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Absztrakt

A Sustain-T tananyag egy módszertani dokumentum, amely a projektben várható
tanulási tartalom és a „tevékenységi” eszközök fejlesztését segítette. Elkészítését tudástranszfer, irodalmi áttekintés és a célcsoport felmérése előzte meg, majd a
partnerországokban az turisztikai ágazat kulcsszereplőivel tartott validációs workshopok
kerültek megrendezésre. A kapott visszajelzések és ajánlások lehetővé tették a tananyag
további alakítását a turisztikai ágazatban működő mikro- és kisvállalkozások speciális
igényeihez.
A visszajelzések alátámasztották a Sustain-T projekt relevanciáját és megerősítették,
hogy a tanterv, a tanulási tartalom és az interaktív eszközök hasznosak lennének a
turisztikai mikro- és kisvállalkozások számára. A Sustain-T tananyagot és a tanulási
anyagokat értékes forrásnak tekintették, amelyet nemcsak az MKV-k vezetõinek és
alkalmazottainak képzésére lehet felhasználni, hanem a szakképzési oktatók/tanárok és
a desztináció-menedzserek szakmai fejlesztésére is.
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Bevezetés
A turizmusban egyre égetőbb kérdés a fenntarthatóság javítása. Európa egyre közkedveltebb turistacélponttá
vált, és több, mint 40%-os a részesedést tudhat magáénak a világturisztikai ágazatból. Ez a pozitív gazdasági
hatása a turizmusnak azonban jelentős terhet ró az európai természetes környezetre és a társadalmi és
kulturális eredetiségére. Az EU számos kezdeményezést indított azzal a céllal, hogy növelje a
fenntarthatósághoz kapcsolódó tudatosságot, és a turistadesztinációk, vállalkozások és termékek
fenntarthatóságát. Ezzel egy időben azonban számos Európára kiterjedő jelentés számol be arról, hogy az
iparágban dolgozók nem rendelkeznek a megfelelő környezetbarát készségekkel a fenntartható fejlődés
elveinek alkalmazásához. Az európai turisztikai iparágat jellemzően a mikro és kisvállalkozások uralják (MKVk),
amelyek sokszor nem rendelkeznek elegendő erőforrással, amit a fenntartható gyakorlatokra vagy dolgozói
képzésekre tudnának fordítani. Ugyanakkor éppen ezek a fenntartható turizmushoz kapcsolódó gyakorlatok
azok, amelyeknek bizonyítottan gazdasági előnyökhöz juttatják a mikro és kisvállalkozásokat. Továbbá, az ilyen
gyakorlatok sokkal megfizethetőbbek és hatékonyabbak lesznek, amennyiben a MKVk klaszterekben vagy
közösen együttműködve valósítják meg őket. A Készségek/kompetenciák, képesítések és foglalkozások
európai osztályozása (ESCO) szerint a hálózatosodás és együttműködés fontos transzverzális (kulcs)
kompetenciák. Azért ennyire fontosak, mert a társadalmunk egybekapcsolódásra épülő és tudás intenzív, így
az egyes kihívások túl komplikáltak lehetnek ahhoz, hogy egyedül birkózzunk meg velük.
Az európai turisztikai MKVk tulajdonosait, vezetőit, szakképző intézményeket, fenntartható turizmus iránt
érdeklődő tanulókat és oktatókat célzó Sustain-T projekt célja éppen ezért, hogy javítsa az európai turisztikai
MKVk fenntarthatósági teljesítményét azáltal, hogy: növeli a fenntartható gyakorlatokhoz kapcsolódó
tudatosságot, valamint növeli a vállalkozók hálózatépítési és együttműködési készségeit annak érdekében,
hogy új, környezetbarát partnerségek és közös fenntarthatósági kezdeményezések valósulhassanak meg.
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A Sustain-T Tanterv
A Sustain-T tanterv egy olyan módszertani dokumentum,
mely alapot szolgáltat a tanulási tartalom (O2) és az
“aktivitási” eszközök (O3) kidolgozásához. A tanterv
kidolgozását tudástranszfer, szakirodalmi áttekintések és
a célcsoport tagjai körében végzett felmérés előzte meg.
A tudástranszfer és az irodalom áttekintése alapozta meg
a kutatást, felhasználva a QualiTour 1 projekt eredményeit
és az összes partner által összegyűjtött referenciákat a
vizsgált témákban.
Végül kutatást (online felmérés) folytattunk, melynek célja
a turisztikai MKV-k fenntarthatósági teljesítményével
kapcsolatos
jelenlegi
helyzet
megértése
a
partnerországokban. Ez megerősíti a tanulási tartalom
egyes elemeit és ez alapján megállapítóvá vált(ak):

1) a tudatosság és a fenntartható turizmus alapelveinek
való megfelelés szintje;

2) a kihívások, amelyekkel az MKV-k szembesülnek a
fenntarthatósági teljesítmény javítása során;

3)

a fenntarthatóság javításával kapcsolatos konkrét

készségekhez kapcsolódó hiányosságok;

4)

és az e-learning módszertan alkalmazhatóságának

felmérése az adott célcsoport esetében.
Ezt követően validációs workshopok keretében tartottunk
a partnerországokban, hogy a Sustain-T tantervet
bemutassuk a projekt iránt érdeklődőknek, és

1

QualiTour Project https://www.qualitourlearning.eu/
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összegyűjtsük észrevételeiket, melyeket beépítettünk
ebbe a verzióba.

