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1. UVOD
DETOUR je projekt, katerega namen je, da v vseh evropskih regijah prispeva k razvoju turizma
dobrega počutja. Poleg razvoja več tehničnih pristopov, ki lahko sektorju ponudijo nove
poslovne priložnosti, projekt vključuje tudi razvoj prosto dostopnih učnih virov (OER) in celoten
tečaj usposabljanja o turizmu dobrega počutja. Učni načrt je posebej namenjen turističnim MSP
(malim in srednje velikim podjetjem), pa tudi študentom, oblikovalcem politike in drugim
deležnikom, ki delijo interes za spodbujanje razvoja turizma dobrega počutja v lastni regiji.
Vodnik vsebuje navodila za načrtovanje, pripravo, izvedbo in evalvacijo novega predmeta.
Navodila se osredotočajo na osnovna načela, ki bi jih morali upoštevati predavatelji in
inštruktorji, da bi dosegli najboljše možne rezultate programa usposabljanja DETOUR. Namen
informacij in smernic, ki jih vsebuje ta dokument, je pomagati trenerjem in inštruktorjem pri
določanju ustreznih metod in orodij usposabljanja v skladu s cilji predmeta cilje, hkrati pa
uporabiti materiale in vire tečaja DETOUR Turizem dobrega počutja. Ta krajši priročnik vsebuje
okvirno strukturo predmetnika, vsebino in predloge za najprimernejše metodologije
usposabljanja, ki upoštevajo različne možnosti izvajanja. Cilj je ohraniti smiseln, spodbuden in
poučen predmetnik, ki je koristen za študente in MSP, ne glede na sredstva in kontekst
njihovega izvajanja.
V tem priročniku boste našli uvod v projekt DETOUR, vključno z njegovimi cilji, ciljnimi
skupinami, pričakovanimi vplivi in partnerji. Nato vam bo predstavljen pregled vsebin Turizma
dobrega počutja, učni cilji in oris profila predavateljev in trenerjev. Splošna navodila za
predavatelje in trenerje nato sledijo s predlogi glede metodološkega pristopa in navodil po
korakih za pripravo izvedbe predmetnika. Predstavljenih je več možnosti izvajanja predmetnika,
glede na klasično frontalno poučevanje v razredu, spletno usposabljanje in druge učne
metodologije. Na voljo je podroben opis strukture in modulov tečaja, vključno s priporočenim
zaporedjem, učnimi cilji, vsebino in navedbo virov. Ob koncu sledi nekaj priporočil glede
postopkov ocenjevanja, ki jih dopolnjuje vzorčni urnik usposabljanja, ki naj bo v pomoč pri
organizaciji in pripravi usposabljanj.

2. DETOUR - Destinacije: Turizem dobrega počutja kot
priložnost za regije
DETOUR je projekt EU Erasmus+, ki združuje partnerje in strokovnjake iz Irske, Danske, Islandije,
Portugalske in Slovenije. DETOUR opolnomoči in spodbuja turistične destinacije, da razvijejo
in ponotranjijo filozofijo dobrega počutja ter izkoristijo turistične in gospodarske koristi, ki iz
nje izhajajo, kot so na primer povečana potrošnja potrošnikov, dodatne možnosti
zaposlovanja in prispevek k BDP. Pomeni doprinos k poučevanju na nivoju višješolskega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja glede potencialov turizma dobrega počutja kot
rastočega evropskega turističnega megatrenda, ki lahko poveča konkurenčnost, navdihne nove
produkte/storitve s področja dobrega počutja in pomeni doprinos k ponudbi edinstvenih tržnih
možnosti (USP). (VisitBritain, 2014, Svetovni svet za potovanja in turizem, 2014, Deloitte, 2013).
Dandanes je jasno, da je turizem dobrega počutja na globalnem nivoju rastoča tržna niša, ki
predstavlja specifične poslovne priložnosti skozi izdelke, namenjene spodbujanju ali ohranjanju
zdravja. Leta 2017 se je turizem, osredotočen na zdravje in dobro počutje, povečal za več kot
9%, skoraj 50% hitreje od celotnega svetovnega turizma. Danes koncept vrnitve k naravi,
ponovnega zavedanja o vrednosti neokrnjenega okolja, ponovnega odkrivanja lokalne
identitete in iskanja fizičnega in psihološkega dobrega počutja, skupaj tvorijo ponudbo
turizma dobrega počutja in slow turizma za turistične destinacije in ponudnike, kar je
pomembno za destinacije, znotraj katerih se nahajajo.
DETOUR se pojavlja v kontekstu potrošniških trendov, ki spreminjajo turistično pokrajino in
njeno ponudbo. DETOUR upošteva, da so evropska turistična MSP v idealnem položaju, da
izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja turizem dobrega počutja in slow turizem.
Poročila, ki kažejo na to, da države OECD opažajo upočasnitev stopnje rasti turizma (na
potencialno škodo za nacionalno gospodarsko rast in zlasti na rast zaposlitvenih možnosti),
dokazujejo potrebo po inovacijah in prevetritvah v sektorju, zlasti glede turističnih MSP, ki
morajo, da bi lahko ostala konkurenčna, biti pozicionirana v vrhu razvoja novih proizvodov in
destinacij.
Da bi odpravil nastalo situacijo, projekt DETOUR namerava prispevati v celoten bazen in fond
znanja in spretnosti vseh s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
zainteresiranih strani s področja turizma in turističnih MSP, da kar se da uspešno izkoristijo
trend turizma dobrega počutja in povečajo lastno inovativnost, diverzifikacijo trga in trajnostno
rast regionalnega turizma.

1.1. Cilji projekta
DETOUR trenutne potrebe trga odgovarja z naslednjimi cilji:
→ Razviti paket kakovostnih virov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za
predavatelje, oblikovalce politik, turistične organe in deležnike, da se naučijo potrebnih
sestavin in taktik, potrebnih za ustvarjanje regionalnih destinacij dobrega počutja;
→ Vzpostaviti okvir za trajnostno sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in
usposabljanjem, visokošolskim izobraževanjem in turističnimi podjetji (DETOUR skupnosti
dobrih praks);
→ Razviti prvi program usposabljanja za regije/destinacije in za turistična MSP in
usposabljanje omogočiti v dveh oblikah - 1), ki jih lahko izvajajo ponudniki izobraževanja v
turizmu; in 2) neposredne spletne načine usposabljanja prek našega DETOUR MOOC.

1.2. Ciljne skupine
Projekt DETOUR obravnava potrebe naslednjih skupin:
→ organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja;
→ interesne skupine za razvoj turizma in deležnike na področju lokalnih turističnih politik ter
vse zainteresirane na področju turizma;
→ MSP na področju turizma;
→ Skupnosti s potencialom za razvoj turizma - skupnosti, tržne organizacije, razvojne
skupine, lokalne mreže in skupine;
→ študente s področja turizma.

