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NV současné době představuje cestovní ruch
třetí největší hospodářskou činnost v
Evropské unii, a proto je pro členské státy
zásadní, aby se více zapojily do udržitelného
rozvoje cestovního ruchu.
Obecný cíl projektu STEFAN: Udržitelný
cestovní ruch: Cílem projektu "STEFAN: Eco-
friendly Actions Network" je zdůraznit
význam spolupráce mezi cestovním ruchem a
ekologií a zavést inovativní vzdělávací přístup
k ekoturismu. Rozvoj ekoturismu a
udržitelných postupů v cestovním ruchu v
partnerských zemích - konkrétně v České
republice, Maďarsku, Španělsku, Severní
Makedonii a Slovinsku - posílí širší evropský
cestovní ruch a přispěje k "Agendě pro
udržitelný a konkurenceschopný evropský
cestovní ruch", kterou vypracovala Komise."
Propagací odborných znalostí v této oblasti,
zlepšováním kvality služeb a podporou místní
spolupráce usiluje STEFAN o dosažení
správných postupů v oblasti ekoturismu a
udržitelného cestovního ruchu, o zvýšení
počtu odborníků v cestovním ruchu a o
zvýšení podnikatelských dovedností a
spolupráce mezi vzdělávacími institucemi,
lidmi pracujícími v odvětví cestovního ruchu a
samotnými turisty.

Prezentace projektu STEFAN 

Hlavními prioritami sítě STEFAN jsou vývoj
průkopnické vzdělávací e-learningové
platformy a tvorba vzdělávacích materiálů
zaměřených na praktické úkoly a na nové
možnosti IT (např. aplikace, QR kódy atd.),
které jsou v současné době pro evropské
odvětví cestovního ruchu klíčové. Vzdělávací
materiál zajistí vysoce kvalitní a perspektivní
vzdělávací standardy velkému počtu
relevantních zúčastněných stran: místním
podnikatelům (současným i budoucím),
mladým lidem se zájmem o cestovní ruch,
místním podporovatelům a zástupcům rozvoje,
místním politikům, technikům a odborníkům,
kteří by si rádi zvýšili kvalifikaci, a mnoha
dalším.
Kromě toho STEFAN přispěje k vytváření
nových pracovních příležitostí, zachování
místního kulturního dědictví, podpoře
zachování zelených ploch, zvýšení povědomí o
regionálním turistickém potenciálu a
usnadnění procesů tvorby politik na místní
úrovni.
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Výukové moduly projektu;
Role lektora ve výuce v oblasti vzdělávání dospělých;
Praxe ekoturistiky;
Fáze hodnocení a evaluace.

Vítejte v příručce pro učitele projektu STEFAN!

Cílem této příručky je usnadnit a pomoci lektorovi při poskytování co nejlepší
vzdělávací a školicí podpory cílovým skupinám projektu.

Její obsah se točí kolem čtyř pilířů - konkrétně:

Před zahájením výuky najdete v tomto stručném úvodu několik praktických informací,
na kterých se partneři projektu dohodli, zejména pokud jde o pilotní testování kurzu
STEFAN, který je koncipován, že bude probíhat online - lektoři a účastníci se zúčastní
několika kombinovaných online sezení prostřednictvím Google Meet, Skype, Zoom a
dalších podobných platforem.

Doporučení obsažená v této příručce vycházejí z odborných znalostí partnerských
organizací a ze zkušeností, které získaly díky zahájení předchozích podobných iniciativ
v rámci jiných projektů.

Věříme, že tento průvodce pomůže tutorům zajistit pozitivní výuku a vzdělávání. Dále
věříme, že povede k efektivnějšímu a přínosnějšímu doučování.
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ČÁST I.
 

 PŘEHLED VÝUKOVÝCH MODULŮ STEFAN
 



Představit se a provést obecnou prezentaci vzdělávacího kurzu a projektu
STEFAN. Předpokládaný čas: 10 minut.
Shromáždit informační profily účastníků. Odhadovaný čas: 10 minut.
Během individuálního online setkání tváří v tvář bude školitel shromažďovat
informace, zatímco účastník bude odpovídat/sepisovat odpovědi.
Měly by být zohledněny alespoň následující informace o účastnících: jméno/věk;
město/země; pracovní pozice a odvětví; motivace k absolvování tohoto kurzu;
úroveň znalostí/zapojení do problematiky udržitelného ekoturismu.
Konkrétní informace o vzdělávacím kurzu: modalita a metodika, způsob přístupu k
platformě, sekce a fungování platformy (stručná simulace ), délka trvání kurzu a
další úvahy. Předpokládaný čas: 20 minut.
Pochybnosti a otázky účastníků. Odhadovaný čas: 10 minut.
Plánování a rozvržení online kurzů a samostudia. Předpokládaný čas: 10 minut.
Cvičení.

Výukový program tohoto školení počítá s metodikou kombinovaného učení, přesněji
řečeno s online setkáním s účastníky a s online kurzem sebevzdělávání, který si každý
účastník vypracuje za pomoci tutora off-line.

Následující kroky a fáze zajišťující organizaci kurzu:

FÁZE 1: 
PRVNÍ KONTAKT S ÚČASTNÍKY A ÚVODNÍ SEZENÍ

Kurz by měl začínat jedním úvodním sezením, které má za cíl nastolit styl i pro další
sezení. Je to příležitost ukázat posluchačům, že lektor chce nastolit uvolněnou
atmosféru a podpořit aktivní účast a výměnu znalostí a zkušeností. 

Školitel by měl kontaktovat každého účastníka, aby si domluvil 1. online osobní
sezení - (tj. prostřednictvím zoomu nebo google meet). Školitel zašle účastníkům
odkaz a přihlašovací údaje pro přístup k plánovanému online setkání. Toto
naprogramované setkání bude trvat přibližně 1 hodinu.

Během osobního setkání se od lektora očekává, že:

PŘÍLOHA 1 -  Dokument o 1. sezení tutor-účastník

Vzdělávací cesta
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1st. individuální výukové sezení - účastníci projdou moduly 1-3. 
2nd osobní sezení mezi tutorem a účastníkem: 1 hodina druhého osobního setkání
online
Cíl: diskuse o prvních 3 modulech, problémech, které se vyskytly, hodnocení
modulů, platforma.

2nd individuální výukové sezení: účastníci procházejí moduly 4-6
3rd osobní setkání tutor-účastník: 1 hodina osobního setkání online
Cíl: diskuse o modulech 4-6, problémech, které se vyskytly, hodnocení modulů,
platforma.

FÁZE 2: 
SPUŠTĚNÍ ONLINE KURZU

Na základě harmonogramu dohodnutého s lektorem začnou účastníci absolvovat
online kurz registrací na platformě. Na začátku každého modulu musí být proveden
úvodní test, který prověří počáteční úroveň znalostí každého účastníka. Poté bude
mít účastník přístup ke všem obsahům, konceptům, případům / osvědčeným
postupům a bibliografii každého modulu. Nakonec musí být úvodní test proveden
podruhé, aby se ověřily znalosti získané v každém modulu.

Předpokládaná doba realizace celého kurzu je maximálně šest hodin (45 min nebo 60
min na modul). Výhodou této modality je možnost přerušení a opětovného spuštění
na libovolné úrovni od posledního studovaného bodu. Po spuštění hodnocení
účastníkem se postupně provede pouze testová část - kvíz.

Pro usnadnění učení a následné kontroly se doporučuje, aby školitel zvolil následující
přístup:

PŘÍLOHA 2 - Dokument o 2. sezení tutor-účastník

PŘÍLOHA 3 - Dokument o 3. sezení tutor-účastník

FÁZE 3: 
POCHYBNOSTI A PROBLÉMY

Během realizace fáze 2 bude mít účastník k dispozici offline asistenci lektora, který
mu bude pomáhat s objasňováním pojmů nebo pochybností o obsahu a s řešením
problémů s fungováním platformy. Tato pomoc bude probíhat prostřednictvím e-
mailu a telefonických hovorů. Kontaktní informace na tutora budou poskytnuty
během osobního setkání.

