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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА – АГРОТУРИЗАМ И
ЕДУКАЦИЈА
Савремени приступ агротуризму намеће већи
ниво ангажмана пружаоца услуга у овој делатности, како би се задовољиле потребе туристa а
истовремено обезбедило и одрживо управљање
својом
пословном
активношћу.
Одрживи
развој је дефинисан као онај развој који је
усмерен тако да се задовоље потребе садашње
генерације, на начин који не доводи у питање
могућност будућих генерација да подмире
своје потребе. Одрживи развој поставља се
као приоритетни циљ економског, социјалног и
укупног развоја. Концепт одрживог развоја је
постао водећи принцип у економској политици
и политици животне средине на свим нивоима
(локалном, регионалном, државном). Пракса је
показала да одрживи развој подједнако почива
на економским, еколошким и социјалним
принципима. Централно питање у проблематици
одрживог развоја припада човеку, односно
изналажењу што хуманијих услова живота и
рада. Према Лојовићу и Гњату (2016), најважнији

фактор одрживог развоја туризма су туристи.
Остали фактори: привреда, локална заједница и
животна средина су у међузависности и дјелују
на туристе. Међузависност фактора одрживости
развоја туризма уствари представља еколошки
туризам, здраву животну средину, туризам
као социјалну подршку унапређењу квалитета
живота у локалној заједници. Агротуризам кроз
своју понуду према туристи треба да обезбеди
предуслове да туриста спозна карактеристике
специфичности ове делатности у одређеној
регији, а што је уједно и одлика ове привредне
делатности. Наиме, када је реч о туристичком
путовању, то практично значи да туристи
који желе да спознају истину имају пре свега
на уму тежњу да провере ”сопственим очима“
да ли оно што знају о свету (локацији коју
посећују) одговара стварности, односно да
ли њихова представа одговара свету какав
јесте. То конкретно значи својеврсну проверу
наших представа на лицу места, кроз лично

искуство. Човек верује у оно што сам види, што
је опипљиво, што сам искуси. Поремећаји до
којих долази резултат су несавршености наших
чула, погрешног разумевања и закључивања,
итд. Али лично искуство је увек играло главну
улогу у процесу сазнавања. Посредством
туризма модерни човек обнавља важност
личног искуства при стицању знања. Пружа му
се могућност да сопственим очима, сам искуси
и увери се у оно што је научио из књига и
телевизијских програма (Чомић, 2005).
Лична спознаја се темељи не само на локацији,
већ и садржајима који су предмет туристичке понуде. Шугић (2015) наводи, да данашња
настојања развоја што успешнијих туристичких стратегија узимају у обзир задовољство
туриста, локалног становништва те одрживост
саме дестинације. Према њему, успех туристичког планирања не зависи увек о онима који
5
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планирају, него и о понашању туриста те вољи
домаћина да туристу прихвати.
Едукација пружаоца услуга у области агротуризма, је неопходна не само како би се пружио
што већи ниво услуга, већ и да би се остварила позитивна комуникација између домаћина
и туристе. Туристи и домаће становништво
налазе се на различитим “половима” када је у
питању њихов положај у туризму. Оно што је
за једног слобода и ужитак за другог је терет и
рад. Сударају се слободно време и рад и потреба за одмором. Такав однос може резултирати
негативним реакцијама које су резултат горе
наведених разлика. Туристи утичу и на промену начина живота и рутине којом живи локална
заједница стварајући гужве. Турист осећа
одређену врсту премоћи над локалним становником јер сматра да има оно што они немају:
слободу путовања, слободно време и финансијску премоћ те очекује да им се подилази. Такви
ставови, иако су често и истинити код локалног
становника могу изазвати револт који резултира негативном реакцијом према таквом туристу
(Шугић, 2015).
Анализе досадашњих истраживања у области
туризма (агротуризма) показују да је едукација људи ангажованих у агротуризму један од
основних проблема. Петровић и Терзић (2015)
наводе да у Србији иако у већем броју случајева

постоје добро опремљене стамбене јединице са
квалитетним програмом боравка у агротуризму,
агротуризам је оптерећен проблемима који отежавају његов даљи развој:
•
•

•

недовољна едукација људи који су ангажовани у пријему и опслуживању гостију;
недовољан број информативних пултова у
селима, како би се обезбедиле информације, као и њихова недовољна повезаност
са туристичким организацијама и
неадекватна инфраструктура.