A képzés áttekintése
A fenntartható turizmus fogalma
Az utazási ágazat és a turizmus a világ egyik legnagyobb iparága, ám a turizmus negatív hatásai egyre nagyobb
aggodalomra adnak okot és azonnali orvoslást igényelnek. Ezt szem előtt tartva a fenntartható turizmus
fogalma azzal a céllal jelent meg, hogy csökkentse a turisztikai tevékenységek negatív hatásait, és mint ilyen,
a turizmusfejlesztés egyetemesen elfogadott, elvárt és politikailag helyes módjává vált. A Zolfani, Sedaghat,
Maknoon & Zavadskas, 2015 2 által végzett átfogó szakirodalmi áttekintés szerint a Fenntarthatóság minden
olyan elemre kiterjed, amely része a teljes turisztikai élménynek. A szakirodalmi források széles köre egyetért
abban, hogy a “fenntartható turizmus fejlesztés” témakörébe tartozik a gazdasági, a szociális és a környezeti
turizmus fejlesztése, melynek célja a turisztikai élmények folyamatos javítása, jobbá tétele. A fenntartható
turizmus célja, hogy tartós egyensúlyt teremtsen a környezet védelme, a kulturális integritás megőrzése, a
társadalmi igazságosság megteremtése és a gazdasági előnyök népszerűsítése között, valamint hogy kielégítse
a lakosság szükségleteit, miközben hangsúlyozza a generációkon belüli és generációközi méltányosság
fontosságát.
A turisztikai desztinációkat egyre gyakrabban szólítják fel arra, hogy megfelelő lépésekkel reagáljanak a
szociális, kulturális, gazdasági és környezeti kihívásokra.
Az Európai Bizottság bevezette a fenntarthatósági teljesítmény mérésére szolgáló “Európai Turisztikai
Indikátor Rendszert” (‘European Tourism Indicators System’ - ETIS) 3. Az ETIS egy minden turisztikai
desztinációra alkalmazható indikátor rendszer. Ez: (1) egy olyan menedzsment eszköz, mely segíti a
fenntarthatósági módszer alkalmazását a desztinációmenedzsment során; (2) egy ellenőrzési rendszer,
amellyel könnyen lehet adatot és egyéb információt gyűjteni annak érdekében, hogy a desztinációk évente
mérhessék a teljesítményük változását, és (3) egy olyan információs eszköz, mely hasznos mind a politikai
döntéshozók, mind pedig a turisztikai vállalkozók és más stakeholderek számára.
Hasonlóképpen egy világszintű igényre reagálva, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy turizmuson belüli
fenntarthatóságra vonatkozó közös nyelvezet, a Globális Fenntartható Turisztikai Tanács (Global Sustainable
2

Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Maedeh Sedaghat, Reza Maknoon & Edmundas Kazimieras Zavadskas (2015) Sustainable tourism: a
comprehensive literature review on frameworks and applications, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28:1, 1-30, DOI:
10.1080/1331677X.2014.995895 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2014.995895
3
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
4 Download Hotel Criteria and Performance Indicators
5 Download in other languages here
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Tourism Council) létrehozta az úgynevezett GSTC kritériumokat . Ezek létrehozásánál számos, fenntartható
turizmussal foglalkozó iránymutatást és előírást vettek figyelembe, mind fejlődő, mind pedig fejlett
országokból. A kritériumok számos nyelven elérhetőek . A GSTC kritériumokat, mint a fenntartható turizmus
globális standardjait számos céllal használják az utazásban és turizmusban, mint például: oktatás és
tudatosságnövelés, politika kialakítása a vállalkozások, kormányzati szervek és egyéb típusú szervezetek
számára, mérés és értékelés, valamint tanúsítványok megszerzése.
A GSTC kritériumoknak négy pillére van: (1) Fenntartható gazdálkodás; (2) Társadalmi-gazdasági hatások; (3)
Kulturális hatások; és (4) Környezeti hatások (beleértve az erőforrás felhasználást, a környezetszennyezés
csökkentését, a biológiai sokféleség és tájak megőrzését).
Ezek azok a minimálisan – nem pedig maximálisan- teljesítendő kritériumok, amelyeket a vállalkozások,
kormányok és desztinációk el kell, hogy érjenek a társadalmi, környezeti, kulturális és gazdasági
fenntarthatóság érdekében. Mivel minden turisztikai desztinációnak megvan a saját kultúrája, környezete,
vám és jogi szabályrendszere, a kritériumokat oly módon határozták meg, hogy azokat a helyi feltételekhez
lehessen igazítani, illetve ki lehessen egészíteni további, hely-, illetve tevékenység specifikus kritériumokkal.
A turisztikai jó gyakorlatok alkalmazásának előnyei
Azok a vállalkozások, amelyek versenyképesek szeretnének maradni a jövőben, fontos, hogy integrálják a
fenntarthatósági gyakorlatokat üzleti stratégiájukba, mint egy stratégiai lehetőséget az értékteremetésre.
Ugyanakkor a fenntartható üzleti gyakorlatokat csak akkor lehet sikeresen megvalósítani, ha megértik
fenntarthatóság holisztikus elvét és integrálják azt a vállalkozás stratégiai tervezésébe.
Némely vállalkozás számára a társadalmi felelősségvállalás, valamint a társadalom egészéhez való hozzájárulás
iránti vágy az, ami miatt szeretnék alkalmazni a fenntartható üzleti gyakorlatokat. Sokkal gyakoribb eset
viszont, amikor a társadalmi szempontok ötvöződnek a vállalkozás üzleti érdekeivel, amit az alábbi négy
leggyakrabban említett üzleti haszon mutat be:
Költségcsökkentés: egyike a leggyakrabban említett előnyöknek és a környezetvédelmi kezdeményezések
bevezetésének egyik fő kiváltó oka. A víz, az energia és hulladékkezelés egyre növekvő költsége egyre több
vállalkozást ösztönöz alternatív megoldások keresésére. A működési intézkedések közé tartoznak például az
újrahasznosítási rendszerek, az újrahasznosított anyagok használata, a víztakarékossági eszközök installálása,
energiatakarékos izzók használata, energiatakarékos intézkedések bevezetése, mint például szigetelés vagy
napelemmel működő vízmelegítési rendszerek használata. Ezek a kezdeményezések a fenntartható üzleti
gyakorlatok környezetvédelmi dimenziójával foglalkoznak. A fenntarthatóság társadalmi, kulturális és
gazdasági vonatkozásában nem bizonyított a költségcsökkentési lehetőségek megléte;
Társadalmi kapcsolatok (PR): A fenntartható vállalati gyakorlatok pozitívan befolyásolhatják a vállalkozás PRját és javíthatják a vállalkozás imázsát az ügyfelek, a részvényesek és a helyi közösség körében. Ezek az előnyök
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megkülönböztetik a vállalkozást a versenytársaktól és versenyelőnyhöz, illetve új üzleti lehetőségekhez
juttatják azt;
Munkavállalók munkahelyi elégedettsége: a fenntartható humánerőforrás menedzsment segítségével a
munkavállalók sokkal inkább fogják úgy érezni, hogy kellőképp jutalmazzák őket, hogy értékelik és megbecsülik
munkájukat, ami pozitívan hat az önképükre is. A fenntarthatóbb fejlődés és üzleti gyakorlatok révén javulhat
a szolgáltatások minősége, az egészség és a termelékenység is. Ám sokszor a fenntarthatósághoz vezető út
gyakran megköveteli a vállalati kultúra megváltoztatását, mely sok esetben a vállalkozáson belüli és azon kívüli
emberi viselkedés rejtett mozgatórugója. A kulturális meggyőződések, gondolkodás- és viselkedésmód mind
összhangban kell, hogy álljanak a fenntartható vállalati gyakorlattal annak érdekében, hogy az erőfeszítések
sikeresek legyenek. A fenntartható humán erőforrás menedzsment és a fenntartható vállalati kultúra
hozzájárul a legjobb munkavállalók bevonzásához és azok megtartásához;
Fogyasztói igény: A fogyasztói igény a fenntartható vállalati gyakorlat egyik legellentmondásosabb előnye.
A környezetvédelmi és társadalmi megfontolások egyre jelentősebb mértékben befolyásolják a fogyasztói
magatartást, ám egyelőre nem ismeretes, hogy ez a “zöld fogyasztói viselkedésforma” elérte –e a turisztikai
iparágat. A fenntartható turisztikai termékek gyakran nincsenek egyértelműen meghatározva. A fogyasztók a
döntéseiket gyakran egyéni megítélésük és a termék fenntarthatóságára vonatkozóan korlátozott tudásuk
alapján hozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a termékek hatásáról több és jobb információkat kell szolgáltatni. Több
kutató úgy érvel, hogy az általános társadalmi kérdések iránti nagyobb tudatosság végül a fenntartható utazás
és turizmus termékei iránti megnövekedett igényhez fog vezetni. Mindamellett bár az emberek tudatában
lehetnek a turizmus negatív hatásainak, egyes kutatók szerint nem hajlandóak többet fizetni a környezetbarát
termékekért. A vállalkozások tulajdonosai nem bizonyosak abban, hogy a vállalkozás környezeti teljesítménye
mennyire vonzza a fogyasztókat, és több információra van szükség a fenntarthatósági üzleti gyakorlatok iránti
tényleges fogyasztói kereslet meghatározására a szálláshely szolgáltatásban. Továbbá hiányos tudás és
tudatosság jellemző a fenntarthatóság által elérhető környezeti, gazdasági és társadalmi előnyökről. A
megfelelő képzés és az előnyök és költségek megértésére irányuló motiváció megléte nélkül a fenntarthatóság
távol van attól, hogy bevett gyakorlattá váljon.
A Ramukumba & Ferreira, 2017 4 által végzett kutatás eredményei azt mutatják, hogy a “fenntartható
turisztikai gyakorlatok” előnyeit a megkérdezett vendégház tulajdonosok, a menedzserek és a helyiek is
leginkább a nem-gazdasági előnyök közé sorolták. Ezt a válaszadók 56, 3%-a is alátámasztja, akik azt állították,
hogy környezetvédelmi okok miatt alkalmazzák a fenntartható turisztikai gyakorlatokat. Ugyanez a trend
figyelhető meg a Sustain-T felmérésben is (B melléklet), mely szerint a fenntartható turisztikai gyakorlatok
megvalósításának előnye a válaszadók 55%-a szerint három előny miatt fontos: 1) fogyasztói elégedettség,
6