Vzdělávací cesta
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Každý modul má specifické vzdělávací cíle, které jsou následující:

ŠKOLICÍ MODUL 1: 
ÚVOD DO EKOTURISMU A 
UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

Po přečtení tohoto modulu budou mít studenti dostatečné pojmové a historické
znalosti, aby dokázali rozlišit mezi udržitelným cestovním ruchem a ekoturismem.
Studenti budou seznámeni s praktickými případy i příklady dobré praxe, aby lépe
porozuměli těmto pojmům. Budou schopni porozumět pojmu produkt cestovního
ruchu bez značně rozšířených nejasností. Žáci dostanou doporučení, jak rozvíjet
ekologicky udržitelný produkt cestovního ruchu, aniž by to mělo negativní dopad na
životní prostředí. 

 
ŠKOLICÍ MODUL 2:

 ETICKÉ OTÁZKY

Po absolvování tohoto modulu si budou studenti vědomi významu etiky v ekoturismu
prostřednictvím pojmů, historie a nejdůležitějších etických dokumentů. Budou mít
hluboké znalosti těchto dokumentů díky tomu, že se budou zabývat všemi články,
které obsahují. Kromě teoretické části získají praktická doporučení, jak cestovat
eticky, protože budou vědět, co je třeba brát v úvahu a čeho se vyvarovat. Dále žáci
najdou souvislost mezi etickým chováním a pandemickou situací na příkladu covid-19.

ŠKOLICÍ MODUL 3: 
BEZPEČNOST A KVALITA V EKOTURISTICE

V tomto modulu se studenti naučí, jak zajistit bezpečnost a ochranu při poskytování
vysoce kvalitních služeb v ekoturistice. Seznámí se s příručkou pro vypracování
akčního plánu bezpečnosti a pochopí význam řízení rizik. Kromě toho budou studenti
schopni podniknout konkrétní kroky k uspokojení potřeb ekoturistů a dodržovat
stávající mezinárodní normy pro zajištění bezpečnosti i ochrany ve službách
cestovního ruchu. 

Vzdělávací cíle
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ŠKOLICÍ MODUL 4: 
PROPAGACE EKOTURISTIKY

Po přečtení tohoto modulu se studenti seznámí se základy marketingu ekoturismu,
aby byli schopni vypracovat marketingový plán pro podniky cestovního ruchu. Získají
teoretické znalosti i několik tipů a doporučení, jak se zaměřit na mezinárodní
zákazníky a lidi z různých kultur. Studenti se seznámí s významem digitálního
marketingu pro propagaci podniku a získají základní dovednosti, jak používat a
kombinovat různé nástroje a strategie pro správu platforem sociálních médií. 

ŠKOLICÍ MODUL 5: 
ŘÍZENÍ EKOTURISMU

V tomto modulu získají studenti znalosti o charakteristikách řízení podniku, které
jsou pro odvětví ekoturismu nejdůležitější. Budou znát rozdíl mezi řízením běžného
podniku v oblasti cestovnho ruchu a v oblasti ekoturistické činnosti. Studenti budou
schopni vytvořit vizi řízení ekoturistiky s ohledem na životní prostředí a okolní
komunity, aby mohli založit ekoturistický podnik. Kromě teoretických znalostí budou
studenti seznámeni s případovou studií, aby viděli praktické příklady toho, že životní
prostředí je přínosem pro vytvoření potenciálně úspěšného podnikání v cestovním
ruchu. 

ŠKOLICÍ MODUL 6: 
CESTOVNÍ RUCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Po absolvování tohoto modulu budou studenti schopni poskytovat dostupné služby
osobám se zdravotním postižením, protože budou rozumět jejich potřebám. Seznámí
se s definicí zdravotního postižení i se způsoby vytváření příznivého prostředí pro
osoby se zdravotním postižením podle vzorce Dostupnost + Přístupnost + Cenová
dostupnost v kombinaci s kvalitou a výběrem služeb. Hlavním cílem tohoto modulu je
zvýšit povědomí o sektoru pohostinství, stát se inkluzivnějším a nakonec mít
společenský dopad.

Vzdělávací cíle
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ČÁST II. 
 

VÝUKA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
 



Být k dispozici a v případě potřeby poskytnout účastníkům další informace nebo
pomoc
Respektujte čas účastníků - buďte dochvilní během setkání lektora s účastníky.
Poskytování zpětné vazby, pokynů a zasílání oznámení účastníkům v případě
potřeby během procesu učení.
Buďte otevření, konstruktivní a nápomocní
Sociální dovednosti - schopnost zaujmout účastníky a zapojit je. 
Znalost platformy - schopnost pomoci účastníkům, pokud se setkají s
technickými problémy na platformě.
Učitelské dovednosti - schopnost najít řešení v případě, že účastníci nemají
motivaci nebo jsou unavení a mají potíže se soustředěním. 

Školitelem bude jeden zástupce z každé partnerské země, který má komplexní
znalosti školicích materiálů a je dokonale obeznámen se záměry, cíli, cílovou
skupinou a všemi důležitými aspekty projektu STEFAN.

Úkolem a zodpovědností tutora je organizovat a vést online setkání s účastníky min.
3krát během pilotní fáze (viz Část 1, Vzdělávací cesta, Fáze 1).

Požadavky na lektory:
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Zapsat účastníky kurzu a podepsat smlouvy s účastníky.
Nastínit strukturu a časový rozvrh kurzu
Vysvětlit principy kombinované výuky
Zjistit očekávání a motivaci studentů k účasti na kurzu.
Zjistit předchozích zkušeností žáků
Motivovat a inspirovat žáky
Zjistit, zda mají žáci nějaké konkrétní překážky v učení.
Stanovení základních pravidel kurzu
Vysvětlení procesu hodnocení a certifikace
Zavedení komunikačního procesu
Navázání dobrého vztahu se studenty

Při přípravě kurzu STEFAN je třeba pečlivě naplánovat organizaci - například lektor
by měl zajistit místo pro online schůzky, které by mělo zabránit jakémukoli rušení
(např. hluku, problémům s internetovým připojením) a zajistit hladký průběh kurzu
(viz. Efektivní řízení e-learningu).

Před zahájením kurzu by si měl lector/ka důkladně připravit látku, kterou bude
vyučovat.

Školitel by si měl materiál přečíst a zamyslet se nad ním: Jaké otázky by položil? Co
by mohlo být matoucí? Jaké praktické příklady může uvést ze své osobní zkušenosti?

Co se týče setkání, lektor by měl mít na paměti, že je velmi vhodné, aby se účastníci
na začátku zapojili do krátké aktivity na prolomení ledů, aby se lépe poznali a
navázali mezi sebou přátelské vztahy. Školitel by navíc měl mít na paměti, že jeho
úlohou je usnadňovat, nikoliv dominovat vzdělávacím setkáním. V tomto ohledu může
být užitečné mít vždy předem připraveno několik otázek, které mu pomohou zapojit
studující do diskuse. Několik dalších tipů by mohlo znít: chovat se vždy profesionálně
a oblékat se tak, aby školitel mohl působit autoritativně i důvěryhodně.

3.1. ÚVODNÍ SEZENÍ

Pro důrazný začátek si školitel může připravit osnovu lekce a její cíle.

Hlavními cíli úvodního setkání jsou:
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Všichni se na sezení dostaví včas
Během výuky musí být vypnutý zvuk všech mobilních zařízení.
Každý musí přijít připraven na každou hodinu
Každý musí respektovat názor druhého.
Všichni si budou navzájem naslouchat a nebudou se přerušovat.