1.3. Pričakovani učinki
Pričakuje se, da bo imel DETOUR vpliv na regionalni ravni skozi inovativne IO, pri čemer bo
izkoristil temeljno filozofijo turizma dobrega počutja, ki bo rezultirala v razvoju turizma dobrega
počutja in imela učinke, kot so povečana potrošnja potrošnikov, dodatne možnosti zaposlovanja
in prispevki k BDP.
DETOUR bo imel vpliv tudi na nacionalni ravni, saj se projekt odziva in podpira razvoj nacionalnih
sektorskih strategij za prihodnje evropske turistične destinacije in jim daje konkurenčno
prednost, zlasti znotraj paketa virov IO1 Turizem dobrega počutja kot priložnost za razvoj regij.

1.4. Partnerji projekta
DETOUR združuje partnerje in strokovnjake s Škotske, Irske, Danske, Islandije, Portugalske in
Slovenije. Kombinacija veščin vseh partnerjev združuje akademsko znanje in turistične potrebe
v dejanskem svetu ter pedagoško inovacijo. Gre za močno sodelovanje med izobraževalnimi
institucijami, gospodarstvom in turistično dejavnostjo.

University of the Highlands and Islands (UK) – Koordinator projekta
UHI je vodilna integrirana univerza Združenega kraljestva, ki zajema tako nadaljnje
izobraževanje (FE) kot visokošolsko izobraževanje (HE). Študij turizma in avanturizma sta vodilna
predmet fakultete. Šola pustolovskih študij (SOAS) ponuja vrsto tečajev FE in HE, Center za
raziskave rekreacije in turizma (CRTR) pa je raziskovalna veja institucije. Za DETOUR je še
posebnega pomena tudi raziskovalna skupina za zdravje in dobro počutje na podeželju, ki izvaja
inovativne raziskave in evalvacije na področju zdravja podeželja, zdravstvenih storitev in
dobrega počutja skupnosti. Za DETOUR UHI prinaša NAJVEČJI DOPRINOS skozi vodenje,
usmerjanje in bogate izkušnje pri evropskih projektih. UHI je zavezan akademski odličnosti,
sodelovanju s skupnostjo in močni mreži razširjanja rezultatov projekta.

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (IS)
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) je srednja strokovna šola s približno 200 dijaki,
ki se nahaja na jugovzhodni obali Islandije v ribiški vasici Höfn i Hornafjörði. Šola ponuja tečaje
na kraju samem in preko spleta, njen glavni namen pa je doprinos skupnosti tako skozi
akademski kot strokovni študij. Strokovni študij zajema dve glavni področji: alpinizem in
pomorsko inženirstvo. Na akademskem področju pa lahko študentje študirajo naravoslovje ali
družboslovje, študij pa lahko ima poudarek na umetnosti in športu. Šola aktivno sodeluje pri
projektu, ki zdravje promovira po šolah na Islandiji. Vöruhúsið je odprto ustvarjalno središče za
umetnost in obrt v skupnosti, kjer ima šola učne prostore za učne namene. FAS daje poudarek
človekovi povezavi z naravo, učenci pa se udeležujejo različnih izletov/projektov (npr. Meritve
ledenikov, štetje ptic in spremljanje uspešnosti vegetacije). Šola je na najboljši možni način
prilagojena študentom s posebnimi potrebami, večina študentov, ki diplomirajo na FAS, pa
nadaljuje študij.

Fundo de Maneio (PT)
Fundo de Maneio (FM) je gospodarsko, finančno, svetovalno in izobraževalno podjetje s
sedežem v mestu Ponta Delgada (Azori - Portugalska) in strokovnjaki na štirih ključnih področjih:
turizmu, trženju, urbanizmu in razvojni ekonomiji. FM ponuja široko paleto storitev za
izboljšanje konkurenčnosti turističnih podjetij in organizacij ter prispeva tudi k gospodarskemu

in družbenemu razvoju. Podjetje si nenehno prizadeva odgovoriti na najzahtevnejše potrebe
trga z vizijo, zaupanjem in predanostjo k odličnim rešitvam. Zaradi slednje sposobnosti
inoviranja je FM ključni partner DETOUR.

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (SI)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) je javna ustanova s 400 študenti,
22 zaposlenimi in 40 zunanjimi predavatelji. Tesni odnosi in sodelovanje s turistično industrijo
(lokalno in svetovno) so jedro njihovega dela. VSGT je bila ena prvih izobraževalnih ustanov v
Sloveniji, ki je postala partner industriji. Šola ima B2B center (Kulinarična akademija) in
Mednarodni inštitut za razvoj dobrega počutja, preko katerega aktivno sodelujejo z velneško in
turistično industrijo v Sloveniji. E-izobraževanje je novo zmogljivo orodje za VSGT. VSGT je tudi
edina višja šola v Sloveniji s šolsko restavracijo namenjeno fine diningu, Restavracija 7, ki je leta
2020 prejela Michelinov krožnik za odličnost v kulinariki.

Momentum Marketing Services (IE)
MMS je ključni akter pri spodbujanju razvoja podeželja na Irskem. Njihove ciljno usmerjene
razvojne strategije (v turističnem, podjetniškem in živilskem sektorju) so zelo spoštovane in
imajo dokazan vpliv na lokalne skupnosti in širši regionalni gospodarski razvoj. Izobraževalno
krilo MMS jih je nagradilo za pedagoško inovacijo. Leta 2016 so za www.restart.how prejeli
evropsko nagrado za promocijo podjetij.

European E-learning Institute (DK)
Evropski inštitut za e-učenje (EUEI) je specializiran za ustvarjanje zmogljivih spletnih
platform/MOOC-jev, poglobljenih izobraževalnih okolij ter zagotavljanje virov in orodij za
ustvarjanje dragocenih učnih izkušenj. Osebje EUEI daje prednost udeležbi končnih uporabnikov
in močnim kvalitativno-kvantitativnim povratnim informacijam kot glavni sestavini kakovosti.
Hkrati v vseh svojih projektih spodbuja individualno in organizacijsko učenje. EUEI prinaša svoje
tehnično in industrijsko znanje o ustvarjanju najsodobnejših platform za e-učenje in izmenjavo
znanja v projekt DETOUR. Zaposleni v EUEI niso le tehnični strokovnjaki in programerji. Z več kot
dvajsetletnimi izkušnjami poučevanja, usposabljanja in projektov imajo zelo pomembne
pedagoške izkušnje in strokovno znanje.

2. MODUL TURIZMA DOBREGA POČUTJA
Modul Turizma dobrega počutja je eden glavnih rezultatov projekta DETOUR. Zasnovan je bil
na način, da je malim in srednjim podjetjem v turizmu zagotovijo inovativna znanja, orodja in
tehnike, katerih cilj je izboljšati turistovo izkustvo dobrega počutja na destinaciji. Vse to
namerava prispevati k večji pripravljenosti podjetij ter njihovi povečani inovativnosti,
diverzifikaciji trga in trajnostni rasti regionalnih turističnih gospodarstev.
Digitalne tehnologije so v središču projekta DETOUR in so ključne za izvajanje inovativnih
pedagogik in metod za poučevanje, učenje in evalvacijo turizma. DETOUR namenja posebno
pozornost evropskemu okviru za digitalno usposobljene predavatelje (DIG COMP EDU) in
uporablja okvir za povečanje zaupanja trenerjev pri uporabi digitalnega poučevanja pri
njihovem vsakodnevnem delu.