Ramukumba, T & Ferreira, 2017, Perceived Benefits of Adopting Sustainable Tourism Business Practices: A View from Guest Houses
in the Eden District Municipality, International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH)
Volume 3, Issue 2, 2017, PP 20-26 ISSN 2455-0043 http://dx.doi.org/10.20431/2455-0043.0302003 www.arcjournals.org
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tudatosság és igény növelése; 2) A vállalkozás imázsának jobbá tétele, hírnevének növelése és 3) A társadalmi,
kulturális és ökológiai környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése. Ezek az eredmények mind a
turisztikai szektor fenntarthatóságára irányuló pozitív trended mutatják, mely az iparág megalapozott
jövőjéről tesz tanúbizonyságot.
Benefits of networking and collaboration for the tourism MSEs
Sustain-T also focuses on the benefits of networking and collaboration, increasingly seen as critical to the MSEs
growth and business development.
Small business is all about networking, building relationships and taking action. Building a successful business
takes a lot of time and effort, so it’s good to have a network of connections to draw energy from and keep
businesses going. In fact, MSEs networking: 1) facilitates sharing ideas and knowledge, helping to expand
knowledge and seeing things from another perspective; 2) frequently results in opportunities. Opportunity to
learn and avoid, from the experience of others, some of the common pitfalls companies practised, well as to
seize opportunities promptly when they come along; 3) means building new contacts. MSEs can reinforce the
reciprocal relationship by sharing contacts that belong to the different networks of their associates; 4) favours
talking regularly to new people, what will help to increase confidence. Business progress is largely dependent
on talking to people and making connections and 5) boosts the visibility and recognition of the MSE, namely
by regularly attending business and social events, that can help to build company reputation and extend its
recognition.
In addition, MSEs have to ensure the conditions for collaboration with others successfully, so that the benefits
outweigh the potential risks. Ultimately collaborative working should enable MSEs better to meet their clients'
needs. Collaboration often allows a wider geographical reach or access to new client groups, more integrated
or co-ordinated approach to client needs, financial savings and better use of existing resources, Knowledge,
good practice and information sharing, capacity to replicate success, sharing the risk in new and untested
projects, stronger, united voice, better co-ordination of organisations' activities, competitive advantage and
organisations’ mutual support.
But there are also potential risks that need to be considered, such as: results do not justify the time and
resources invested, loss of flexibility in working practices, complexity in decision-making and loss of autonomy,
diverting energy and resources away from core mission, damage to or dilution of MSE brand and reputation,
waste of resources if collaboration is unproductive or stakeholder confusion. And some obstacles to a
successful collaboration may arise, in particular related to the personalities in play, competition between
partners, lack of information, experience and resources, especially at decision-making stage, resistance to
change, cultural mismatch between organisations and lack of consistency and clarity on roles and
responsibilities.
To overcome the challenges previously suggested, it is important to establish good personal relationships,
compatible corporate cultures, written agreements – clarifying the mutual benefits and collaborative
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advantage, strengthen the experience of change management, leadership and vision, and focus on the main
goal to be achieved, careful planning and use of the adequate ICT tools.
A képzés tartalma és a mikro- és kisvállalkozások igényei

Az elvégzett előkészítő munka alapján, mind az előző, csakúgy, mint a többi téma is részét képezi a Sustain-T
képzési anyagnak. A célcsoport készségbeli hiányosságaira és képzési igényeire összpontosító Sustain-T
felmérés eredményei azt mutatják, hogy az összes javasolt képzési témát vagy nagyon relevánsnak, vagy
relevánsnak értékelték a válaszadók.