Kompletní informace týkající se úvodního sezení naleznete v části 1, Vzdělávací cesta,
fáze 1.

3.2. VYJASNĚNÍ OČEKÁVÁNÍ

Je důležité vzít v úvahu očekávání a dosavadní zkušenosti studentů a zvolit nejlepší
přístup, o kterém si lektor myslí, že bude studentům vyhovovat. Pro udržení dobrého
pracovního vztahu je zásadní stanovit jasná očekávání ohledně role lektora a role
studujícího jako člena online třídy. Lektor by měl s učícím se hovořit o tom, co od něj
očekává, a zeptat se, jaká očekávání má on od něj. Je třeba zvážit, aby si žák stanovil
základní pravidla pro svou online třídu.

 Některá možná základní pravidla (pro studenty a lektora) mohou být následující:

3.3. POZNÁMKY O DOSPĚLÝCH STUDENTECH

Na rozdíl od vysokoškolských studentů mají dospělí mnohem více pracovních a
životních zkušeností, které mohou být vynikajícím zdrojem informací a přínosem pro
činnost v kurzu. Dobrý lektor proto bude stimulovat prostředí pro učení účastníků,
aby mohli integrovat nové myšlenky s tím, co již znají, bude k nim projevovat respekt
jako k individuálním studentům a oceňovat jejich zkušenosti, perspektivy a příspěvky.
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BKromě toho mají dospělí zcela jiný smysl pro učení než mladší studenti. Často
například chtějí změnit svou kariéru, nemusí se učit "jen pro učení" a mají velmi
jasnou představu o tom, co chtějí dělat, až studium dokončí. Dospělí studenti jsou
orientováni na výsledky. Mají konkrétní očekávání, co jim vzdělávací aktivity
přinesou, a pokud se jejich očekávání nenaplní, často od dobrovolného učení upustí.

Dospělí studenti mohou být také velmi motivovaní, protože na studium vynakládají
svůj vlastní čas, peníze a prostředky. V online třídě bývají velmi soustředění a rádi by
látku probrali rychle, ale úplně. Dospělí studenti dávají přednost vzdělávacímu
prostředí, které posiluje jejich učení a umožňuje jim okamžitě aplikovat získané
poznatky.
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Vliv denních hodin na studium není pro každého stejný, proto si promyslete, jaká
doba by pro vás mohla být nejvhodnější, a to i s ohledem na vaše zvyky a souvislosti. 
Pokud jste ranní ptáče, udělejte si čas na studium hned ráno. Jste spíše noční sova?
Vyhraďte si hodinu nebo dvě po večeři, abyste se uvelebili u počítače. Pokud děti
vyžadují vaši ranní a večerní pozornost, zkuste si vyhradit studijní sezení uprostřed
dne, když jsou ve škole. Uvařte si obvyklý šálek kávy, pusťte si svůj oblíbený playlist
a udělejte vše, co potřebujete, abyste se dostali do správné atmosféry a začali
pracovat.

snažte se předem zorganizovat nejvhodnější a nejdostupnější den a čas;
sdělte své rodině/přátelům/kolegům, kteří jsou s vámi doma nebo v kanceláři, že v
daný den a čas budete "zaneprázdněni" absolvováním kurzu;
vypnutí mobilního telefonu, abyste neztratili pozornost pokaždé, když vám přijde
textová zpráva, upozornění nebo telefonát; 
používejte nejlépe sluchátka nebo hudbu, abyste se izolovali od okolních zvuků.
vyberte si místo "mimo domov", abyste eliminovali nutkání a více úkolů doma.
zavřete všechny sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram).

Pro získání dobrých zkušeností a úspěchu při absolvování tohoto online kurzu se
doporučuje, aby lektoři předali účastníkům následující rady, které je třeba vzít v
úvahu.:

1. Nastavte si nejlepší čas na studium.

2. Najděte si dobré místo na práci v kurzu.
Totéž se týká místa a kontextu, kde budete online kurz absolvovat. Někteří lidé dávají
přednost online kurzům doma, v kanceláři nebo v knihovně, zatímco jiní raději chodí do
kavárny nebo do "PC-friendly prostoru". Najděte si místo, kde se cítíte pohodlně
vzhledem ke svému stylu a potřebám.

3. Vyvarujte se rozptylování 
Jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým je třeba při absolvování online kurzu čelit, je
nenechat se rozptýlit kontextem a každodenními povinnostmi, které školení odsouvají
na druhou kolej. Od Netflixu přes sociální sítě až po nádobí hromadící se ve dřezu -
budete čelit mnoha rozptýlením, která mohou vaše studium snadno zhatit. Nejlepší
online studenti vědí, jak tato rozptýlení zmírnit a vyhradit si čas na soustředění. Jak
velkou výzvou se tato rozptýlení stanou, bude přesně záviset na vaší jedinečné
osobnosti a situaci. 
Proto je důležité vzít v úvahu: 
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Pokud se učíte vizuálně: nezapomeňte si pořídit speciální zápisník na poznámky z
kurzu a různé druhy barevných per a zvýrazňovačů pro zvýraznění klíčových pojmů. 
Pokud vám jde nejlépe poslech: můžete si čtení obsahu kurzu nahrát, abyste si ho
mohli poslechnout na mobilním telefonu v různých časech, když jdete pěšky nebo
jedete na kole/autobusem/autem.

Najděte strategi, která vám nejlépe vyhovuje..!

4. Ujistěte se, že máte kvalitní a stabilní připojení k internetu.
To je základní požadavek, který je třeba ověřit a zaručit před zahájením kurzu, abyste si
zajistili optimální učení a nadšení, aniž byste museli opakovat část kurzu/cvičení nebo
ztratili motivaci ke kurzu.

5. Ujistěte se, že máte k dispozici odkaz a pověření pro přístup k platformě.
Před plánovaným dnem a časem zahájení kurzu ověřte, zda pověření a přístupové kódy
k platformě fungují. Tato pověření mějte uložena ve snadno přístupné složce nebo v
notebooku, který používáte pro kurz. Zkontrolujte také, zda je pro danou platformu
nutné stáhnout nějakou speciální aplikaci.

6. Ne všichni se učí stejně.
Ne každý se učí stejným způsobem, a proto se zamyslete nad tím, jaké typy informací
vám pomáhají nejlépe pochopit nové pojmy a používat příslušné studijní strategie. 

7. Zopakujte si obsah nebo modul s pojmy zcela novými nebo obtížně
pochopitelnými.
Pokud zjistíte, že jste si informace v určitém modulu nezapamatovali (kvůli kontextu
nebo jste byli unavení) nebo že se jednalo o složité a zcela nové pojmy, doporučujeme
vám, abyste si modul zopakovali a znovu si přečetli poznámky ve svém zápisníku.
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Poskytněte motivační pokyny. Školitel musí podrobně vysvětlit úkoly a jejich
důležitost, usilovat o angažovanost a motivaci. Během vývoje aktivity ve fóru nebo
debatě musí kontrolovat výkon účastníka, přispívat znalostmi, navrhovat nové
cesty, podporovat spolupráci a podněcovat k zamyšlení.

Usnadněte řeč. Školitel musí zahájit a udržovat dialog se studenty, často se
účastnit online diskusí a zapojit studenty do učební komunity. Zároveň musí
školitel vyhodnocovat odpovědi a spojovat je s obsahem, uvádět vhodné a
relevantní příklady a upozorňovat na nejlépe zdůvodněné odpovědi.