2.1. Pregled modula
Ključno sporočilo modula Turizma dobrega počutja je, da je turizem dobrega počutja
osredotočen na popotnike, ki se potopijo v lokalno izkustvo dobrega počutja.
Namesto da bi v vsako potovanje poskušal zajeti čim več znamenitosti ali mest, si popotnik
dobrega počutja/slow popotnik vzame čas za natančno raziskovanje vsake destinacije in
doživetje lokalne kulture. Tako ideja turizma dobrega počutja prežema celotno turistično
izkustvo nastanitve (ki bi morala biti preprosta) in prehrane (zdrava), prostega časa (miren),
kulture (lokalna kultura), storitev (v preprostem vzdušju) in spoštovanja naravno okolje. Glede
na željo po maksimizaciji priložnosti za dobro počutje na destinaciji so vir osredotočeni na
premagovanje primanjkljajev, ki obstajajo v turističnih MSP z učenjem o:
→ priložnostih za turizem dobrega počutja in njegov potencial kot prihodnji turistični mega
trend za trajnostno ustvarjanje prihodkov;
→ razvoju čustvenih in navdihujočih turističnih izkušenj, ki temeljijo na dobrem počutju, za
ključne ciljne trge;
→ trženju za blaginjo turizma za izgradnjo močnih in doslednih blagovnih znamk;
→ raznolikosti sredstev in tehnik za ustvarjanje prepričljivih izkustev na podlagi pripovedovanja
zgodb, počasnega potovanja, gastronomije, pozornosti in dobrega počutja.

2.2. Učni cilji
Cilj kurikuluma DETOUR Turizem dobrega počutja je doprinesti k poklicnemu izobraževanju,
fakultetnemu izobraževanju in organizacijam za podporo podjetjem, da sprejmejo sistematičen
in učinkovit pristop k usposabljanju turističnih MSP, da bodo slednji lahko razvijali inovativne in
trajnostne izdelke in storitve, ki temeljijo na potencialih dobrega počutja v turizmu. Učni cilji
usposabljanja so:
→ Spoznati glavne karakteristike dobrega počutja, velnesa in turizma.
→ Razumeti potrebo po dobrem počutju in njegovo integracijo v vse vidike človekovega
življenja, vključno s turizmom.
→ Raziskati potencial povezovanja in ustvarjanja izkustev znotraj turizma dobrega počutja.
→ Pripoznati faktorje, ki vplivajo na dobro počutje in srečo v današnjem svetu in način, da se
jih vključi v turizem.
→ Definirati pomen trajnostnega pristopa v razvoju ponudbe destinacije in v vsakdanjem
življenju.
→ Spodbuditi spremembo z vidika trajnosti in aktivnosti dobrega počutja.
→ Razviti vsebine in izkustva z visoko dodano vrednostjo – spodbuditi gostovo sodelovanje,
čustva in spomine.
→ Razumeti ekonomijo izkustev kot konstrukt za kreiranje zapomnljivih izkustev, ki dodajo
vrednost potovanju in lahko vodijo v transformacijo posameznika.
→ Raziskovati različne tehnike, ki lahko samostojno ali združene ustvarjajo turistično izkustvo
dobrega počutja, ki ima za posameznika globlji pomen in nudi trajnostno dobro počutje.
→ Prepoznati empatijo kot temeljno lastnost za razumevanje izkustev skozi oči turistov in
oblikovanje izkušenj, osredotočenih na človeka.
→ Spoznati temeljne značilnosti gastronomskega/kulinaričnega turizma.
→ Analizirati pričakovanja gostov.
→ Spoznati trende v gastronomskem/kulinaričnem turizmu.
→ Razumeti posebnosti kulinarike dobrega počutja.
→ Spoznati pomen in tehnike zgodbarjenja v gastronomskem turizmu.
→ Razumeti podjetništvo.
→ Načrtovati korake pri odprtju lastnega podjetja.

→ Uporabiti orodja, ki so v pomoč pri načrtovanju (model Kanvas, SWOT analiza, USP)
→ Razumeti trende dobrega počutja v letu 2021 (s podjetniškega vidika) in se učiti iz svetovnih
primerov.
→ Preučiti primere dobrih praks na področju dobrega počutja v regijah.
→ Razumeti pomen znamčenja in njegovo naraščajoč pomen, od konceptualnih do vizualnih
dimenzij.
→ Razumeti naraščajočo kompleksnost in prednosti digitalnega marketinga v današnjem
poslovnem okolju.

2.3. Profil učiteljev in predavateljev
DETOUR odprti viri izobraževanja (OERs) se zasnovani posebej za MSP s področja turizma
dobrega počutja. Učna gradiva so zasnovana z namenom, da uporabnikom pomagajo pridobiti
boljše razumevanje in poznavanje vseh spretnosti za izkoriščanje sedanjih in prihodnjih
priložnosti turizma dobrega počutja in slow turizma.
DETOUR odprti viri izobraževanja (OERs) so razviti z namenom, da olajšajo inovativno
poučevanje na področju turizma dobrega počutja na vseh nivojih poklicnega izobraževanja in
usposabljanja v EU. Usposabljanja OER so prvi tovrstni modul veščin "Turizma dobrega počutja",
ki ga sestavlja 9 prilagojenih vsebinskih sklopov.
Sklopi DETOUR (ki se izvaja na Škotskem, v Sloveniji, na Portugalskem, Islandiji in Irskem) se
odzivajo na lokalne vrzeli v spretnostih in sektorske potrebe, ugotovljene v vsaki od partnerskih
držav. Partnerstva DETOUR so zagotovila dinamičen forum, kjer bi lahko OER primerjali s
ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ponudniki visokošolskih zavodov in
obstoječimi poslovnimi modeli najboljše prakse. Posledično so ta partnerstva osvetlila vrzeli v
veščinah turizma dobrega počutja, ki smo jih odpravili s konkretnimi inovativnimi
visokokakovostnimi izobraževalnimi vsebinami. Vsebino DETOUR je mogoče predstaviti na
različne načine, primere in učne teme z ustreznimi nasveti, cilji, primeri pedagoških strategij,
učnimi materiali in študijami primerov.

3. SPLOŠNA NAVODILA ZA PREDAVATELJE
DETOUR-ov modul dobrega počutja je bil razvit z mislijo na najboljše prakse v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju. Na voljo so izrecna navodila za lažjo uporabo gradiva v skladu
z vsakim posebnim sklopom.