Проблем неадекватне информисаности туриста
присутан је према наводима Шугића (2015) и у
другим гранама туризма. Наиме, он сматра да
проблеми у контакту са туристима могу настати и на самом почетку, кроз брошуре које су
један од важнијих контаката са туристом. Он се
често јавља пружањем нетачних информација
и пренаглашавањем одређених карактеристика
дестинације.
Брошура треба бити једноставна и истинита
а дестинација описана уз пажљиво одабране
епитете. На тај начин пружалац услуга и локална заједница може очекивати пуно задовољније
госте.
Ниво услуга које се пружају у области агротуризма утиче и на његов развој, а тиме и развој

саме заједнице у целини. Према Лошићу (2016)
неравномеран рурални развој представља значајан проблем који погађа како развијене тако
и неразвијене земље. Демографска слика неумољиво показује да миграциона кретања радно
способног становништа иду у правцу напуштања
сеоских домаћинстава и концентрисању у велике градове.
Питање едукације у свакој грани туризма (па
тиме и агротуризма) је веома сложено и комплексно. Едукација је неопходна због правилног
представљања пружаоца услуга потенцијалном
госту, сврсисходне комуникације са гостом и
пружања очекиване услуге кориснику.
Недовољно квалитетан приступ пружаоца
услуга у било ком од напред наведених сегмената пружања услуга, може имати нежељене
последице на пословање. Веома често пружаоци услуга немају осећај да требају и могу
дограђивати своје капацитете, или пак проширити палету својих садржаја кроз обучавање
и увођење нових програма, било да је реч о
активностима које се односе на управљање
домаћинством или пак на оне који се односе на
анимирање самих гостију.
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2. ЦИЉ СТУДИЈЕ
Циљ студије „Анализа потреба за едукацијом у
агротуризму у Србији и Босни и Херцеговини“
представља анализу стања у области едукације
у агротуризму и дефинисања обука које могу
допринети јачању капацитета пружаоца услуга.
Студија има за циљ да на основу истраживања,
као и стања на терену а у складу са реалним
потенцијалима учесника на пројекту, дефинише
пакет обука које могу допринети оснаживању
пружаоца услуга у области агротуризма у
Србији и Босни и Херцеговини.   

Photo by Jaromír Kavan on Unsplash

Највећи део аналаза у овој студији базирано је
на истраживању референтног узорка испитаника састављеног од представника инстутуција и
појединаца који на својствен начин учествују
у појединим сегментима организованости или
имплементације агротуризма у РС и БиХ, предлога самих пружаоца услуга, као и досадашњег
искуства високошколских институција у пружању овакве врсте обуке.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА – ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДАТАКА
При анализи потреба за едукацијом у агротуризму у РС и БиХ, примењен је већи број метода
прикупљања података и информација, иако је
ниво едукованости пружаоца услуга у агротуризму релативно тешко оценити и сагледати,
имајући у виду специфичност циљне групе. У
циљу прикупљања података, коришћене су
следеће методе:
•

анализа реализованих обука у претходном периоду: имајући у виду да су
у конзорцијуму пројекта високошколске институције које се између осталог
баве и едукацијом у области туризма и
агротуризма, као и регионалне развојне
агенције, извршена је анализа искуства из
предходног периода о реализованим обукама. Ова анализа је била од значаја при
дефинисању дужине трајања обуке, интензитета, садржаја, начина реализације,

•

места реализације, неопходних услова
за реализацију и других саставних елемената самих обука. Посебан значај је
имала анализа “тражених” обука међу
пружаоцима услуга, посебно у сегменту
руковођења домаћинством;
фокус групе: на самом почетку реализације пројекта, одржане су 2
фокус групе у оквиру радионице на
Пољопривредном факултету у Бањој
Луци са представницима већег броја
институција и појединаца – учесника
у сектору агротуризма (представници
ресорних министарстава, високошколских
институција, туристичких организација,
развојних агенција, пружаоца услуга у
агротуризму...). Посебна пажња у оквиру
фокус група била је на пружаоцима услуга и њиховим ставовима о потребама за
додатном едукацијом и врстом обука које