Přímá výuka. Kromě podpory debaty a účasti musí školitel převzít roli facilitátora
a odborníka na obsah a projevit se jako kompetentní profesionál, který je schopen
identifikovat myšlenky a koncepty, přehledně je prezentovat, řídit diskurz,
nabízet nové zdroje informací, diagnostikovat miskoncepce a organizovat
vzdělávací aktivity. V tomto smyslu se přímá výuka promítá do přímých a
proaktivních zásahů, které zaručují efektivní a účinnou vzdělávací zkušenost.

V individuální, či malé výukové e-learningové skupině je velmi důležité udržovat
plynulou komunikaci, co nejpodrobněji navazovat a vytvářet atmosféru práce a
zapojení, což znamená, že účastník přijímá navržené didaktické aktivity téměř jako
společnou práci, jako cestu, kterou musí společně urazit, s individuální prací, ale i
překonáváním překážek a společnými cíli, které ho povedou k naplnění obecných cílů
kurzu. To má větší význam zejména v případě, že kurz probíhá individuálně (tváří v
tvář).

V tomto kontextu role školitele spočívá v dynamizaci kurzu, organizaci aktivit,
motivaci studenta a vytvoření příjemného pracovního prostředí, které zahrnuje
zkušenosti pro sebevzdělávání a konstrukci znalostí.

Z toho vyplývá, že školitel, který chce rozvíjet efektivní proces učení v malé skupině
nebo individuálním kurzu, musí dodržovat následující kroky:
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Role moderátora. Studie ukazují, že četnost a kvalita intervencí prováděných na
online fóru je poznamenána především moderátorskou činností školitele. Online
školitel tedy musí fórum/diskuzi organizovat (cíle, pravidla, intervence atd.) a
musí vytvořit přátelské a sociálně pozitivní prostředí pro správný a optimální
rozvoj kolektivního učení. V míře, v jaké online školitel pravidelně reaguje na
intervence studentů, oznamuje nové aktivity, poskytuje nové materiály nebo
podporuje diskusi, je posilován motivační, sociální a intelektuální aspekt.

Čas na fórum/diskuzi o pochybnostech. Diskusní vlákna, která jsou aktivována v
diskusním fóru/diskuzi, je třeba udržovat při životě. Je třeba se snažit, aby na
dotazy neodpovídal pouze školitel; měl by být vytvořen prostor pro interakci, kde
budou poskytovány nové diskuse, odkazy a zdroje k řešení problémů. Pokud se
tak děje správně, měl by školitel moderovat, nikoliv pouze podporovat, a
podporovat bádání a "učení se praxí".

Zpětná vazba k hodnotícím testům. V případě, že se žák rozhodne sdílet
hodnotící testy, doporučuje se, aby si s ním tutor promluvil osobně (online) na
schůzce a po vyplnění všech aktivit/dotazníků mu zaslal zprávu, ve které ho
upozorní na jeho specifika a možnosti zlepšení.

Oprava činností. Řešení praktické činnosti je nástrojem hodnocení předmětu a je
třeba je korigovat posouzením z hlediska přípravy studenta.

Sledování pokroku a dosahování cílů. S každým účastníkem je třeba udržovat
pravidelnou komunikaci o stupni jeho pokroku v kurzu a o pojmech, které zvládá, a
o těch, které si musí upevnit.

To znamená, že pro důsledné sledování výuky je důležité stanovit vhodný rytmus
těchto úkolů:

15

Efektivní individuální výuka a
učení v malých skupinách.



Kromě toho, aby byl kurz efektivní a aby účastník maximálně využil příležitost k učení
a zdokonalování, která ho čeká, je nutné, aby školitel kromě vyhodnocování
jednotlivých úkolů studenta v průběhu kurzu zorganizoval odpovídající systém
výuky/mentoringu z hlediska časů, způsobů a komunikačních nástrojů, které
optimalizují učení.

Pro efektivitu malého skupinového nebo individuálního kurzu je také důležité, aby
školitel v průběhu kurzu používal dotazníky k posouzení spokojenosti studentů i
úrovně jejich učení, nebo aby uspořádal osobní nebo online akci, na níž by mohl
diskutovat o kurzu, jeho obsahu, dosaženém vzdělání nebo o těch bodech/prvcích,
které by bylo pozitivní zlepšit nebo posílit, aby se maximalizovala uvedená efektivita.
A konečně, ve snaze maximalizovat potenciál učící se skupiny musí školitel jít nad
rámec předem stanoveného obsahu a poskytnout další dokumentaci a odkazy na
stránky, které ho zajímají, a také volitelné aktivity podle potřeb/možností, které se
objeví v průběhu kurzu nebo v jeho projekci po jeho ukončení, aby bylo učení skutečně
přizpůsobené a interaktivní, protože každý student bude moci proniknout do
aspektů, které nejvíce potřebuje, které ho nejvíce zajímají nebo které se ho nejvíce
dotýkají v jeho konkrétním profesním kontextu; to umožní stanovit individuální cestu
zdokonalování a samosprávu samotného studenta.
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ČÁST III.
 

EKOTURISMUS V PRAXI
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1. JAK NOVÝ MODEL EKOTURISTIKY MĚNÍ ŠPANĚLSKÉ VENKOVSKÉ OBLASTI 

Španělsko je demograficky polarizovaná země, kde od 50. let 20. století dochází k
silné emigraci do městských center a do pobřežních komunit. V důsledku toho se
nejen zhoršila situace venkovských oblastí, ale také se přestalo pracovat s přírodními
zdroji v jejich okolí a/nebo se o ně pečovat, s výjimkou případů, kdy by průmysl mohl
mít určitý specifický zájem na jejich využití. V devadesátých letech 20. století bylo ve
Španělsku již zcela běžným jevem, že celé vesnice byly opuštěny nebo že tisíce
malých venkovských obcí měly již jen velmi staré obyvatelstvo a skutečný stav skoro-
opuštěnosti; v místních komunitách, které umíraly - se svými tradicemi, zvláštnostmi,
nuancemi a bohatstvím.

Od té doby španělská vláda a regionální vlády zavedly politiky a finanční prostředky
na zlepšení situace venkovských oblastí ve Španělsku. Sloužilo to například k tomu,
aby bylo možné obnovit domy, které byly ponechány ve špatném stavu nebo které
byly opuštěny, a mimo jiné začalo podporovat jejich adaptaci na "domy venkovské
turistiky". Díky této iniciativě mohli lidé z venkovských oblastí nebo jejich příbuzní za
pomoci veřejných peněz upravit své staré domy pod podmínkou, že zůstanou jako
"domy venkovského cestovního ruchu" nejméně po dobu následujících deseti let.

Zpočátku to nebyla úspěšná iniciativa, ale její rozšíření v mnoha částech Španělska,
stejně jako tendence veřejnosti začít pozitivněji hodnotit péči o přírodu nebo zelenou
turistiku, způsobily, že se z ní začal stávat úspěšný trend, kdy se značná část
obyvatel velkých španělských městských center začala vracet na venkov, aby znovu
objevila svou zemi, své zvyky, krajinu, jídlo pití a své tradice.

Jeho úspěch a přeplněnost způsobily, že se postupně strukturoval nový sektor
ekoturistiky, který zahrnuje další služby, aktivity a další zážitky, jež přispívají k
posílení stále konkurenceschopnější turistické nabídky. Tímto způsobem se z téměř
známé a experimentální možnosti stalo malé odvětví spojené s prostředím a atributy
ekoturismu. Postupem času už veřejnost nechtěla pouze navštívit venkovské oblasti,
ale také poznat jejich realitu, jejich přírodní zdroje a prožít zážitek.
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Přestože se však ve Španělsku stala velmi úspěšnou iniciativou, její vývoj probíhal z
velké části ručně a improvizovaně, kdy se sdružení tohoto odvětví snažila prosadit
nezbytnou strukturalizaci a modernizaci, aby byla schopna konkurovat v
dynamickém a digitálním světě, jako je ten současný. Kromě toho pandemie COVID-
19 a lockdown způsobily, že přístup k otevřenému venkovskému prostředí,
venkovským domům a zeleni je ve Španělsku ceněn více než kdy jindy, na rozdíl od
městského života.