3.1. Metodološki pristop
Učni načrt DETOUR za dobro počutje v turizmu in ustrezno gradivo za predavatelje
zagotavljajo praktično znanje, veščine in vire, ki pomagajo zagotoviti izobraževanje študentov
s področja razvoja inovativnih podjetij in pobud za dobro počutje. Kurikulum priznava, da
številnim turističnim strokovnjakom ni jasno, kako izkoristiti nove trende in priložnosti s
področja potovanj, življenjskega sloga in dobrega počutja. V zvezi s tem DETOUR ponuja jasen,
jedrnat metodični pristop, ki podjetnikom in turističnim delavcem omogoča, da se izobrazijo in
razvijejo nova podjetja, projekte in blagovne znamke na področju turizma dobrega počutja.

3.2. Splošna navodila
Pred pričetkom usposabljanja natančno preberite priročnik. Prosimo:
→ prenesite, preglejte in po potrebi popravite vire modula za usposabljanje;
→ omogočite ustrezen čas usposabljanja
→ vsebino usposabljanja prilagodite z lokalnimi študijami primerov in informacijami o
lokalnih pobudah turizma dobrega počutja;
→ zagotovite, da vsak udeleženec uporabi gradivo DETOUR in jih dokonča - slednje
zagotavlja dragocen vir informacij;
→ v času usposabljanja si vzamete dovolj časa za pregled nalog.

3.3. Učni pristop
Učni načrt in gradivo za turizem dobrega počutja DETOUR sta zasnovana tako, da ustrezata
vrsti različnih učnih stilov in kultur. Kot rdeča nit, je vsaka učna enota predstavljena z naslednjo
zasnovo:
a) Teme so predstavljene na preprost in jedrnat način s podporo dopolnilnih
videoposnetkov in študij primerov.
b) Vse informacije in trenutno najboljši primeri dobrih praks so predstavljeni na način, da
najprej zajemajo splošne definicije, nato pa sledijo podrobnejši primeri dobrih praks, kar

omogoča dobro razumevanje celotne teme.
c) Znanje se krepi in veščine se razvijajo, ko učenci sodelujejo pri praktičnih vajah ali
študijskih vprašanjih.

4. MOŽNOSTI IZVEDBE VSEBIN
DETOUR-ov OER je bil razvit z mislijo, da gradivo mora biti praktično in fleksibilno. Osnovna
ideja je, da se modul izvaja v različnih kontekstih in regijah EU in ga je potrebno izvajati na
različne načine.

4.1. Klasično predavanje v predavalnici
Klasično predavanje v predavalnici ostaja ena izmed najbolj priljubljenih tehnik usposabljanja
za krepitev spretnosti. V 4.delu vas bomo vodili skozi vsebine usposabljanja v razredu. Običajno
gre za usposabljanje iz oči v oči, ki poteka v določenem času in na določenem mestu. Viri
DETOUR in spletni tečaj predlagajo uporabo dodatnih virov in uporabo na naslednje načine.
Orodje v
predavalnici
PowerPoint©
predstavitev

Video vsebine

Tabla

Predlagana uporaba v predavalnici

Zaželeni dodatni viri

Materiali za usposabljanje so razviti v
Prenosni računalnik
PowerPointu. Predlagamo, da se
Projektor
predstavitve prikažejo na velikem
Velik zaslon
zaslonu za v predavalnici.
Video posnetki se uporabljajo za razlago
Avdio/zvočni sistem
določenih vsebin usposabljanja in za
predstavitev študij primerov.
Povabite učence, da pišejo na tablo, ali
prosite za povratne informacije, ki jih Flomastri
napišete na tablo.

Predlagane tehnike:
→ Razprave v majhnih skupinah. Učence razdelite v majhne skupine in jim predstavite
študije primerov ali konkretne situacije iz življenja. Slednje omogoča učinkovit prenos
znanja.
→ Q & A. Vprašanja in odgovori so najučinkovitejši pri majhnih skupinah za učenje nečesa
novega in ponavljaje obstoječega znanja.

→ Multimedija. Multimedijski materiali za usposabljanje so po navadi zahtevnejši ter zato
bolj zanimivi za študente. Predavatelji bi morali zagotoviti, da se tovrstni materiali v celoti
izkoristijo.
→ Interaktivna orodja. Angažiranje študentov je enostavno doseči z uporabo interaktivnih
orodij. Primer brezplačnega orodja je Kahoot! ki je platforma za učenje, ki temelji na igrah
in se uporablja v učilnicah, pisarnah in družabnih okoljih. Lahko sestavite kviz, na katerega
učenci odgovorijo na svojih telefonih/tablicah/računalnikih. Omogoča pridobitev
takojšnjih povratnih informacij in rezultatov.

4.2. Učenje preko spleta
Učenje preko spleta uporablja internetne tehnologije, vgrajene v učno platformo DETOUR
www.detourproject.eu in ponudi široko paleto rešitev, ki omogočajo učenje. Modul DETOUR
je na voljo kot spletni učni program v treh jezikih

Angleški [POVEZAVA]
Portugalski [POVEZAVA]
Slovenski [POVEZAVA]
Spletna učna platforma omogoča neposreden dostop vsem deležnikom, vključno z predavatelji
in inštruktorji visokih šol in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi, ki jih zanima
pridobivanje novih znanj, da bi bodisi 1) podprli tiste, ki trenutno nimajo virov za turizem
dobrega počutja, ali 2) bi radi izboljšali in posodobiti obstoječi izobraževalni program na
področju turizma dobrega počutja.
Pri spletnem učenju so vključeni najboljši primeri dobrih praks, tako da je lahko učni cilj enak
(ali podoben), uporabniški vmesnik in izkušnje pa se lahko korenito razlikujejo, kot se za medij
spodobi. Prvi korak je, da se pridružite naši mreži socialnih omrežij in raziščete vire MOOC.

4.3. Drugi pristopi poučevanja
DETOUR-jev modul Turizma dobrega počutja je mogoče izvesti na različne načine in ga je
enostavno prilagoditi različnim kontekstom in pristopom, vključno z najnovejšimi. Omogoča
dostop širšim skupinam ljudi in strokovnjakom mlajših generacij.