•

је потребно реализовати.   Фокус групе
су уједно допринеле и квалитетнијем
формирању упитника за следећу фазу
истраживања;
„on-line“ истраживање: у циљу квалитетније оцене доприноса појединих
учесника у агортуризму обављено је
„on-line“ истраживање међу представницима великог броја институција и појединаца
укључених у агротуризам. Истраживање
је обављено у периоду од краја маја
до краја јуна месеца, 2018. године.
Истраживањем је обухваћен референтни узорак до 184 испитаника из РС и БиХ.
У истраживању је учествовао и мањи
број испитаника из земаља Европске
Уније (партнерских земаља на пројекту),
међутим због релативно слабијег одзива, њихови ставови нису уврштени и
обрађивани, али су коришћени као основ
8
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•

за неке компаративне анализе. У оквиру
овог истраживања, била су дефинисана
питања која су послужила истраживању
стања људи који су директно укључени
у активности агротуризма и потреба за
њиховом едукацијом и додатним обукама;
интервјуи са носиоцима домаћинстава које пружају услуге у агротуризму
– осим учешћа у електронском истраживању, носиоци агротуризма су посебно
били анкетирани са освртом на потребе
за обукама, које могу допринети унапређењу њиховог пословања. Анкетирање
је обављено у периоду крај августа до
краја септембра месеца 2018. године. У

•

анкетирању је учествовало 24 домаћинније значајније заступљено, ни кроз анаства из РС и БиХ, која су давала своје
лизу или истраживања, нити пак кроз
одговоре на постављена питања;
дефинисане програме.
анализа секундарних извора – од
секундарних извора коришћени су раз- Тежиште анализе овог истраживања је на предличити типови званичних докумената логу одређеног броја обука које могу бити од
(стратегије,
правилници,
упутства..) користи пружаовцима услуга са најзначајнијим
публикације настале као резултат раз- карактеристикама сваке од обука без улажења
личитих пројектних активности у сфери у детаље (што је предмет радног пакета 2).
руралног туризма, научни и стручни
радови са одговарајућом тематиком, као
и завршни радови студената на свим
нивоима студирања. Овом приликом је
неопходно истаћи чињеницу, да питање
едукације пружаоца услуга у агротуризму
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4. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
4.1. ПОТРЕБЕ ЗА ОБУКАМА

Анализа значаја улоге појединих учесника за развој агротуризма у
Србији и Босни и Херцеговини, на основу ставова испитаника показује
да је улога домаћинстава која се баве агротуризмом најважнија за његов
даљи развој. У обе државе испитаници у преко 60% случајева, значај
домаћинства оцењују оценом 4 или 5 на скали од 1 до 5. Испитаници у
Србији (графикон 1), са преко 40% оцењују овај допринос са највећом
оценом, за разлику од испитаника у БиХ (графикон 2), где је тај проценат
нешто нижи (26,4%). Према последњим промотивним активностима
туристичке организације (Каталог сеоских домаћинстава Србије, 2018),
преко 220 домаћинстава широм РС  пружа различите садржаје туристима.
Истовремено раде се и различити програми, који за циљ имају директну
едукацију пољопривредних произвођача и носилаца руралног развоја
(http://www.arrsm.rs/turizam/brosura_rrazvoj_i_rturziam.pdf).
Љутић (2013) је радећи анкетирања са око 30 породица у 3 регије Босне
и Херцеговине (Мостар - Херцеговина, Горажде - Подрински регион и
Влашић - регион централне Босне) дошао до података о недовољној
обучености домаћинства или лица која се баве или учествују у
руралном туризму.

Наиме анкетом 30 домаћинстава која се баве делатношћу у области
руралног туризма, дошло се до податка да у 40% случајева, чланови
домаћинства и/или лица која раде у домаћинству нису прошли ниједну
врсту тренинга, а да су у 60% случајева, власници домаћинстава учествовали у радионицама које су организовале локалне и међународне
невладине организације. Питање едукације учесника у агротуризму у
великој мери зависи и од времена које носиоци домаћинства и/или лица
задужена за ову делатност имају за сопствено усавршавање. Испитаници
у БиХ (графикон 3) су навели да у већини случајева (63,2%) немају особу
задужену за агротуризам, док је у РС (графикон 4) већина испитаника
навела да има особу задужену за агротуризам (63,9%).
Иако постоји релативно велики број услуга које пружаоци услуга нуде у
агротуризму кроз своју понуду, само мали број њих има озбиљнији значај за пословање у смислу препознатљивости или лидерства (табела 1,
графикон 5).
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Табела 1. Услуге по којима су домаћинства
препознатљива као аутентична (лидери) у
региону
1

Оброци и дегустације хране и пића

2

Смјештај

3

Пасивни одмор (у агро амбијенту)