To způsobilo, že se struktura venkovských oblastí rozdělila na dvě části, z nichž
některé byly definitivně opuštěny a jiné zlepšily svou situaci do té míry, že tam, kde
ještě nedávno byly opuštěné přírodní lokality a domy ve špatném stavu, dnes
představují velký obchod s nemovitostmi a vznik podniků a služeb spojených s touto
novou činností a důsledky posílení života na venkově a jeho výhod.

Ekoturistika a venkovský cestovní ruch tak zcela změnily ekonomickou strukturu a
činnost španělského venkova, což vedlo k zastavení vylidňování venkovských oblastí
a přimělo nové generace Španělů začít podnikat a působit ve venkovských oblastech. 
Dnes je běžné najít města, kde si můžete užít venkovský dům s nádhernými službami,
prožít ekoturistický zážitek při sportu, poznávání přírody, péči o zvířata, účastnit se
zemědělských nebo chovatelských aktivit, vychutnat si neuvěřitelné přírodní
scenérie, poznat a ochutnat místní produkty nebo se seznámit s odlišnou kulturou
jednotlivých míst.

Je třeba poznamenat, že v roce 2019 navštívilo 289 ekoturistických ubytovacích
podniků odhadem celkem 781 654 hostů, což mělo ekonomický dopad přes 230
milionů eur. Mezitím 208 podniků zabývajících se aktivitami udržitelného cestovního
ruchu přijalo více než 1,3 milionu klientů, což vytvořilo ekonomický dopad přes 160
milionů eur a přímo vytvořilo 1 414 pracovních míst.

V roce 2020 dosáhl venkovský cestovní ruch počtu 2 milionů návštěvníků, který
zpomalila pouze pandemie, a počet přenocování se zvýšil na průměrných 2,33. V
současné době se ve Španělsku nabízí 18 000 možností ubytování na venkově. Jeho
úspěch se projevuje v tom, že průměrný návštěvník je dnes ochoten zaplatit za stejné
aktivity o 7 % více, než kolik zaplatil v předchozím roce.
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Zároveň se návštěvníci ekoturistiky ve venkovském prostředí stali loajálními a 40 % z
nich je pravidelnými uživateli, zatímco 35 % jsou uživatelé sporadičtí. Kromě toho se
posílila její pozice v silné turistické nabídce ve Španělsku a dnes 57 % lidí, kteří
přijíždějí prožít ekoturistické zážitky, k tomu využívá svou hlavní dovolenou, zatímco
ještě před 20 lety by to bylo nemožné. Téměř 100 % z 57 % těch, kteří pro
ekoturistiku na španělském venkově využívají svou hlavní dovolenou, je s touto
zkušeností velmi spokojeno a doufá, že si ji zopakuje.

Dnes je ekoturistika součástí běžných plánů a snah ministerstva cestovního ruchu
španělské vlády a zároveň je propagována a podporována různými regionálními
vládami země. Cíle, které byly stanoveny pro rok 2030, jsou snížit sezónnost
venkovské turistiky, zlepšit její kvalitu, optimalizovat její digitalizaci, zlepšit stávající
marketingové kapacity v tomto odvětví, podpořit spolupráci a výměnu mezi tisíci
existujícími malými ekoturistickými subjekty, čelit ekoturistice s trvalým a
udržitelným růstem.

Tento nový model ekoturistiky, který ve Španělsku dosud neexistoval, je totiž
důležitým zdrojem aktivit na španělském venkově, ale navíc je díky svému propojení s
přírodním prostředím základním způsobem péče o stávající přírodní zdroje a
zvyšování povědomí obyvatelstva o nutnosti jejich ochrany..
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2. ECO-ROMANIA

Rumunská asociace ekoturismu AER má 56 členů po celé zemi, většinou malých
podniků cestovního ruchu, jako jsou penziony nebo cestovní kanceláře specializující
se na outdoorové programy a venkovskou kulturu. Další část členů tvoří organizace
na ochranu přírody a udržitelný rozvoj a menší procento představují jednotlivci, kteří
chtějí podpořit činnost asociace a prostřednictvím své profese se zajímají o rozvoj
ekoturismu v Rumunsku. 

Eko-Rumunsko je značkou své činnosti a nabízí ubytování, stezky, aktivity a akce,
které lze vyhledávat a filtrovat podle oblastí, typů a měsíců v roce. Tímto způsobem
je dnes Eco-Rumunsko velmi silným bodem nabídky ekoturistických příležitostí, který
nabízí nejen vysoký počet možností a rozmanitost, ale také možnost mít možnost
rozhodnout se pro vlastní trasu nebo programování podle chuti, zájmů a požadavků.

Proto nabízejí různé ekoturistické destinace, kde v každé z nich najdete různé
možnosti aktivit a různé atrakce a propojují více místních nabídek, které kombinují
různé ekoturistické prvky a aktivity. Veřejnosti stačí vybrat si oblast a najde různé
možnosti, co v dané oblasti dělat, možnosti ubytování a kompletní informace o ní,
včetně obrázků a videí, což lidem mnohem více zatraktivňuje a usnadňuje výběr, jak
využít služeb ekoturismu v Rumunsku.

Jednou ze silných stránek Eco Romania je to, že se jí podařilo jednak vytvořit velmi
širokou základnu míst, aktivit, ubytovacích míst, doplňkových služeb a
nejrůznějších doplňků pro to, co dnes ekoturistika pro lidi znamená, a jednak se jí
podařilo vytvořit malé, početné a rozmanité ekoturistické balíčky, které jsou navíc
prezentovány velmi přístupným, jednoduchým a atraktivním způsobem. To vše
optimalizuje rumunskou ekoturistickou strukturu a využívá její plný potenciál.

Prohlížením jejich webových stránek člověk učiní první krok k ekoturistickému
výletu, kde se může rychle a s velkou vizuální podporou rozhodnout, kam chce jet,
jaké aktivity, možnosti a doplňkové služby tam jsou, jaké jsou možnosti kontaktu, a
dokonce zjistit, zda existují prohlídky s průvodcem a jak je získat. Jde zkrátka o svižné
strukturování kompletní atraktivní služby, uspořádané online velmi jednoduchým a
přístupným způsobem.
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Vytvořit dostatečně širokou databázi míst, aktivit a služeb, přičemž prioritou je
jejich kvalita a vzájemné doplňování.
Vytvořit webovou stránku, která bude nejen propagovat obecné aktivity sdružení,
ale která bude od prvního okamžiku strukturována jako velmi užitečný a
jednoduchý nástroj pro vyhledávání atraktivních možností provozování
ekoturismu v Rumunsku.
Umožnit návštěvníkovi rychlé nalezení možností přizpůsobených jeho potřebám,
přičemž si může stanovit filtry podle typu, činnosti nebo si přímo vybrat oblast.
Každá karta každé oblasti nabízí například alespoň tři atraktivní zážitky, které je
možné v ní uskutečnit, a možnost ubytování podle charakteristiky místa a zážitku,
který má být propagován. Tyto možnosti nabízejí také kontakt, jak se na ně
obrátit, nebo odkazy na vlastní webové stránky, jakož i webové stránky pro
nákup/rezervaci online.
Prezentace všech těchto možností a míst je velmi názorná, pečlivá a jednoduchá.
Bylo rozhodnuto nekomplikovat navigaci a silnou stránkou je kombinace
jednoduchosti a atraktivity nabízeného produktu/služby/místa. Fotografie jsou
velmi kvalitní, což bylo v mnoha případech doplněno i videi
Popisy jsou pečlivé a konkrétní a jsou doplněny fotografiemi, které demonstrují
jak to, co lze udělat, tak popisovanou atraktivitu.