→ Obrnjeno učenje
V obrnjeni učilnici učenci pred poukom preučijo vsebino modulov, pri vajah in nalogah v
razredu pa se ukvarjajo s praktičnimi primeri in zahtevnejšimi nalogami. Prenos znanja v
razredu omogoča spletno poučevanje zunaj učilnice. To ustvarja več prostora za vadbo v
razredu, za dodatno razlago, kadar je to potrebno, in ponuja možnost, da se med urami
usposabljanja poglobimo v gradivo. Gre za zanimivo rešitev pri usposabljanju MSP, saj bodo
vprašanja in dvomi obravnavali okoliščine iz resničnega življenja, slednji pa zahtevajo
temeljito razpravo in razmišljanje.
→ Kombinirano učenje
Kombinirano učenje združuje spletne digitalne medije s tradicionalnimi učnimi metodami.
Zahteva fizično prisotnost učitelja in študenta z nekaj elementi nadzora študenta nad časom,
krajem, potjo ali tempom. Učenci še vedno obiskujejo učilnico s prisotnim inštruktorjem, vaje
v živo pa so združene z spletnimi vajami. Kombinirano učenje se večinoma uporablja pri
poklicnem razvoju in usposabljanju.
→ Sodelovanje in med vrstniško učenje
Med vrstniško učenje je izobraževalni pristop k poučevanju in učenju, ki vključuje skupine
učencev, ki delajo skupaj. Primeri spodbujanja sodelovalnega učenja in učenja med vrstniki
so:
• Medsebojni pregled
Vrstniki v razredu skupaj ocenijo delo enega ali več vrstnikov. Sovrstniki ne samo
ocenjujejo uspešnost drug drugega, ampak tudi delijo svoje izkušnje in znanje. Pri delu z
MSP je na primer zanimivo videti, kako vodniki in tržniki sodelujejo in kaj lahko
pripravijo.
• Google Docs
Spletno orodje za sodelovanje olajša ustvarjanje pomembnih dokumentov. Vsi člani
skupine lahko delajo hkrati (v realnem času) v istem dokumentu, s katere koli lokacije iz
različnih naprav. Spremembe se samodejno shranijo v dokumente kot vnesene. Možno
je spremljati zgodovino revizij dokumenta, kjer lahko vidite tudi, kdo je naredil določeno
spremembo. Google Dokumenti kot učni vir omogočajo deljenje dokumentov, klepet in
komentiranje.
• Ostala orodja, ki omogočajo sodelovanje
Danes lahko na internetu najdete neverjetno paleto orodij za sodelovanje. Mnogi od njih
so uporabnikom prijazni in ponujajo prost dostop, vire in funkcionalnosti, ki omogočajo

učenje in skupno delo. Nekatere od teh so miro.com, mural.com, padlet.com ali
twiddla.com.

5. PREGLED VSEBIN MODULA
Tečaj DETOUR Turizem dobrega počutja je bil razvit z namenom razvoja praktičnih vprašanj,
povezanih z vsakodnevnimi dejavnostmi sektorja. Podprt z akademskim znanjem, je predmet
osredotočen na zagotavljanje objektivnih informacij, študij primerov in vsebin, ki ustrezajo
potrebam, ki so jih podjetja v partnerskih regijah prepoznala za relevantna.

5.1. Splošna sestava modula
Učni načrt DETOUR Turizem dobrega počutja vsebuje devet sklopov, strukturiranih kot
potovanje skozi ključne teme dobrega počutja v turizmu. Vsi sklopi so na voljo v angleškem,
portugalskem in slovenskem jeziku in so na voljo za prenos prek učne platforme DETOUR.
Sklop 1 | Uvod v velnes in turizem dobrega počutja
Sklop 2 | Trendi na področju dobrega počutja
Sklop 3 | Izkustvena ekonomija
Sklop 4 | Načrtovanje izkustva dobrega počutja
Sklop 5 | Po zemljevidu izkustev naših gostov
Sklop 6 | Zgodbarjenje v gastronomskem turizmu
Sklop 7 | Ustanovi svoje podjetje na področju dobrega počutja
Sklop 8 | Znamčenje dobrega počutja
Sklop 9 | Digitalni marketing
Modul je zastavljen kot potovanje, ki turističnim MSP ali samostojnim podjetnikom pomaga pri
razvoju njihovih podjetij ali ustanovitvi novih podjetij na področju dobrega počutja. Predstavitvi
glavnih trendov, ki danes vplivajo na sektor, se potovanje nadaljuje s ponudbo različnih
pogledov na srečo in dobro počutje na potovanjih. Srce tečaja temelji na ustvarjanju inovativnih
izkustev dobrega počutja, ki temeljijo na posebnih tehnikah in posebnih načelih oblikovanja.
Zadnji moduli tečaja so osredotočeni na vprašanja upravljanja podjetij, katerih namen je
pomagati MSP pri razvoju in zagotavljanju konkurenčnih prednosti v digitalnem svetu.

5.2. Sklopi & organizacija vsebin
Ekipa DETOUR priporoča, da je najprimerneje slediti predvidenemu zaporedju sklopov. Avtorji
sklopov so pazljivo predvideli določeno stopnjo neodvisnosti poglavij, kar pomeni, da je mogoče
prilagoditi vrstni red, pod pogojem, da se izvede predhodna priprava.

Sklop 1

Pregled

Uvod v velnes in turizem dobrega počutja
V tem modulu si bomo ogledali turizem in velnes, ki sta postala
del našega vsakdana. Nujnost skrbi za zdravje in dobro počutje je
dodatno poudarila še pandemija Covid-19, ki je postavila jasne
meje razvitega sveta in turizma, kakršnega poznamo.
1 Razumeti turizem, velnes in dobro počutje
Velnes je sodobna beseda, ki pa ima starodavne korenine. Moč
velnesa je naraščala v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih
let prejšnjega stoletja, ko so vodstva neformalnih mrež
zdravnikov v Združenih državah v veliki meri oblikovala modern
koncept velnesa, ki ga poznamo danes.

Vsebina sklopa

2 Mreženje je ključ do uspeha ponudbe kakovostnih doživetij
turizma dobrega počutja
Sodelovanje in mreženje bosta imela še pomembnejšo vlogo pri
uspešni in varni destinaciji v najširšem pomenu besede.
3 Trajnost ali “zeleno je novo zlato”
Ključna trenda na vseh področjih sta varnost in zdravje. Z
globalnega se svet obrača k lokalnemu. Kratke dobavne verige,
lokalna hrana, lokalni viri, vključenost in udeležba lokalnega
prebivalstva so pomembni in vse bolj cenjeni.
→ Spoznavanje osnovnih značilnosti velnesa in turizma.
→ Fuzija velnesa in turizma kot pomemben trend prihodnosti.
→ V obzir je potrebno vzeti vidike trajnosti.

Učni cilji

→ Ponudba priložnosti za razvoj različnih izkustev v prostem času
in novih poslovnih priložnosti.
→ Spoznati osnovne karakteristike turizma in velnesa.
→ Razumeti potrebo po dobrem počutju in njegovo integracijo v

vse vidike posameznikovega življenja, vključno s turizmom.
→ Raziskati možnosti sodelovanja pri ustvarjanju izkustev v
okviru wellness turizma = turizma dobrega počutja.
→ Določiti pomen trajnostnega pristopa pri razvoju destinacijske
ponudbe in v vsakdanjem življenju.
→ Spodbujati spremembe z vidika trajnosti in dobrega počutja.
→ Razviti vsebino in izkustva z visoko dodano vrednostjo, ki
spodbujajo osebno udeležbo, čustva in spomine gostov.
→ 6 video vsebin
Viri

→ 5 primerov dobre prakse
→ 10 člankov za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

Sklop 2

Pregled

→ https://globalwellnessinstitute.org/industryresearch/history-of-wellness/

Trendi na področju dobrega počutja
Sklop daje poudarek trendom turizma dobrega počutja, ki
temeljijo na trendih zdravega življenjskega sloga, pomenu
digitalnega sveta in življenju po Covid-19 pandemiji. Cilj je
priznati dejavnike, ki vplivajo na dobro počutje in srečo v
današnjem svetu in jih uporabiti v turizmu. To je osnova za razvoj
nepozabnih turističnih izkustev dobrega počutja.