4

Активни одмор (у агро амбијенту)

5

Рекреативне и спортске активности

6

Кулинарски програми

7

Посета културних центара

8

Посета религијских центара

9

Посета историјски важних места

10

Локалне манифестације

11

Чување традиције

12

Продаја сувенира и специјалитета

13

Упознавање са архитектуром

14

Истицање аутентичности

15

Друго

21. Графички приказ проценталне структуре
одговора испитаника у БиХ на питање “Колики
је допринос домаћинстава (пружаоца услуга у
агротуризму – пољопривредних газдинстава) у
развоју агротуризма на скали од 1 до 5?” (%)

Графикон 22. Графички приказ одговора
испитаника у РС на питање “Колики је
допринос домаћинстава (пружаоца услуга у
агротуризму – пољопривредних газдинстава) у
развоју агротуризма на скали од 1 до 5?” (%)

Графикон 3. Графички приказ одговра
испитаника на питање “Да ли Ваша
институција има особу задужену за
агротуризам?”у БиХ (%)

Графикон 4. Графички приказ одговра
испитаника на питање “Да ли Ваша
институција има особу задужену за
агротуризам?” у РС (%)
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Истраживања ставова учесника у агротуризму указују да је мали број
услуга реално присутан у понуди и да носиоци пословања, имају реалних
потреба за додатном едукацијом. Према наводима Љутића (2013), преко
30% анкетираних домаћинстава је као потребу навело недоастатак обуке.
Међу пожељним обукама доминирају: еко стандарди у смештају, писање
и управљање пројектима, употреба интернета, развој пословног плана,
комуникација са медијима и у нешто мањем обиму курсеви страних језика.
Интересантно је констатовати да курсеви страних језика нису најпримарнија потреба и да власници препознају нове потребе у вођењу сопствене
привредне делатности.
Имајући у виду наведена истраживања, као и анализе доступних материјала може се рећи да међу домаћинствима која се баве агротуризмом
постоји потреба за додатном едукацијом, додатним обукама, које би се
условно могле сврстати у две категорије:
•
•

Графикон 5. Графички приказ пружаоца услуга агротуризма у БиХ и РС при одабиру три врсте
туристичких услуга које постоје у структури њихове понуде а по којима су препознатљиви као
аутентични (лидери) у региону (%)

Обуке за креирање програма управљања домаћинством
Обуке за креирање програма за госте

Обуке за креирање програма управљања домаћинством имају за циљ
јачање домаћинства (финансијски, институционално, организацијски...)
и стварање предуслова за успешнији наступ на тржишту.
Са друге стране пак, обуке за креирање програма за госте имају за циљ
да прошире палету садржаја који могу имати значај за само домаћинство, али бити интересантни и за туристе који посете домаћинство, како
би боравак био садржајнији и упечатљивији. Конзорцијум пројекта је
узимајући наведено у обзир, припремио сет курсева за обе врсте обука,
имајући у виду и њихову атрактивност за потенцијалне кориснике.
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Обуке за креирање програма управљања домаћинством:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Израда бизнис планова у агротуризму
Начела управљања сеоским домаћинствима у агробизнису
Управљање финансијама у агротуризму
Припрема програма активности у понуди сеоских домаћинстава
Савремене технике промоције и продаје у руралном туризму
Развој ланаца вредности у агротуризму
Организација догађаја у агротуризму и промовисање локалних
манифестација
Управљање пројектним циклусом и потенцијални извори
финансирања
ИПАРД ИИ програм подршке руралном развоју са акцентом на агротуризам и ЛАГ
Визуелни идентитет домаћинства у агротуризму
Простори, објекти и зелене површине у агротуризму
Еколошки аспекти пословања носилаца понуде у одрживом
агрозуризму
Приступачни туризам – прилагођавање понуде у агротуризму лицима са посебним потребама

Обуке за креирање програма за госте:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Услуге исхране и пића као сегмент понуде у агротуризму
Анимације у агротуризму
Нематеријална културна баштина у функцији агротуризма
Дегустација, презентовање и продаја традиционалних производа
од меса на домаћинству
Дегустација презентовање и продаја традиционалних сирева
Дегустација, презентовање и продаја вина и ракија - вински туризам
Органска (или еколошка) производња у функцији агротуризма
Употреба органских производа у агротуризму
Алтернативне методе у повртларству
Пчеларство у функцији развоја агротуризма
Аквакултура на породичном газдинству
Резидба воћака
Берба воћа
Косидба и традиционално спремање сена
Како произвести властито семе или садницу
Сакупљање љековитог биља, шумских плодова или гљива
Производња сапуна у кућним условима на традиционални начин