Az E-Learning és a közös turisztikai kezdeményezések
A képzés további két fő dimenziója az alábbiakra fókuszál: 1) E-Learning, a hatékony tanulást népszerűsíti
azáltal, hogy jobban reagál a tanulók speciális szükségleteire, mindezt gyorsabban, és költséghatékonyabban
és alacsonyabb környezeti hatással teszi, valamint 2) a mikro- és kisvállalatok közötti együttműködési
lehetőségek, mint például olyan szinergiák létrehozása, amely által a mikro- és kisvállalkozások nagyobb
fenntarthatósági projekteket hajthatnak végre közösen, mint amire egyedül képesek lennének.
Mindkét dimenzió fontosságát alátámasztották a Sustain-T felmérésben résztvevők. Széleskörű az egyetértés
abban, hogy az e-learning megfelelő módja a fenntartható turizmushoz kapcsolódó készségek elmélyítésére,
valamint hogy a helyi vállalkozások hálózatosodásával megnövekszik a közös turisztikai fenntarthatósági
kezdeményezésekben való részvétel lehetősége, a járulékos költségek csökkenése mellett.
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A Sustain-T Képzés
A Sustain-T egy olyan innovatív képzési lehetőség, melynek célja az uniós turisztikai mikro-és kisvállalkozások
szükségleteire reagálva növelni a fenntarthatósági teljesítménytudatosságot, illetve erősíteni a turisztikai
vállalkozások hálózatépítési és együttműködési készségeit a közös fenntarthatósági kezdeményezések, és
környezetbarát szinergiák/partnerségek létrehozása érdekében.
A tananyag a GSTC kritériumaira épül, figyelembe veszi az előkészítési munka eredményeit, és 6 modulból áll,
melynek mindegyike 3-5 fejezetből épül fel az alábbiak szerint:

Modul 1: Fenntartható menedzsment a turisztikai szektorban

1.1 Fejezet: Mi a fenntartható turizmus: Bevezetés
1.2 Fejezet: Az EU fenntartható turizmus programja: rendeletek, ajánlások és kezdeményezések
1.3 Fejezet: Fenntartható turizmus kritériumai és teljesítménymutatói: a GSTC módszer
1.4 Fejezet: A fenntartható turizmus minőségirányítási rendszerei

Modul 2: A fenntartható turizmus helyi közösségekre gyakorolt társadalmi-gazdasági előnyei

2.1 Fejezet: Közösség támogatása: helyi munkahelyteremtés, tisztességes munka, egyenlő esélyek biztosítása
2.2 Fejezet Vállalkozók segítése: helyi szolgáltatások és termékek igénybe vétele, vásárlása
2.3 Fejezet: A megélhetéshez és közösségi szolgáltatásokhoz való helyi hozzáférés segítése
2.4 Fejezet: Helyi közösségek életminőségének javítása a hozzáférhető turizmus által

Modul 3: A fenntartható turizmus kulturális örökségre gyakorolt előnyei

3.1 Fejezet: Kultúra és örökség bemutatása: egy turisztikai vállalkozás imázsa
3.2 Fejezet: Helyi közösségek és kulturálisan/történelmileg érzékeny területek látogatásának promótálása és
menedzsmentje
3.3 Fejezet: Kulturális örökség megőrzése

Modul 4: A fenntartható turizmus környezetre gyakorolt előnyei

4.1 Fejezet: Erőforrások megőrzése: energia- és vízvédelem
4.2 Fejezet: Környezetszennyezés csökkentése: üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, szennyvíz, szilárd
hulladék
4.3 Fejezet: Biológiai sokféleség, ökoszisztémák és tájak megőrzése

Modul 5: Hálózatosodás (Networking) és együttműködések pozitív hatása a turisztikai
vállalkozásokra
5.1 Fejezet: Helyi, európai és nemzetközi turisztikai hálózatok
5.2 Fejezet: Miért jó a hálózatosodás és együttműködés a “fenntartható turizmust szolgáló
kezdeményezések” megvalósítására
5.3 Fejezet: Hogyan legyünk sikeresek hálózatosodásban és együttműködésben?
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Modul 6: Innováció és versenyképesség a fenntartható turizmusban