Kromě toho má Eco-Romania v zájmu udržení kvality služeb také vlastní certifikaci
kvality, která podporuje, aby jak přímé služby, tak stávající individuální nepřímé
služby a služby nabízené prostřednictvím jejích služeb a jejích spolupracovníků, jako
jsou zážitkové balíčky nebo možnosti doplňování, které nabízejí, byly v souladu s tím
pozitivním pocitem, který návštěvník získává od okamžiku, kdy začne plánovat svou
cestu.

Aby bylo možné něco takového dát dohromady, má Eco-Romania jako iniciativa AER k
dispozici pracovníky specializované na poradenství v oblasti ekoturistických
projektů. Kromě toho AER udržuje spolupráci s mezinárodními odborníky na cestovní
ruch a související obory z Rakouska, Německa, Švýcarska a Francie. Ti se mohou
zapojit do poradenských služeb za přispění znalostí a osvědčených postupů ze svých
zemí. AER je také v kontaktu s akademickým prostředím, a to prostřednictvím
spolupráce s rumunskými a zahraničními profesory, a také se soukromým sektorem
prostřednictvím členů AER, zejména malých společností, které jsou na
západoevropském trhu přítomny více než 10 let.

V tomto procesu se úspěch Eko-Rumunska odvíjí od následujících prvků:
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Aby se nestaly pouhým kontejnerem nabídek, jsou navržené trasy samy o sobě
smysluplné, atraktivní a byla zavedena certifikace kvality, která zaručuje
specializaci, vlastnosti a úroveň kvality zážitku, který uživatel získá.

To vše jako celek vedlo k tomu, že se Eko-Rumunsko stalo velmi zajímavým příběhem
úspěchu: udělali něco, co se dělá i na jiných místech, ale péče o to, jak to udělat,
nabídnout jednoduchý a atraktivní zážitek již od samotné navigace při hledání
zážitků a navrhnout zážitky nebo nabídnout doplňkové služby, které jsou v souladu s
hlavním hledáním návštěvníka, a také dbát na jejich kvalitu a prezentaci, způsobily, že
jejich výsledky a úspěch převyšují to, čeho tento typ iniciativ dosáhl při jiných
příležitostech.

3.  TRETINO, ITALSKÉ DOLOMITY, ITÁLIE – ZELENÝ INSTITUT

Trentino je autonomní provincie nacházející se v severní Itálii a má přibližně 524 000
obyvatel. V ekonomickém systému je cestovní ruch hlavním zdrojem příjmů a
vykazuje progresivní růst, a to jak v létě, tak v zimě, díky neustálému zvyšování kvality
nabídky rekreačního ubytování i rozmanité nabídky aktivit. Na území se nachází 1 500
hotelových zařízení s celkem 94 000 lůžky a více než dvojnásobný počet lůžek v
doplňkových podnicích, jako jsou soukromé apartmány a druhé domy. Přírodní krásy
jezera Lago di Garda, Dolomit a údolí přivádějí miliony turistů na dovolenou do
Trentina, které se etablovalo jako špičková destinace na národní i mezinárodní úrovni.
Vezmeme-li v úvahu pouze hotely a související podniky, bylo zaznamenáno přibližně
3,5 milionu příjezdů (v roce 2012) a 15,5 milionu rezervací (v roce 2012), přičemž hlavní
růstový trend byl zaznamenán u zahraničních příjezdů. Trentino nabízí více než 500
km sjezdovek pro alpské lyžování propojených 236 vleky a dalších 500 km
běžkařských tratí a 500 km cyklostezek vybudovaných pro rodinnou cyklistiku, stejně
tolik tras pro horská kola.
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800 objektů v Trentu
200 objektů v Roveretu
asi 70 objektů v údolí Val di Fiemme
150 objektů využívaných během univerziády

Od 20. února do 3. března 2013 Trentino připravilo a úspěšně uspořádalo mistrovství
světa v klasickém lyžování. Tato významná akce byla vyhlášena jako první
mezinárodní lyžařská akce, která získala certifikát o přístupnosti míst a služeb. Díky
tomuto úsilí bylo mistrovství světa v klasickém lyžování poprvé zcela bez
architektonických bariér. Stadiony v Lago di Tesero a Predazzo získaly certifikát
Accessible Fiemme - OPEN EVENT, aby byl zaručen přístup všem na všechny soutěže
a akce. Tato opatření byla součástí rozsáhlého programu přístupnosti, který
zahrnoval celé údolí a jehož cílem bylo zpřístupnit světovou akci a údolí Val di Fiemme
všem, zdravotně postiženým osobám, ale také starším lidem a osobám s
potravinovými alergiemi a intolerancemi, pro které restaurace a hotely připravují
specifická menu. Během akce se jí zúčastnilo více než 400 osob se zdravotním
postižením a pečovatelů, což svědčí o úspěchu této iniciativy.

Činnost Horské akademie Trentino ve spolupráci s družstvem Handicrea a
Informatica Trentino vedla k vytvoření mobilní aplikace, která umožňuje lidem se
zdravotním postižením a sníženou pohyblivostí pohybovat se po území s větším
klidem, protože mají přehled o bariérách v přístupu a o tom, kde najdou dostupné
služby.

Aplikace nyní obsahuje přibližně 1 200 zařízení, která byla pečlivě prozkoumána:

Osoba se zdravotním postižením má možnost vytvořit si vlastní osobní profil s
uvedením svých charakteristik a rozhodnout se, jaký typ služeb chce využívat
(restaurace, bar, hotel atd.).

Software označuje úroveň přístupnosti a poskytuje podrobné informace o cestách,
které jsou výsledkem mapování provedeného družstvem Handicrea. Uvádí, zda je
dané místo dostupné, a nejlepší cestu, jak se k němu dostat.

Akademie vytvořila pracovní skupinu za účasti všech sdružení, která se zabývají
službami pro zdravotně postižené, zaměřenou na revizi a implementaci webového
portálu www.trentinopertutti.it.
Webové stránky jsou velmi jednoduché a budou se rozvíjet a budou představovat
komplexního průvodce přístupností různých oblastí a zařízení v rámci celého regionu.
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Zapojení všech místních zúčastněných stran (komunita Valle, obce, sdružení,
vzdělávací instituce atd.). ) prostřednictvím pořádání četných setkání v oblasti
zaměřených na dosažení cílů;
práce na infrastruktuře pro přístupnost zařízení v místě konání mistrovství světa
(tribuny, parkoviště, doprava, stezky, restaurace, bary, pokladna): všechny
funkční oblasti akce byly zpřístupněny.
Školení dobrovolníků: byly provedeny školicí aktivity, v rámci kterých bylo
proškoleno přibližně 200 dobrovolníků ve školách. Byli seznámeni s potřebami
zdravotně postižených návštěvníků a s tím, jak jim vyhovět.
Speciální asistence: Po celou dobu akce fungovaly speciální servisní týmy.
Přístupné informace: Na portálu akce byla vytvořena přístupná sekce a informace
byly poskytovány také v alternativních formátech a prostřednictvím specifických
informačních nástrojů. Byl vytvořen informační bod akce, který odpovídal
standardům přístupnosti.
Pro světový pohár byla vytvořena mobilní aplikace " Accessible Trentino", která je
určena osobám se zdravotním postižením.