У оквиру овог радног пакета приказане су у форми модула основне информације сваке од наведених обука (циљеви модула, општи исходи учења и
посебни исходи учења по модулима (знања, вештине и ставови).
Детаљна разрада сваке од наведених обука, предмет је радног пакета 2
у оквиру ЛАНДС пројекта.
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5.1. ОБУКЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ДОМАЋИНСТВОМ

Назив модула

Израда бизнис планова у агротуризму

Циљеви модула

Подстаћи полазнике на сагледавање значаја примјене пословног планирања и кориштења бизнис планова у реализацији активности у агротуризму. Оспособити
учеснике да идентификују приходе и расходе свог домаћинства од бављења агротуризмом укључујући пољопривредне и непољопривредне делатности.
Упутити кориснике на важности коришћења бизнис планова за адекватно приказивање свих добитака и губитака које могу проузроковати активности у
агротуризму. Упутити кориснике на могућности кориштења бизнис планова, ради планирања инвестиција, добијања права на подстицаје или олакшавања
одобравања кредита. Унапредити став полазника о важности коришћења бизнис планова у планирању и реализовању пословних активности у агротуризму.

Општи исходи учења

Обезбеђивање основних садржајних елемената бизнис планова за техничку израду базираних на специфичностима пружаоца
услуга у агротуризму. Разумевање значаја бизнис планова у пословном планирању прихода и расхода домаћинства, као и анализе
потенцијалних инвестиција у агротуризму. Разумевање употребе бизнис планова у организовању активности на газдинству.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник модула ће стећи основна знања о разликама између једноставних и сложених бизнис планова у агротуризму. Полазник модула ће стећи
основна знања о техничким специфичностима различитих делова бизнис планова у агротуризму. Полазник модула ће стећи основна знања о
важности, могућностима и значају коришћења бизнис планова у организовању њиховог агротуризма. Полазник ће стећи вештине анализирања
прихода и расхода на агротуризму. Полазник ће унапредити став о важности израде бизнис планова за ефикасно пословање.

Назив модула

Начела управљања сеоским домаћинствима у агробизнису

Циљеви модула

Свеукупни циљ едукације је повећање знања корисника (особа које се баве агротуризмом, њихова удружења, особа које желити
развити своју идеју бављења агротуризмом) о основним начелима приликом управљања сеоским домаћинствима.

Општи исходи учења

Стицање знања и вјештина циљаних група које су неопходне за квалитетно руковођење и управљање сеоским домаћинствима.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће стећи знања и побољшати вештине неопходне за квалитетно руковођење и управљање сеоским домаћинствима, односно: упознати
се са концептима бављења сеоским туризмом; стећи знање о томе како одабрати циљану групуу гостију; упознати се са законским прописима у овој
области, који дефинишу типове сеоских домаћинстава, начин реги-страције и пословања и упознати се са начинима промоције свог бизниса.
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Naziv modula

Управљање финансијама у агротуризму

Циљеви модула

Оспособити полазнике да разумеју начине финансирања сопственог агробизниса.

Општи исходи учења

Унапређене компетенције полазника за успешно управљање финансијама.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник је обучен да разуме основне појмове финансирања. Полазник је обучен да тражи најповољније
изворе финансирања сопственог бизниса или проширења постојећег.

Naziv modula

Припрема програма активности у понуди сеоских домаћинстава-унапређење агротуристичког пословања

Циљеви модула

Дати препоруке на бази искуства из добре праксе-креирање програма активности у понуди сеоског домаћинства и стварање услова за одрживи развој
у области агротуризма. Упознати полазнике са основним појмовима и терминологијом из области туризма и туристичког пословања. Објаснити начин
функционисања туристичког тржишта и специфичности тенденција на страни понуде и тражње. Указати полазницима на позитивне и негативне ефекте
савременог туризма са посебним освртом на проблем одрживог развоја. Упознавање полазника са теоријским аспектом и примерима добре праксе
односа с јавношћу у сектору туризма. Обучити полазнике за креирање и избор програма активности у њиховој понуди, брендирање и позиционирање
активности на тржишту. Разумевањем улоге односа с јавношћу у изградњи и управљању имиџом, брендом и репутацијом. Сугерисати систематичан
приступ у планирању и управљању односима с јавношћу и имплементацји плана активности у туристичкој понуди. Стицање знања из области медија
и медијских комуникација и њихова примена у области туризма, са посебним освртом на савремене медије (интернет и друштвене мреже).