6.1 Fejezet: A fenntartható mikro- és kisvállalkozások gazdasági irányítása
6.2 Fejezet: Innovatív marketing stratégiák a fenntartható turisztikai vállalkozások részére
6.3 Fejezet: Infokommunikációs eszközök és a fenntartható turizmus
6.4 Fejezet: Közösségi hálózatok fontossága a fenntartható turizmus promótálásában és fejlesztésében
A tananyag kiemelten kezeli a mindenki számára hozzáférhető turizmust, mely lehetővé teszi, hogy a
különböző hozzáférési igényű emberek képesek legyenek önállóan használni az egyetemlegesen megalkotott
turista környezetet. A WTO (World Tourism Organisation) meggyőződése, hogy a turistalétesítmények,
termékek és szolgáltatások mindenki számára való hozzáférhetősége a fenntartható idegenforgalmi politika
központi eleme. A társadalmi fenntarthatóság sokszor figyelmen kívül marad a fenntarthatósági
vitafórumokon. Ehelyett gyakran a gazdasági és környezeti fenntarthatóság kerül előtérbe, míg a turisták és a
közösség szükségletei ilyen módon háttérbe szorulnak.
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Tanulási célok
Mint azt korábban említettük, a Sustain-T projekt célja javítani az uniós turisztikai mikro- és kisvállalkozások
fenntarthatósági teljesítményét azáltal, hogy növeli a vállalkozók fenntartható gyakorlatokra irányuló
tudatosságát, valamint javítja azok hálózatépítési és együttműködési készségeit a közös fenntarthatósági
kezdeményezések, és környezetbarát szinergiák/partnerségek létrehozása érdekében.
Ennek a célnak a megvalósulását a Sustain-T modulok és fejezetek az alábbi területekhez kapcsolódó tudás és
készségek fejlesztésével segíti: 1) turisztikai vállalkozások megfelelő menedzsmentje, mely figyelembe veszi a
társadalmi-gazdasági fejlődést, a források felhasználását és a környezetvédelmet; 2) Környezeti és kulturális
örökség megfelelő használata, mint a turisztikai desztinációk versenyképességének fő mozgatórugója; 3)
hálózatosodás és együttműködés a fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozásábant; 4) a fenntartható
turisztikai termékek hatékony marketingje a gazdasági előnyök maximalizálása érdekében.
A Sustain-T képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:
 meghatározni azokat a fő jellemzőket és eszközöket, melyek a fenntartható turizmushoz
kapcsolódnak, és tudja, hogy azokat egy mikro- vagy kisvállalkozás hogyan tudja alkalmazni.
 meghatározni mikro- és kisvállalkozói szinten a fenntartható turisztikai gyakorlatok
megvalósításának társadalmi-gazdasági előnyeit, különös tekintettel a mindenki számára
hozzáférhető turizmusra.
 meghatározni mikro és kisvállalkozói szinten a fenntartható turisztikai gyakorlatok
megvalósításának kulturális örökségre gyakorolt pozitív hatásait.
 meghatározni a mikro és kisvállalkozások főbb környezetre gyakorolt hatásait, és ezzel összhangban
olyan tevékenységeket végrehajtani (környezetvédelmi jó gyakorlatok), amelyek csökkentik a
negatív hatásokat.
 meghatározni és használni azokat a főbb hálózatosodási és együttműködési hálózatokat, melyek
segítik a fenntartható fejlődést mikro- és kisvállalkozói szinten.
 meghatározni és használni mikro- és kisvállalkozói szinten azokat a főbb innovatív marketing
stratégiákat, infokommunikációs (IKT) eszközöket és közösségi hálókat, amelyek segítik a
fenntartható fejlődést.
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A képzés módszertana
Az együttműködésen alapuló tanulási elmélet
A projekt egy átfogó képzést kínál az idegenforgalmi mikro- és kisvállalkozásoknak, melyet az együttes/közös
tanulási elmélet alapoz meg. Vygotsky szerint (1962) tudásgyarapodás figyelhető meg olyan társadalmi
kontextusban, ahol diák-diák, illetve szakember-diák dolgozik együtt egy valós probléma vagy feladat
megoldásán, mely során egymás nyelvezetére, készségeire, tapasztalataira támaszkodnak, melyeket az egyéni
kultúra határoz meg (Vygotsky, 1978). Lényegében Vygotsky felismeri, hogy a tanulás mindig szociális
környezetben történik, és attól nem elválasztható. Következésképpen azok az oktatási stratégiák, amelyek a
szakértői tudás megosztását szorgalmazzák olyan esetekben, ahol a tanulók közösen dolgoznak egy
problémán, megosztják eredményeiket, és eredményként létrehoznak vagy megvalósítanak egy közös
projektet, segítenek egy tanulói együttműködési közösség létrehozásában. Az együttműködésen alapuló
tanulási megközelítésnek köszönhetően minden résztvevő azonos mértékben vonódik be a problémák közös,
jól koordinált megoldásába.
A tananyag
A tananyag kevésebb elméletet, és több olyan gyakorlati útmutatót, jó gyakorlatot tartalmaz, ami bemutatja
hogyan vezessünk be fenntarthatósági intézkedéseket. A Sustain-T tananyag két részből áll.
Az első rész tartalom alapú, és azt a célt szolgálja, hogy a fenntartható turizmusra irányuló tudatosságot
növelje, valamint hogy lehetővé tegye a területre vonatkozó bevált gyakorlatok alapján történő tanulást. A
bevált gyakorlatok a Sustain-T tananyag innovatív tartalmát képezik. A fenntartható teljesítmény javítását
szolgáló technikák tekintetében élenjáró mikro- és kisvállalkozások által alkalmazott gyakorlatokat mutatunk
be a bevált gyakorlatok blokkban. A hangsúly azon lesz, hogy a gyakorlat milyen könnyen alkalmazható a MKVk által, illetve hogy azok mennyire megfizethetőek és kivitelezhetőek. A dokumentált bevált gyakorlatok a
turisztikai MKV-k számára mutatnak be olyan készre gyártott, gyakorlati haszonnal járó megoldásokat,
amelyeket könnyen alkalmazhatnak saját üzleti környezetükben.
A második rész ezzel szemben tevékenység alapú, és olyan interaktív eszközöket tartalmaz, amelyek segítik a
képzés résztvevőit az együttműködések és a közös, fenntartható turisztikai kezdeményezések
megvalósításában.
A Platform
A Sustain-T e-learning platform egy hálózatépítési és együttműködési felület less a regisztrált MKV-k részére.
A platformon elérhető lesz az interaktív önértékelési, az erőforrás-feltérképező, és egy ötletelési eszköz,
amelyek oly módon kerülnek programozásra, hogy segítsék a MKV-k csoportjának együttes munkáját. Az
eszközök használatával a képzésben részt vevő mikro- és kisvállalkozások tapasztalatra tesznek szert közös
fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozásában, amelyeket közvetlenül is alkalmazhatnak saját üzleti
gyakorlatukban.
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Ezért a Sustain-T eszközök segítségével a tanulók közös fenntartható kezdeményezéseket fognak kidolgozni az
alábbiak szerint:

 1. lépés: az Önértékelési Eszköz segítségével a vállalkozás felméri saját fenntarthatósági
teljesítményét
 2. lépés: a rendelkezésre álló erőforrások felmérése, amelyek a vállalkozás hajlandó befektetni
a fenntarthatóság javításába, illetve a fenntartható kezdeményezések kidolgozásába
 3. lépés: más tanulókkal történő közös munka, amelynek célja a (közös) fenntartható
kezdeményezések kidolgozása