1 Dobro počutje & trendi potovanj
Kaj spodbuja turizem dobrega počutja? Kako novi življenjski slog
vpliva na način življenja in potovanja ljudi? Katere nove izzive in
priložnosti je prinesel Covid-19?
2 Sreča & Dobro počutje
Vsebina sklopa

Kaj je sreča in kaj dobro počutje? Kako se povezujeta in kako ju je
mogoče inkorporirati v turistično izkušnjo?
3 Dobrodošlica turistom
Prvi korak k dobremu počutju turistov je, da se počutijo
dobrodošle. Kako se to naredi?
→ Razlaga trenutnih trendov dobrega počutja in turizma.
→ Opisati različne poglede na srečo in dobro počutje.

Učni cilji

→ Razumevanje sreče in dobrega počutja v izkušnjah turistov.
→ Zavedati se pomena dobrodošlice.
→ Identificirati dobre prakse s področja meet & greet.
→ 4 video vsebine

Viri

→ 3 študije primerov
→ 8 člankov za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

→ Filep, S. and Deery, M. (2010). Towards a Picture of Tourist’s
Happiness: An Insight from Psychology. Tourism Analysis, 14 (4),
399-410.
→ Smith, M.K. and Diekmann, A. (2017). Tourism and wellbeing.
Annals of Tourism Research, 66, 1-13.

Sklop 3

Pregled

Izkustvena ekonomija
Turizem je povezan z izkustvi. Ta sklop nas vodi skozi Izkustveno
ekonomijo kot konstrukt za ustvarjanje privlačnih in nepozabnih
izkušenj, ki pomenijo dodano vrednost potovanjem in lahko
vodijo do individualne preobrazbe.
1 Vrednost izkustva
Zakaj ljudje tako cenijo izkustva? V čem so izkustva tako drugačna
od drugih ponudb?
2 Štiri področja izkustev
Obstajajo različne izkustva. Katere so njihove osnovne lastnosti?
Zakaj ljudje uživajo v njih?

Vsebina sklopa

3 Načela oblikovanja izkustev
Oblikovanje nepozabnih izkustev zahteva zelo usklajen pristop.
Na katere glavne elemente morate biti pozorni? Kako se proces
odvija? Kako se sodeluje in vpliva na to, kako ljudje uživajo v njih?
4 Preseči izkustvo
Izkustvena ekonomija se razvija in ljudje vse bolj iščejo
transformativne izkušnje, tudi na potovanjih. Zakaj se to dogaja?
Na kaj morate biti pripravljeni?
→ Lociranje izkustev pri rasti ekonomske vrednosti.
→ Razlikovati med štirimi vrstami izkustva.

Učni cilji

→ Prepoznati zakonitosti oblikovanja izkustev.
→ Razumeti potrebo po preseganju izkustva.
→ Oblikovati turistovo izkustvo.
→ 3 video vsebine

Viri

→ 3 študije primera
→ 7 članki za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

Sklop 4

Pregled

→ Pine, J. & Gilmore, J. (2011). The Experience Economy
(Updated Edition). Boston (MA): Harvard Business Review.

Načrtovanje izkustva dobrega počutja
Popotniki iščejo nove izkušnje, s katerimi lahko dosegajo osebno
rast in občutek smisla v življenju. V tem modulu bodo
predstavljene nekatere tehnike, ki lahko same zase ali v
kombinaciji z drugimi tehnikami ustvarijo turizem dobrega
počutja, ki ima zanje globlji osebni pomen in jim zagotavlja trajno
zadovoljstvo v življenju.
1 Potreba po pobegu
Sodobno življenje je polno stresnih faktorjev, pri čemer narašča
tudi nezadovoljstvo z vsakdanjikom in rutinskim življenjem. Zakaj
se to dogaja? Kaj iščejo popotniki? Zakaj je povpraševanje
transformativnih potovanj v porastu?
2 Optimalno izkustvo
Kakšno je optimalno izkustvo? Kako se slednje doseže? Kaj ljudje
iščejo: trajnejše zadovoljstvo ali trenutni užitek? Ali lahko stanje
zanosa prinese srečo in osebno zadovoljstvo?
3 Liminalnost

Vsebina sklopa

Kaj so obredi prehoda? Kako lahko ustvarijo srečo in
zadovoljstvo? Kako lahko obredi prehoda postanejo del
pomembnih izkustev na potovanjih?
4 Zgodbarjenje
Pripovedovanje zgodb je že dolgo del turističnih vodenj. Kako se
pripovedujejo prepričljive zgodbe? Katere elemente mora
zgodba vsebovati? Kako lahko pripovedovanje zgodb uporabimo
v trženju in izkustvih?
5 Čuječnost
Kaj je čuječnost? Kako se čuječnost navezuje na dobro počutje?
Kako stimulirati čuječnost med izkustvom turista na destinaciji?
Kako lahko preko čuječnost ljudje začutijo srečo in zadovoljstvo?

→ Prepoznati trenutno potrebo turistov, da pobegnejo iz
vsakdanjega življenja, se sprostijo in doživijo transformacijo.
→ Interpretirati naravo in bistvo optimalnega izkustva.
Učni cilji

→ Prepoznati obred prehoda kot način ustvarjanja liminalnih
doživetij in nepozabnih trenutkov.
→ Uporabite pripovedovanje zgodb kot orodje za ustvarjanje
poglobljenih doživetij.
→ Čuječnost razumeti kot orodje za doseganje trajnega dobrega
počutja.
→ 6 video vsebin

Viri

→ študije primerov
→ 10 člankov za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

→ Chen, L., Scott, N., Benckendorff, P. (2017). Mindful tourist
experiences: A Buddhist perspective. Annals of Tourism
Research, 64, 1-12. doi:
https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.01.013
→ Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal
Experience. New York: HarperCollins e-books.

Sklop 5

Pregled

Po zemljevidu izkustev naših gostov
Namen tega sklopa je zagotoviti praktično orodje za ustvarjanje
izkustev, osredotočenih na človeka, ki lahko vplivajo na dobro
počutje in zadovoljstvo. Temelji na priznavanju empatije kot
kritične lastnosti za razumevanje izkustev skozi oči strank in
oblikovanju izkušenj, ki so osredotočene na njihove potrebe in
lastnosti.

1 Zemljevid izkustev
Kaj so zemljevidi izkustev strank in kako pomagajo pri ustvarjanju
izkustev, osredotočenih na človeka?
Vsebina sklopa

2 Zemljevid izkustev v praksi
Kakšni so koraki za ustvarjanje zemljevidov izkustev? Katere
komplementarne tehnike je mogoče uporabiti? Kako razlagati
rezultate zemljevidov in jih uporabiti za izboljšanje izkušenj?
→ Prepoznavanje zemljevidov izkustev strank kot orodja za
oblikovanje izkustev.