PODSTOUPENÁ OPATŘENÍ

Certifikace přístupnosti Mistrovství světa v klasickém lyžování 2013 ve Val di Fiemme
se týkala celého území v následujících konkrétních akcích:

Celkové dopady na podnikání v Trentinu

Hotely a další podniky v Trentinu změnily své postupy v souladu s tím, aby jejich
zařízení a služby byly přívětivější pro zdravotně postižené návštěvníky. Jednalo se o
postupnou změnu, protože zdravotně postižení návštěvníci do oblasti přijížděli i před
mistrovstvím světa, ale událost mistrovství světa nepochybně posloužila k zaměření
pozornosti na tuto cílovou skupinu a k vytvoření nových obchodních příležitostí.

Vzhledem k propagaci přístupného cestovního ruchu v Trentinu stále neexistuje
žádná specializovaná sekce nebo odkaz, který by zdravotně postižené turisty navedl
k informacím, které mohou hledat.



Případové studie

26

Webové stránky neobsahují žádný odkaz na SportABILI, ani například sekci s
dostupnými hotely nebo dostupnými sportovními aktivitami. Dostupná ubytování pro
osoby se speciálními potřebami lze sice na stránkách Trentina najít, ale nejsou
shromážděna na jednom místě.
Na druhou stranu vyhledávání na Trip Advisor pro ubytování pro vozíčkáře uvádí více
než 618 hotelů s bezbariérovým přístupem a více než 39 bezbariérových pronájmů v
regionu Trentino-Alto Adige. 

Motivace získat část trhu Světového poháru - a příležitosti pro další úspěch destinace
znamenaly, že se místní podniky silně zapojily do práce na přístupnosti, zajištění
přístupu a služeb. Na realizaci Světového poháru Fiemme 2013 získal projekt
Accessible Trentino peníze od provincie. Provincie Trentino obdržela na akci
Světového poháru část státních prostředků.

Světový pohár znamenal začátek nové éry nabídky přístupného cestovního ruchu v
Trentinu, což se projevilo v dopadu, který měl od té doby na dodavatele a návštěvníky.

Zdroj informací:https://docplayer.net › 227909527-Mapping-and-perfor...

https://docplayer.net/227909527-Mapping-and-performance-check-of-the-supply-of-accessible-tourism-services-220-pp-ent-ppa-12-6491-case-study-11.html
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Popište případ udržitelného ekoturismu, který existuje ve vaší zemi, a vypracujte
charakteristiky, které by měl mít, aby mohl být za takový považován.
Lze tento případ považovat za udržitelnou ekoturistiku, udržitelný cestovní ruch
nebo výhradně ekoturistiku? Ano/ne. Proč? Vysvětlete to, prosím.
Lze tento případ považovat za produkt cestovního ruchu? Ano/Ne. Proč?

Vymezit a rozlišit základní pojmy ekoturistika, udržitelný cestovní ruch, udržitelný
ekoturismus a produkty cestovního ruchu

AV době konání online prezenčních sezení mohou mít studenti volný čas, aby se
věnovali níže uvedeným cvičením, pokud se chtějí dále vzdělávat a učit. Vzhledem ke
krátkému trvání těchto sezení se jako nejvhodnější způsob postupu jeví zadání cvičení
jako doporučeného domácího úkolu. Cílem je umožnit žákům klást si otázky a rozvíjet
dříve probírané pojmy a zároveň jim nabídnout určitou míru samostatnosti v práci a
postupu. V této věci je vhodné mít na paměti, že různá cvičení může být nutné
přizpůsobit zázemí a profilu žáka. Trénink osoby s dobrými komunikačními
dovednostmi k aplikaci zřejmého cvičení na příbuzné téma by nebyl relevantní. Do
jisté míry mohou být všechny znalosti studujících tak jako tak (pře)hodnoceny a
změřeny nástrojem pro ověřování kompetencí (kvízy).

Než přejdete k příslušnému cvičení každého modulu, doporučujeme lektorům
představit reálné příklady podobných osvědčených postupů, ke kterým se v
modulech přistupuje - financovaných v rámci místních/národních programů nebo
iniciativ. Tento přístup má studentům pomoci lépe si tyto postupy představit a sloužit
jako další podnět pro případné budoucí projekty.

Jak bylo uvedeno výše, každý vytvořený modul a přístup k němu může být podpořen
následujícími příslušnými cvičeními:

MODUL 1 - CVIČENÍ

Aktivity

Cíl
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Najděte organizace, které se zabývají etikou cestovního ruchu, nebo sdružení,
která byla vytvořena s cílem zajistit etické chování k lidem/zvířatům/přírodě. 
Představte si, že jste zapojeni do projektu. Jeho cílem je zajistit etické chování a
respekt k hostitelským komunitám/místním obyvatelům turistických destinací.
Jaké hlavní zásady je podle vás důležité dodržovat?
Plánujete založit podnik cestovního ruchu. Můžete si vybrat typ svého podnikání -
místní zemědělec, drobný výrobce, řemeslník, poskytovatel ubytování atd.
Shromážděte 5 etických pravidel, která plánujete ve svém podnikání dodržovat.
Najděte min. 5 činností, které jsou v rozporu s etikou v rámci cestovního ruchu 
Najděte min. 4 pravidla vůči lidem, která vám pomohou s etickým chováním v
souvislosti s cestováním během covid-19.

Zdůraznit význam etického chování - nejen ze strany zákazníků, ale také ze strany
poskytovatelů služeb cestovního ruchu.
Podporovat poskytovatele turistických služeb, aby si představili sami sebe na
místě místních obyvatel.
Poskytnout účastníkům kreativní praktický úkol a poskytnout možnost rozvoje
jejich podnikatelského nápadu v oblasti etiky

Vytvořte marketingové sdělení na sociálních sítích.

Umožnit žákům identifikovat výhody produktů/služeb v odvětví cestovního ruchu,
které poskytují; Snažit se zdůraznit "zelené" a "udržitelné" vlastnosti svých
produktů/služeb; 
Umět vypracovat srovnávací analýzu svého ekoturistického produktu/služeb s
existujícími alternativami; 
Získat praktické znalosti pro tvorbu marketingu na sociálních sítích.

MODUL 2 - CVIČENÍ

Aktivity

Cíl

MODUL 3 - CVIČENÍ

Aktivity

Cíl
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Zhodnoťte rizika ekoturistických aktivit (aktivity určí školitel).

Umožnit žákům identifikovat nebezpečí při oblíbených aktivitách zeleného
cestovního ruchu; přimět je zamyslet se nad tím, jak mohou snížit rizika vyplývající
z těchto aktivit stanovením bezpečnostních kontrolních opatření;
Získat praktické znalosti o procesu zvládání rizik a vypracování bezpečnostního
akčního plánu.

Projděte si informace o Eko-Rumunsku dostupné v tomto kurzu a na jeho
webových stránkách: www.eco-romania.ro/en/.
Popište v obecných rysech, co jste zjistili, že nabízejí.
Na deset minut se zamyslete nad tím, jak lze podle vás tuto nabídku řídit a v čem
spočívá její úspěch. Proč se podle vás tak dobře osvědčila?
Přečtěte si o oficiální certifikaci ekoporadny a odpovězte na následující otázku: Je
tato certifikace důsledkem úspěchu ekoporadny, nebo jednou z jeho příčin?
Na základě toho, co jste se dozvěděli na tomto školení, a na základě toho, co jste
se dozvěděli o eko-Rumunsku, napište 5 vět, které definují konkrétní aspekty
řízení ekoturismu, o které je třeba pečovat nebo které je třeba zavést, v
návaznosti na úspěšný příklad rumunské iniciativy, o které jste se dozvěděli.
podklady.
Na závěr se zamyslete nad každým z těchto 5 výroků, jako by to byla doporučení,
a napište, zda jsou tyto aspekty, o které je třeba pečovat nebo je implementovat,
použitelné ve vašem prostředí. Pokud ano, pokuste se stručně definovat, jak
byste je aplikovali.