A (közös) szó azért szerepel zárójelben, mert különböző opciók jöhetnek létre: tanulók csoportja létrehozhat
egy olyan kezdeményezést, amely mindannyijuknak megfelel, de akár egymást segíthetik egyéni
kezdeményezések kidolgozásában is. Erre a három lépcsős tevékenységre tekinthetünk projektként, amely a
modulokra épül, lehetővé teszi a tanulói készség- és kompetenciafejlesztést, valamint lehetővé teszi a tanulók
tanár általi értékelését is.
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A tréning anyagának használati lehetőségei
Figyelembe véve a tantárgy moduláris felépítését, valamint azt, hogy a tartalom és az eszközök online
platformon elérhetők lesznek, rugalmasan beépíthető a tananyag, figyelembe véve a résztvevők igényeit,
preferenciáit és elérhetőségét, valamint a különböző módokra: önálló tanulás; személyes oktatás és vegyes
tanulás.
1) Önálló tanulás: a teljes mértékben online tananyag és az interaktív eszközök lehetővé teszik a tanulók
önálló tanulását, akik személyes igényeik, lehetőségeik és céljaik alapján választhatják meg az egyéni
tanulási útjukat és ütemüket. Az önálló tanulás azonban még a leginkább motivált tanulók számára is
kihívást jelenthet. A lemorzsolódás kockázata magas, ezért a képzést biztosítónak négy alapvető
szempontra kell figyelnie: a) fel kell mérni az önirányított tanulásra való hajlandóságot, azaz a
következő tényezőket: autonómia, szervezettség, önfegyelem, kommunikációs készségek, önreflexió
és önértékelés; b) meg kell határozni tanulási célokat: tanulási szerződés megkötése a tanuló és az
oktató / oktató között, amely magában foglalja az egyéni tanulási útvonalat célokkal,
tevékenységekkel, ütemtervvel, találkozótervvel, kiértékeléssel; c) vegyen részt a tanulási
folyamatban, a tanulóknak meg kell érteniük az alapokat, és képeseknek kell lenniük az ismeretek és
gyakorlatok alkalmazására vállalkozásukban; d) rendszeresen értékelje a tanulási folyamatot, vegyen
részt az elért eredmények elemzésében és a feladatkörök áttekintésében (tanuló és oktató/tréner)
játszottak;
2) Személyes oktatás: Szemtől-szemben, oktató által vezetett vagy osztálytermi képzés (a
hagyományosabb megközelítés) szintén eredményes lehet a képzés lebonyolításában, feltéve, hogy
az oktatók interaktív és motiváló tanulási környezetet hoznak létre olyan tevékenységekkel, amelyek
ösztönzik az együttműködést és az elkötelezettséget, és ezeket szem előtt tartják. A Sustain-T
célközönségének legnagyobb akadálya azonban az, hogy a tanulóknak egy időre egy bizonyos helyre
tervezett képzéseken kell részt venniük;
3) Vegyes tanulás: úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb megoldás a Sustain-T képzés lebonyolításához, ami
egyaránt magában foglalja az online önálló tanulást és a személyes szemináriumokat, ami azt jelenti,
hogy a tanulók hagyományos workshopokon is részt vehetnek, miközben önállóan oldják meg az
online feladatokat.
A személyes oktatás és a technológiai eszközök ötvözése testre szabott képzést kínál a tanulók számára
személyre szabott visszajelzéssel. A vegyes képzésnél nem jelent korlátot az idő, vagy a hely. Az MKV
tanulóknak már nem kell várniuk egy tervezett képzésre, hogy megoldják problémáikat és választ kapjanak
kérdéseikre, mivel az online képzési források mindig segítséget nyújtanak. Az az előny, ami miatt sok szervezet
a kevert tanulási stratégiát választja, az a költségmegtakarítás. Ennek oka, hogy a vegyes tanulás hatékonnyá
teszi a képzési folyamatot, és nem igényel annyi időt vagy pénzt, mint a hagyományos képzés.
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Az 1. ábrán ezt a megközelítést vázlatosan ábrázoljuk, meghatározva a kapcsolódásokat, és az egyes részek
időtartamát. A becsült teljes időtartam 45 óra.