Učni cilji

→ Razlikovati med različnimi fazami za vzpostavitev zemljevida
izkustev strank.
→ Razumeti kaj so osebnosti in zemljevidi empatije.
→ Prepoznati stične točke.
→ Vzpostaviti zemljevide izkustev strank.
→ video vsebine
→ 1 študija primera

Viri

→ članki za dodatno branje
→ 1 naloga
→ 1 predloga

Relevantni viri

Sklop 6

Pregled

→ Agius, A. (2021). How to create an effective customer journey
map [examples + template]. Hubspot:
https://blog.hubspot.com/service/customer-journey-map

Zgodbarjenje v kulinaričnem turizmu
Ta sklop bo podrobneje predstavil kulinarični/gastronomski
turizem in predstavil pomen pripovedovanja zgodb kot dodane
vrednosti za sodobnega turista, ki se ne želi samo potopiti v
naravne in kulturne znamenitosti, temveč tudi doživeti lokalno
kulinarično zgodovino.

1 Razumeti gastronomski turizem
Gastronomski turizem pomeni potovati z namenom okušanja
kraja in njegovih kulinaričnih posebnosti. Pot bomo pričeli začeli
na poti razumevanja dodane vrednosti kulinaričnega turizma.
Ogledali si bomo motive gurmanov za potovanje (hard-core in
alternative foodies).
Vsebina sklopa

2 Posebnosti kulinarike dobrega počutja
Zdrava hrana, slow food, wellness hrana - kaj je kulinarika
dobrega počutja? Pridružite se nam na poti odkrivanja lokalnih
verig živilskih izdelkov, okusite mikro sezono, razmislite o svojih
kuharskih in prehranjevalnih navadah in izboljšajte svoje zdravje.
3 Implementacija zgodbarjenja v gastronomski turizem
Poglavje predstavlja zgodbarjenje kot učinkovito orodje pri
razvoju in trženju destinacij, izdelkov in zanimivosti.
→ Spoznati temeljne značilnosti gastronomskega turizma
→ Analizirati pričakovanja gostov

Učni cilji

→ Trendi v gastronomskem turizmu
→ Razumeti specifike kulinarike dobrega počutja
→ Identificirati ključne dobavitelje v regionalni kulinariki
→ Pomen in tehnike zgodbarjenja v gastronomskem turizmu
→ 5 video vsebin

Viri

→ 2 študiji primerov
→ 4 članki za dodatno branje
→ 1 naloga
→ Lucy Long: Culinary tourism. 2020

Relevantni viri

→ Sustainable healthy diets:
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf

Sklop 7

Pregled

Zagon podjetja dobrega počutja
Pot do podjetništva je pogosto težka, polna nepričakovanih
ovinkov, blokad na cestah in slepih ulic. Ta sklop bo učencem
ponudil prispevke o tem, kako ustanoviti lastno podjetje na
področju dobrega počutja in postati podjetnik.
1 Kako postati podjetnik
Ne glede na začetni razloge za ustanovitev lastnega podjetja ne
šteje "zakaj" ali "kako" ste začeli svoje podjetje. Pomembno je
vaše navdušenje in predanost poslu, da bi uspeli.
2 Izzivi pri odpiranju svojega podjetja
Kako boste prodajali svoje izdelke na trgu, ki je zasičen?

Vsebina sklopa

3 Canvas poslovni model (BMC)…
Poslovni model Canvas (BMC) je orodje za strateško upravljanje,
ki hitro in enostavno opredeli in sporoči poslovno idejo ali
koncept. Dokument vam bo pomagal pri izvedbi korakov, da svojo
idejo predstavite na trgu.
4 SWOT analiza
Naučite se, kako uporabiti SWOT analizo za svoje podjetje in
izkoristiti svoje prednosti.
→ Razumeti podjetništvo
→ Načrtovati korake, ki so potrebni pri vzpostavitvi lastnega
podjetja

Učni cilji

→ Uporabiti orodja, ki so lahko v pomoč (Canvas model, SWOT
analiza, USP)
→ Spoznaj najnovejše trende s področja velnesa in dobrega
počutja in se seznani s študijami primerov z vsega sveta
→ Oglejte si regionalna in lokalna podjetja s področja dobrega
počutja in se učite na njihovih primerih

→ 6 video vsebin
Viri

→ 6 študij primerov
→ 7 člankov za dodatno branje
→ 3 nalog
→ Rickmann C., ed. (2021). How to start your own business,
New York: Penguin Random House.

Relevantni viri

Sklop 8

Pregled

→ Ideas and tips to start a wellbeing business:
https://www.glofox.com/blog/wellness-business/#el4

Znamčenje dobrega počutja
Sklop bo zajel tematiko blagovnih znamk in razkril, da blagovna
znamka pomeni veliko več kot le preprost logotip ali močan slogan.
Cilj sklopa je razumeti vlogo blagovne znamke in njeno vse večjo
kompleksnost, od konceptualne do vizualne razsežnosti.
1 Znamke & Znamčenje
Kaj so znamke? Kaj pomenijo? Zakaj so pomembne? Kako so
ustvarjene? Povezava med procesom znamčenja in
potrošnikom?
2 Identiteta znamke & Osebnost znamke

Vsebina sklopa

Kaj znamko naredi in kaj jo uniči? Kako znamka izstopa? Kako se
znamka predstavi svetu? Kaj so njeni temelji? Kako znamka
oživi?
3 Vizualna identiteta znamke
Kako osnovne vrednote blagovne znamke izpostaviti vizualno?
Zakaj je pomembno ohraniti skladno vizualno identiteto? Kateri
elementi prispevajo k tej identiteti?

→ Razumeti pomen znamk in procesa znamčenja.
→ Interpretirati moč temeljne ideje znamke.
Učni cilji

→ Razlikovati med identiteto znamke, osebnostjo znamke in
glasom znamke.
→ Razumeti, kaj je slogan.
→ Razumeti oblikovanje vizualne identitete znamke.
→ 5 video vsebin

Viri

→ 10 študij primerov
→ 8 člankov za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

→ Kapferer, J.N. (2008). The New Strategic Brand Management:
Creating and sustaining brand equity long term. 4th Edition,
London and Philadelphia: Kogan Page.
→ Olins, W. (2008). Waly Olins: The Brand Handbook. London
(UK): Thames & Hudson.

Sklop 9

Pregled

Digitalni marketing
Spoznali bomo, zakaj se morajo podjetja resno lotiti digitalnega
trženja, da bi danes ostala konkurenčna. Poudarek bo na
razumevanju naraščajoče kompleksnosti in koristi digitalnega
trženja v današnjem turističnem poslovnem okolju in v
raziskovanju sredstev in orodij za njegovo uporabo.

