitne težave, s katerimi se sooča udeleženec med uporabo platforme

● predlogi udeležencev

Predstavitev in razprava o štirih študijah primerov/najboljših praksah (20 minut)

Predstavitev in razprava bosta temeljili na “3. delu: Ekoturizem v praksi”

Štirje so vključevali študije primerov/najboljše prakse:

● Slovenija - strategije trajnostnega turizma

● Kako nov model ekoturizma preoblikuje najbolj podeželska območja Španije

● EKO-ROMUNIJA

● Trentino, italijanski Dolomiti, Italija - Zeleni inštitut

Vaje (10 minut)

Vaje v povezavi z modulom 4-6 na podlagi “3. dela: Ekoturizem v praksi”

Evalvacija celotnega tečaja STEFAN (20 minut)

Diskusija vključuje:

● Poudarite pomen povratnih informacij udeležencev v povezavi s tečajem

● Platforma – uporabniku prijazna, enostavna za uporabo, razumljiva, jasen dizajn

● Koraki tečaja STEFAN – jasni, razumljivi

● Razdelitev individualne in spletne ure – glede na časovno omejitev in 3 spletne

sestanke z mentorjem je bilo dovolj

● Pošljite evalvacijski vprašalnik udeležencem
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ANEKS 4

Evalvacijski vprašalnik za učence

Najprej se vam zahvaljujem za sodelovanje v pilotni fazi projekta STEFAN. Odgovorite na naslednja

vprašanja in nam pomagajte razviti učno gradivo STEFAN. Vaše povratne informacije so za nas zelo

pomembne in koristne. Bodite informativni in ne bojte se deliti svojega mnenja, predlogov. Hvaležni

bomo kompleksnih informacij in ne samo odgovorov da/ne.

Hvala za vaš čas!

1. Kakšno je vaše splošno mnenje o mešanem učnem gradivu STEFAN?

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Če niste zadovoljni, povzemite razloge:

2. Kateri modul(-i) je bil za vas najljubši/najbolj uporabni in zakaj?

o Modul 1 – Uvod v ekoturizem in trajnostni turizem

o Modul 2 – Etična vprašanja

o Modul 3 – Varnost in kakovost v ekoturizmu

o Modul 4 – Promocija ekoturizma

o Modul 5 – Upravljanje ekoturizma

o Modul 6 – Turizem za invalide

Zakaj?

3. Usposabljanje je izboljšalo moje znanje o ekoturizmu

o Se močno strinjam

o Se strinjam

o Nevtralen

o Se ne strinjam

o Se močno ne strinjam

4. Kateri modul(-i) je bil zate najtežji in zakaj?

o Modul 1 – Uvod v ekoturizem in trajnostni turizem

o Modul 2 – Etična vprašanja

o Modul 3 – Varnost in kakovost v ekoturizmu

o Modul 4 – Promocija ekoturizma
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o Modul 5 – Upravljanje ekoturizma

o Modul 6 – Turizem za invalide

Zakaj?

5. Struktura predmeta in naloge so bile dobro definirane in lahko razumljive.

o Se močno strinjam

o Se strinjam

o Nevtralen

o Se ne strinjam

o Močno se ne strinjam

6. Ali bi tečaj STEFAN priporočil svojim kolegom ali drugim?

o Da

o Ne

7. Izberite svojo stopnjo zadovoljstva v povezavi z mentorjem

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Če niste zadovoljni, povzemite razloge:

8. Izberite svojo stopnjo zadovoljstva v povezavi z vsebino posameznega modula

Modul 1 – Uvod v ekoturizem in trajnostni turizem

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Modul 2 – Etična vprašanja

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Modul 3 – Varnost in kakovost v ekoturizmu

o Zelo zadovoljen
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o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Modul 4 – Promocija ekoturizma

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Modul 5 – Upravljanje ekoturizma

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Modul 6 – Turizem za invalide

o Zelo zadovoljen

o Zadovoljen

o Nevtralen

o Ne zadovoljen

Dodatne pripombe, predlogi