Figure 1: Sustain-T blended learning mode

Jelmagyarázat:
1. Initial self-assessment
Using the Sustain-T self-audit for main gaps sustainability diagnosis
2. Workshop 1: Introduction
Introduction to the Course, tools and learning content. Encouraging the promotion of the sustainability at MSE
level. Sharing experiences, motives and expectations
3. Distance learning: Modules 1 - 4
Independent distance learning of the first 4 modules, studying the content and carrying out the proposed
learning activities
4. Identification of resources// Matching gaps with resources
Identification of available resources for improving MSE sustainability performance // matching gags with
resource map
5. Workshop 2: Brainstorming of joint ST initiatives
Brainstorming for joint ST initiatives, based on the matches. Selecting the best idea for the ST project.
Agreement on the general guidelines for its planning.
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6. Distance learning: Modules 5 – 6
Independent distance learning of the last 2 modules, studying the content and carrying out the proposed
learning activities
7. Joint development of ST initiatives/projects
Detailing the ST initiatives/projects – establishing a Plan with goals, steps, responsibilities and deadlines, in
group
8. Final self-assessment
Using the Sustain-T self-audit for learners’ reflection on the current sustainability performance of their
MSEs and the main measures to be taken in the future
9. Workshop 3: Presentation of the ST initiatives/projects
Presentation of the ST initiatives/projects. Evaluation of the Course. Closing
1. Kezdeti önértékelés
A Sustain-T önértékelő eszköz felhasználása a fő hiányosságok diagnosztizálásához a fenntarthatóság
területén
2. 1. műhely: Bevezetés
Bevezetés a kurzusba, az eszközök és a tanulási tartalom ismertetése. A fenntarthatóság ösztönzése az
MKV-kra szabva. Tapasztalatok, motivációk és elvárások megosztása.
3. Távoktatás: 1–4. Modul
Az első 4 modul távoktatása, a tananyag tanulmányozása és a javasolt tanulási tevékenységek elvégzése.
4. Erőforrások azonosítása // A hiányosságok összehangolása az erőforrásokkal
Az MKV fenntarthatósági teljesítményének javításához rendelkezésre álló erőforrások azonosítása // a
hiányosságok összevetése erőforrástérképpel.
5. 2. workshop: A közös ST kezdeményezések ötletbörzéje
Ötletgyűjtés a közös ST kezdeményezésekhez, az erőforrás-térképek összevetése alapján. A legjobb ötlet
kiválasztása az ST projekthez. Megállapodás a tervezés általános részleteiről.
6. Távoktatás: 5–6. Modul
Az utolsó 2 modul független távoktatása, a tartalom tanulmányozása és a javasolt tanulási tevékenységek
elvégzése.
7. Az ST kezdeményezések / projektek közös fejlesztése
A ST kezdeményezések / projektek részletezése - terv kidolgozása célkitűzésekkel, lépésekkel, felelősökkel
és határidőkkel, csoportban.
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8. Végső önértékelés
A Sustain-T önértékelő eszköz felhasználása a tanulók vállalkozásának aktuális fenntarthatósági
teljesítményének méréséhez és a jövőben megteendő főbb intézkedések tervezése.
9. 3. workshop: Az ST kezdeményezések / projektek bemutatása
Az ST kezdeményezések / projektek bemutatása. A tantárgy értékelése. Zárás.
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A képzés struktúrája
A Sustain-T képzés hat modulból áll, melynek mindegyike egy-egy önálló tanulási egység. A képzés minden
modulja ugyanolyan struktúrát követ, melynek részei: rövid leírás (modul áttekintése), időtartam, tanulási
célok, módszerek, tartalomhoz kapcsolódó rész (erőforrások; jó gyakorlatok; esettanulmányok); tevékenységalapú rész (interaktív eszközök és feladatok, e-learning platform); Értékelés; Referenciák, további források és
szószedet.
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Modul 1: Fenntartható menedzsment a turisztikai szektorban
A kurzus bevezető modulja négy fő tartalmi egységből áll, melynek mindegyike a
turisztikai szektoron belüli fenntartható menedzsmenttel foglalkozik:
1.1 Fejezet: Mi a fenntartható turizmus: Bevezetés
Leírás (áttekintés)

1.2 Fejezet: Az EU fenntartható turizmus programja: rendeletek, ajánlások és
kezdeményezések
1.3 Fejezet: Fenntartható turizmus kritériumai és teljesítménymutatói: a GSTC
módszer
1.4 Fejezet: A fenntartható turizmus minőségirányítási rendszerei a mikro- és
kisvállalkozásoknál
A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok elérésére
válnak alkalmassá:

Tanulási célok

Tudás: a felhasználók megismerik a fenntartható turizmus fogalmát, a legfontosabb
Uniós szabályokat, ajánlásokat és kezdeményezéseket európai szinten, a
fenntartható turizmushoz kapcsolódó kritériumokat és indikátorokat, valamint az
vállalkozásban alkalmazandó minőségirányítási rendszereket.
Készségek: Képes lesz jobban felismerni a fenntartható turizmushoz kapcsolódó
főbb jellemzőket és eszközöket, és hogy azokat hogyan tudják a mikro és
kisvállalkozások alkalmazni.
Kompetenciák: A fenntartható turizmus promóciójának és fellendítésének
elősegítése mikro és kisvállalkozói szinten.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz
kapcsolódó források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével együttműködési
csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc
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Modul 2: A fenntartható turizmus helyi közösségekre gyakorolt társadalmi-gazdasági
előnyei
A modul négy fő tartalmi egységből áll, melynek mindegyike a fenntartható turizmus
társadalmi-gazdasági aspektusaival foglalkozik, különös tekintettel a közösségi szinten
kifejtett hatásokra:

Leírás (áttekintés)

2.1 Fejezet: Közösség támogatása: helyi munkahelyteremtés, tisztességes munka,
egyenlő esélyek biztosítása
2.2 Fejezet Vállalkozók segítése: helyi szolgáltatások és termékek igénybe vétele,
vásárlása
2.3 Fejezet: A megélhetéshez és közösségi szolgáltatásokhoz való helyi hozzáférés
segítése
2.4 Fejezet: Helyi közösségek életminőségének javítása a hozzáférhető turizmus által
A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok elérésére
válnak alkalmassá:

Tanulási célok

Tudás: a felhasználók megtanulják, hogy hogyan támogathatják a helyi közösséget
helyi munkahelyteremtéssel, tisztességes munkával, diszkrimináció mentesen,
valamint hogy hogyan promótálják a helyi termékek vásárlását és a helyi
szolgáltatások használatát. Megismerik továbbá, hogy a turisztikai KKV-k hogyan
népszerűsíthetik a hozzáférhető turizmust.
Készségek: képes lesz beazonosítani a turisztikai fenntarthatósági gyakorlatok által
eredményezett, KKV-kra gyakorolt társadalmi-gazdasági előnyöket, különös
tekintettel az elérhető turizmusra.
Kompetenciák: A társadalmi-gazdasági és hozzáférhető turizmus promóciójának és
fellendítésének elősegítése mikro és kisvállalkozói szinten.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz kapcsolódó
források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével együttműködési
csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc

www.sustain-t.eu

Sustainable Tourism through Networking and Collaboration
2017-1-ES01-KA202-038128

Modul 3: A fenntartható turizmus kulturális örökségre gyakorolt előnyei
A modul három fő tartalmi egységből áll. Ezek mindegyike a fenntartható
turizmus és a kulturális örökség közötti különleges interakciót taglalja:
Leírás (áttekintés)

3.1 Fejezet: Kultúra és örökség bemutatása: egy turisztikai vállalkozás imázsa
3.2 Fejezet: Helyi közösségek és kulturálisan/történelmileg érzékeny
területek látogatásának promótálása és menedzsmentje
3.3 Fejezet: Kulturális örökség megőrzése
A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok
elérésére válnak alkalmassá:

Tanulási célok

Tudás: hogyan tudják a turisztikai KKV-k segíteni a helyi kulturális örökséget
azáltal, hogy népszerűsítik a helyi közösségek és kulturálisan/történelmileg
érzékeny területek látogatását. A képzésben résztvevők megtanulják, hogy a
turisztikai KKV-k hogyan segíthetik a kulturális örökség védelmét.
Készségek: képes lesz jobban felismerni a KKV-k turisztikai fenntarthatósági
gyakorlatainak pozitív hatását a kulturális örökségre.
Kompetenciák: A kulturális örökség védelmének erősítése helyi szinten, a
fenntartható turizmus segítségével mikro és kisvállalkozói szinten.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz
kapcsolódó források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével
együttműködési csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc
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Modul 4: A fenntartható turizmus környezetre gyakorolt előnyei
A modul három fő tartalmi egységből áll, melynek mindegyike a fenntartható
turizmus és a környezet közötti kapcsolatot vizsgálja:
Leírás (áttekintés)

4.1 Fejezet: Erőforrások megőrzése: energia- és vízvédelem
4.2 Fejezet: Környezetszennyezés csökkentése: üvegházhatást okozó gázok
kibocsátása, szennyvíz, szilárd hulladék
4.3 Fejezet: Biológiai sokféleség, ökoszisztémák és tájak megőrzése
A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok
elérésére válnak alkalmassá:
Tudás: A felhasználók megtanulják, hogy a turisztikai szektor KKV-i miként
támogathatják a környezet megőrzését helyi és globális szinten. Megtanulják
továbbá, hogy a turisztikai KKV-k hogyan tudják csökkenteni a környezetre
gyakorolt káros hatásukat.

Tanulási célok

Készségek: a felhasználók képessé válnak felismerni a turisztikai KKV-khoz
köthető környezeti aspektusokat és hatásokat, valamint ezzel egy időben
képessé válnak olyan célkitűzések megvalósítására (környezeti jó gyakorlatok
révén), melyekkel csökkenthetőek a negatív hatások.
Kompetenciák: mikro- és kisvállalkozói szinten a környezeti jó gyakorlatok
alkalmazásának ösztönzése a környezetileg fenntarthatóbb turizmus
érdekében.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz
kapcsolódó források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével
együttműködési csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc
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Modul 5: Hálózatosodás (Networking) és együttműködések pozitív hatása a
turisztikai vállalkozásokra
A modul három fő tartalmi egységből áll, melyek a hálózatosodás és
együttműködés turisztikai vállalkozásokra gyakorolt pozitív hatásait taglalja:
5.1 Fejezet: Helyi, európai és nemzetközi turisztikai hálózatok
Leírás (áttekintés)

5.2 Fejezet: Miért jó a hálózatosodás és együttműködés a “fenntartható
turizmust szolgáló kezdeményezések” megvalósítására
5.3
Fejezet:
Hogyan
együttműködésben?

legyünk

sikeresek

hálózatosodásban

és

A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok
elérésére válnak alkalmassá:
Tudás: a felhasználók elsajátítják, hogy a turisztikai KKV-k hogyan javítsák
teljesítményüket és váljanak sikeresebbé a hálózatosodási és együttműködési
kezdeményezések segítségével, melyek a fenntarthatóságra irányulnak.
Tanulási célok

Készségek: a felhasználók megtanulják sikeresen beazonosítani és
megvalósítani a KKV-k részére elérhető főbb hálózatosodási és együttműködési
hálózatokat.
Kompetenciák: Hálózatosodás és együttműködési kezdeményezések
támogatása mikro- és kisvállalkozói szinten, a fenntarthatóbb turizmus
érdekében.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz
kapcsolódó források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével
együttműködési csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc
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Module 6: Innováció és versenyképesség a fenntartható turizmusban
A modul négy fő tartalmi egységből áll. Ezek mindegyike olyan innovációkkal és innovatív
stratégiákkal foglalkozik, melyek hozzájárulnak a fenntarthatóbb turisztikai vállalkozások
promótálásához:
6.1 : A fenntartható mikro- és kisvállalkozások gazdasági irányítása
Leírás (áttekintés)

6.2 Fejezet: Innovatív marketing stratégiák a fenntartható turisztikai vállalkozások
részére
6.3 Fejezet: Infokommunikációs eszközök és a fenntartható turizmus
6.4 Fejezet: Közösségi hálózatok fontossága a fenntartható turizmus promótálásában és
fejlesztésében
A modul anyagainak elsajátításával a felhasználók az alábbi tanulási célok elérésére
válnak alkalmassá:

Tanulási célok

Tudás: A felhasználók megtanulják, hogy a turisztikai KKV-k hogyan tudják
teljesítményüket javítani és sikeresebbé válni az innovatív marketing stratégiák,
infokommunikációs eszközök és közösségi hálózatok révén – a fenntarthatóság
jegyében.
Készségek: A felhasználók képesek lesznek a főbb innovációs marketing stratégiák,
infokommunikációs eszközök és közösségi hálózatok beazonosítására, azok
alkalmazására.
Kompetenciák: Az innovatív marketing stratégiák, IKT eszközök és közösségi hálózatok
használatának ösztönzése a fenntartható turizmus promótálásához.

Módszerek

Értékelés

Önálló tanulás a képzés anyagainak elsajátításával, valamint az anyaghoz kapcsolódó
források és linkek áttanulmányozásával.
A platformon rendelkezésre álló felület és eszközök segítségével együttműködési
csapatmunka a mikro és kisvállalkozók részvételével.
A képzés virtuális platformján elérhető önértékelési eszköz.
Szükséges időkeret:

Időbeni ütemezés

Tanulási tartalom (önálló tanulás): 1.5 óra
Önellenőrző kérdések: 5 perc
On-line feladatok: 20 perc
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Tudástranszfer
A jelen Képzési Program innovatív jellegét az adja, hogy egyrészt a mikro és kisvállalkozások képzési
igényfelmérésére épül, másrészt pedig felhasználja annak a felmérésnek az eredményeit, mely alapján
beazonosíthatóak azok a kihívások, melyekkel a mikro és kisvállalkozások szembesülnek a fenntarthatósági
kezdeményezések megvalósítása során. A felmérés nemzetközi jellege, valamint az EQF (European
Qualification Framework ) módszerrel összhangban meghatározott tanulási eredmények alkalmassá teszik a
képzés különféle oktatási kontextusban történő alkalmazását (szakképzés, felnőttképzés stb.).
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