MODUL 4 - CVIČENÍ

Aktivity

Cíl

MODUL 5 - CVIČENÍ

Aktivity
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Analyzovat úspěšný příběh a zjistit jeho úspěchy, zlepšení a komparativní výhody.
Získat závěry použitelné pro jiná prostředí z hlediska řízení ekoturismu.
Vyvodit závěry o uplatnění těchto závěrů v našem ekoturistickém podnikání, v
našem geografickém prostředí, přírodním prostředí nebo na ekoturistické zdroje v
našem okolí.

Vyjmenujte všechna vnitřní hotelová zařízení potřebná k zajištění příjemného
pobytu pro zákazníky se zdravotním postižením. 
Vyjmenujte všechny možné aktivity v okolí hotelu, které by mohly být využívány a
jsou přístupné osobám se zdravotním postižením.

Cíl

MODUL 6 - CVIČENÍ

Aktivity

Cíl
Zvýšit povědomí studentů o výhodách vytváření příznivého prostředí pro osoby se
zdravotním postižením mezi poskytovateli služeb v pohostinství.



ČÁST 4.
 

 JÍT JESTĚ DÁL 



Hodnocení 

Metody a kritéria hodnocení by měly být jasné od samého začátku, během
prvního osobního setkání online;

Metody hodnocení musí být propojeny s cíli a záměry kurzu;

Relativní důležitost (váha) jednotlivých položek hodnocení (například pokud se
rozhodnete zařadit určitá cvičení nebo vytvořit vlastní test s výběrem odpovědí);

Termíny pro hodnocení, například termín pro cvičení, termín pro vypracování
testů atd.

V rámci kurzu STEFAN probíhá učení prostřednictvím komunikace a online sociální
interakce, žáci jsou motivováni ke sdílení, kladení otázek, přemýšlení a
zpochybňování myšlenek, aby se jejich znalosti doplňovaly, upevňovaly a
zdokonalovaly.

Kurz STEFAN nabízí různé druhy nástrojů pro sebekontrolu, zejména nástroj pro
ověřování kompetencí (kvízy), který lze použít před každým modulem, a
sebehodnocení, které následuje po každém modulu. Za tímto účelem mohou lektoři
hodnotit a měřit pokrok svých studentů.

Efektivní učení je nejpravděpodobnější, pokud mají žáci možnost vyslechnout si
přednášku nebo se zúčastnit diskuse, vidět ukázku nebo vizuální prezentaci,
diskutovat o materiálu a mít možnost s tímto materiálem něco udělat. "Dělání" nebo
"aktivní učení" zapojuje studenty do dvou aspektů - dělání věcí a přemýšlení o věcech,
které dělají (Bonwell a Eison, 1991). 

Zapojení do výuky prostřednictvím aktivit je zajištěno v průběhu celého kurzu pomocí
různých cvičení, která jsou studenti vybízeni provádět z domova, jako dokončení
modulů.

Část hodnocení kurzu STEFAN je založena na zapojení žáků do samostatného a
smysluplného učení. Pro formativní hodnocení lze proto využít portfolio řešení
různých cvičení, která žáci vypracovali..

Při rozhodování o monitorování cvičení, která mají být hodnocena, by měli vyučující
vzít v úvahu následující informace:
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Musí být vhodné a přizpůsobené úkolu, který žák plní.
Věrohodný, realistický, nikoliv přehnaný.
Opakující se pokaždé, když žák úkol plní.
Přiměřené množství - pozor na to, aby se to s posilováním, ať už pozitivním, nebo
negativním, nepřehánělo.
Popisné. Velmi dobře definujte, co jste udělali a jak jste to udělali, bez hodnocení
a předsudků.
Proaktivní, tedy generující činnost, která upřednostňuje opakování a zabraňuje
frustraci.
Snadno srozumitelné. Musí být podána jasným a stručným jazykem.
Vycházet z objektivních a reálných údajů.
Založený na pracovním plánu, aby byly jasně patrné fáze nebo etapy k dosažení
tohoto učení.
Různými způsoby. Zpětnou vazbu lze poskytnout několika způsoby v závislosti na
tom, zda se jedná o prezenční výuku, nebo zda se jedná o výuku online.
V časové tísni. Víme, že okamžitá zpětná vazba je mnohem účinnější.
Měla by podporovat neustálé procvičování, aby se učení upevnilo.

Poskytování zpětné vazby studentům je klíčovým prvkem procesu učení a odborné
přípravy, o který je třeba náležitě pečovat a rozvíjet jej. Přispívá nejen k zajištění
efektivity výuky, ale také zvyšuje její kvalitu a je zcela rozhodujícím prvkem
zaručujícím zapojení studentů v průběhu procesu, kurzu nebo rozvoje různých aktivit,
které je strukturují.
Za tímto účelem musíme vycházet z toho, že je nutné provádět adekvátní zpětnou
vazbu, a to jak spojenou s pravidelným průběhem kurzu a jeho podrobnostmi, tak
spojenou s výukou či kurzem obecně.
Aby byla tato zpětná vazba účinnější, měla by být poskytnuta bezprostředně po
splnění úkolu. Bezprostřední zpětná vazba zvyšuje smysluplnost učení. Tímto
způsobem jsou výsledky efektivnější, protože chyby a mylná přesvědčení studentů
mohou být opraveny rychleji, právě v okamžiku, kdy se objeví pochybnost nebo výzva,
které musí čelit. Podmínky pro to, aby zpětná vazba byla směrodatná:

Zpětná vazba je zkrátka klíčovým prvkem pro zajištění efektivního učení. Okamžitá
zpětná vazba podporuje samostatnost a samoučení. Plynulá a okamžitá zpětná vazba
může být navíc velmi silným motivačním faktorem a způsobit překonání osobních
výzev při následujících činnostech, kdy se zabýváte následujícím obsahem.
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Dobře chápe rozdíl mezi tím, co student udělal, a tím, jak to může zlepšit.
Vycházejte z faktů.
Ujasněte si, čeho chcete, aby žáci dosáhli - co musí znát a umět.
Řekněte studentovi, jak daleko se dostal, a napovězte mu, jak se může zlepšit.
Vždy vysvětlete proč.
Buďte empatičtí.
Buďte vždy pozitivní a konstruktivní.
Sdělte své přesvědčení, že to dokážete lépe.
Komentujte práci, nesuďte žáky.
Zaměřte se na hlavní prvky.
Vyberte si správný okamžik.
Snažte se vytvořit emocionální spojení se studentem.
Učte se z reakcí studentů na vaši zpětnou vazbu.
Diskutujte o své zpětné vazbě se studentem, pokud to považujete za nutné.
Poučte se z reakcí studentů na vaši zpětnou vazbu.
V případě potřeby přizpůsobte svůj styl komunikace.

Zde je několik stručných tipů, jak navrhnout správný proces zpětné vazby, který
maximalizuje potenciál školení:

Lze shrnout, že zpětná vazba má potenciál podpořit studijní výkon, má sílu motivovat
studenty k dalšímu učení, usnadňuje autonomii a sebeúčinnost, umožňuje studentům
snížit rozdíl mezi jejich současným učením a požadovaným výsledkem; musí však být
individualizovaná a prováděna pečlivě a plánovitě, v souladu s charakteristikami
kurzu, plánovanými aktivitami a profilem příjemce.



Hodnocení: Sebereflexe a
hodnocení & hodnocení lektora
ze strany žáka

34

Příloha 4 Evaluační dotazník pro studenty



Consortium

INSTITUT PRO REGIONALNI ROZVOJ, o.p.s.
Czech Republic

ACADEMIA POSTAL 3 VIGO s.l.
Spain

ECOCENTER ALAPÍTVÁNY
Hungary

ASSOCIATION OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GREEN INSTITUTE SKOPJE
The Republic of North Macedonia

ASK DEVELOPMENT d.o.o. SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES
Slovenia