1 Prednosti in slabosti
Zakaj je digitalin marketing danes tako pomemben? Kakšni izzivi
prinaša digitalni marketing?
2 Strategija digitalnega marketinga

Vsebina sklopa

Digitalni marketing je veliko več kot družbeni mediji. Kako
oblikovati ustrezno strategijo spletne prisotnosti vaše blagovne
znamke? Katere tehnike je mogoče uporabiti za vzdrževanje te
strategije in doseganje boljših rezultatov? Kaj je vhodni
marketing? Zakaj je vsebinski marketing tako pomemben pri
digitalnem trženju?
3 Orodja digitalnega marketinga
Katera so glavna orodja za izgradnjo močne spletne prisotnosti?
Kako je vsak od njih uporaben? Kako jih je mogoče ustvariti ali
izvesti?
→ Poznati glavne prednosti in izzive digitalnega trženja.
→ Vzpostaviti strategijo digitalnega marketinga.

Učni cilji

→ Razlikovati med trženjem za vhodni in izhodni trg.
→ Prepoznati pomen vsebinskega trženja.
→ Interpretirati prodajne tokove.
→ Izbrati ustrezna orodja za digitalno trženje.
→ 7 video vsebin

Viri

→ 5 študij primerov
→ 8 člankov za dodatno branje
→ 1 naloga

Relevantni viri

→ eMarketing Institute (2018). Online Marketing: Online
Marketing Fundamentals. eMarketing Institute:
https://www.emarketinginstitute.org/free-ebooks/onlinemarketing-for-beginners/

6. EVALVACIJA & RAZPORED USPOSABLJANJA
DETOUR-jevo usposabljanje Turizem dobrega počutja še zdaleč ni formalni izobraževalni
program. Ne glede na to, je ekipa projekta v gradivo vključila najboljše primere dobrih praks in
oblikovala nekaj smernic za ocenjevanje in urnik usposabljanja. To so zgolj predlogi za pomoč
učiteljem in zainteresiranim stranem za pravilno izvedbo usposabljanja.

6.1. Evalvacija
Zelo pomembno je imeti mehanizme vrednotenja za spremljanje razvoja študentov med
usposabljanjem. DETOUR-ov učni načrt za turizem dobrega počutja je bil oblikovan tako, da
olajša razumevanje praktičnih vprašanj, posebej pa je zasnovan za MSP in njihove zaposlene.
Zato bi moral biti sistem vrednotenja osredotočen na sposobnost reševanja situacij iz realnega
življenja in na spodbudo kompetenc, ki nanje odgovarjajo. Ključni standardi ocenjevanja bi
morali biti:
→ Zmožnost kompleksnejšega razmišljanja;
→ Razumevanje individualnega razvoja študenta in njegovega napredka;
→ Uporaba različnih oblik ocenjevanja.
Ob upoštevanju vsega tega v nadaljevanju navajamo nekaj predlogov za postopek ocenjevanja.
Zlasti so namenjeni temu, da se pri študentih vzpodbudi sodelovanje in angažma. Cilj je, da bi
bili motivirani in sposobni razvijati se, da bi postali boljši zaposleni na področju dobrega počutja
in prispevali k razvoju podjetjem, v katerih delajo (ali bodo delali):
→ Študente je potrebno oceniti na koncu vsakega modula.
→ Naloge, predstavljene v vsakem sklopu, se lahko uporabijo za ocenjevanje.
→ Z vsebino vsakega modula lahko ustvarite kvize ali teste.
→ Za ocenjevanje svojih učencev lahko uporabite situacije iz resničnega življenja. To lahko
storite z igranjem vlog ali pisanjem esejev. Uporabite lahko tudi spletna orodja za
ocenjevanje, na primer ustvarjanje kvizov Kahoot.
→ Aktivnost in udeležbo na usposabljanjih je treba vključiti tudi v ocenjevanje študentov.
Pomembno je razumeti, kako se nanašajo na obravnavane teme; kakšne so njihove
zamisli; katera vprašanja odpirajo; kako novo vsebino uporabljajo v svojem resničnem
okolju in izkušnjah ...
→ Zlasti za MSP je pomembno oceniti, kako njihovi zaposleni uporabljajo novo

vsebino/znanje. Igra vlog je zanimiv mehanizem za to; tudi oblikovanje novih izkustev je
pomembno.
→ Vrednotenje je mogoče opraviti tudi z oceno novih idej, ki pripomorejo v razvoju podjetja.
Ta vključujejo sredstva za spodbujanje trendov, ustvarjanje novih izkustev, izboljšanje
obstoječih izkustev ali izvajanje pobud za digitalno trženje.
→ Posamezni/skupinski projekt (z uporabo v resničnem življenju) je lahko tudi dober
mehanizem za oceno razvoja učencev. Ta bi moral vključevati končno predstavitev
projekta in njegovih rezultatov. Projektno učenje je zelo utrjen način za pridobivanje
novih znanj in lastnega napredka.
→ Uporabiti je treba več oblik ocenjevanja, da bi pokrili čim več spretnosti z različnih zornih
kotov. Cilj je vzpodbuditi sposobnost odzivanja na situacije v resničnem življenju in
izboljšanje dobrega počutja turistov. Vrednotenje ne sme biti omejeno na teorijo ali na
teste z več vprašanji.
→ Za ocenjevanje študentov se lahko uporabijo drugi formati, odvisno od konteksta in
profila študentov, vključno z: fokusnimi skupinami/debatnimi sejami; možganskimi
nevihtami; intervjuji; osebnimi dnevniki; portfelji projektov; pisnimi testi; …

6.2. Vzorec urnika usposabljanja
Tečaj DETOUR smo zasnovali tako, da ga lahko izvedemo v enem bloku (kot je prikazano spodaj)
ali ga prilagodimo urniku usposabljanja kot dodatno vsebino v obstoječih pobudah za
usposabljanje. Ta oris je zgolj predlog. Za večjo globino in doslednost pri usvajanju znanja je
treba dodeljeni čas vsaj podvojiti.

Dan

Vsebina usposabljanja

Dan 1

09.00 – 12.00 Sklop 1
14.00 – 16.00 Sklop 1 (praktična naloga)

Dan 2

09.00 – 12.00 Sklop 2
14.00 – 16.00 Sklop 2 (praktična naloga)

Dan 3

09.00 – 12.00 Sklop 3
14.00 – 16.00 Sklop 3 (praktična naloga)

Dan 4

09.00 – 12.00 Sklop 4
14.00 – 16.00 Sklop 4 (praktična naloga)

Dan 5

09.00 – 12.00 Sklop 5
14.00 – 16.00 Sklop 5 (praktična naloga)

Dan 6

09.00 – 12.00 Sklop 6
14.00 – 16.00 Sklop 6 (praktična naloga)

Dan 7

09.00 – 12.00 Sklop 7
14.00 – 16.00 Sklop 7 (praktična naloga)

Dan 8

09.00 – 12.00 Sklop 8
14.00 – 16.00 Sklop 8 (praktična naloga)

Dan 9

09.00 – 12.00 Sklop 9
14.00 – 16.00 Sklop 9 (praktična naloga)

Ker so učna gradiva za učitelje in učence precej intenzivna in nova, je priporočljivo, da se
posamezni sklop obravnava več dni z dodatnim časom za dokončanje vaj in nalog.