Општи исходи учења

Овладавање основним појмовима везаним за туристичко пословање што треба да омогући полазницима да се са већом сигурношћу и ефективније непосредно
укључе у пружање услуга у агротуризму. Овладавање основним појмовима и активностима односа с јавношћу што полазницима треба да омогући ефикасну
изградњу и управљање имиџом, брендом и репутацијом у агротуризму. Изграђена способност и познавање методологије планирања, реализације и евалуације
интегрисане медијске кампање, као и успешна примена стечених знања у управљању медијским имиџом у туризму, са посебним освртом на агротуризам.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник модула ће стећи основна знања о савременом туризму, са посебним освртом на масовни и тематски туризам. Полазник модула ће стећи основна
знања о разликама између “старих” и “нових” туриста, као и разлоге због којих туристи путују. Полазник модула ће стећи основна знања о туристичким
атракцијама, гостопримству, специфичностима услуга у туризму и креирању туристичког доживљаја. Полазник модула ће стећи основна знања о активностима
односа с јавношћу у туризму. Полазник ће стећи основна знања о креирању и управљању имиџом, брендом и репутацијом у туризму. Полазник ће стећи
основна знања о организовању специјалних догађаја, сајамским наступима, кризним комуникацијама, комуникативним аспектима друштвене одговорности
и сл. Полазник ће стећи основна знања о медијима и медијским комуникацијама, појмовима оглашавања и публицитета и медијске кампање. Полазник ће
стећи основна знања о специфичностима штампаних и електронских медија, интернета и друштвених мрежа, као и начинима комуникације са туристима и
потенцијалним туристима путем ових медија. Полазник ће стећи основна знања о техникама комуникације са медијима и јавног наступа у медијима.
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Назив модула

Организација догађаја у агротуризму и промовисање локалних манифестација

Циљеви модула

Оспособити полазнике да организују разноврсне туристичке догађаје и манифестације у агротуризму, као и
да науче савремене методе промоције и презентације локалних манифастиција.

Општи исходи учења

Унапређење знања и компетенција полазника за успешно осмишљавање програмских садржаја и реализацију туристичких догађаја и манифестација у агротуризму.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник стиче практичне вештине и знања да самостално креира програме и садржаје спортских, културних, забавних
догађаја и туристичких манифестација у циљу обогаћивања туристичке понуде агротуризма. Полазник стиче знања и
вештине у примени савремених метода презентације и промоције догађаја и манифестација у агротуризму.

Назив модула

Савремене технике промоције и продаје у руралном туризму

Циљеви модула

Оспособити полазнике за примену савремених техника промоције и продаје. Оспособити полазнике за основу комуникацију на енглеском језику.

Општи исходи учења

Унапређење компетенција полазника да у пракси (у реалним условима пословања).
Успешно спроводе промотивне активности и примењују одговарајуће технике продаје. Могу да
остваре елементарну комуникацију са својим гостима на енглеском језику.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници су стимулисани да примењују савремене технике промоције и продаје у складу са захтевима туристичке
тражње и трендовима на туристичком тржишту. Полазници су увежбани да самостално користе основне фразе и основне
стручне термине енглеског језика у непосредној комуникација са гостима и туристичким агенцијама.
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Назив модула

Развој ланаца вредности у агротуризму

Циљеви модула

Оспособити учеснике да идентификују своју позицију у ланцу вредности, искористе предности креирања партнерстава и
унапређења ефикасности пословања, стварања конкурентске предности и додате вредности на свој производ/услугу.

Општи исходи учења

Унапређена знања учесника курса о ланцима вредности, усвојене вештине анализе ланаца вредности и односа актера унутар
њих. Повећане аналитичке способности полазника за креирање продајне цене и цене коштања производа /услуге уз коришћење
различитих метода заштите вредности производа/услуге као елемента додатне вредности производа /услуге.
Унапређене компетенције учесника за идентификовање кључних сарадника и употребу синергетског ефекта креираних партнерстава.
Унапређена знања полазника о потенцијалним изворима финансирања за јачање ланаца вредности.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници су подстакнути на умрежавање и сарадњу која за резултат има повећање вредности производа /услуга. Полазници су упознати
са примерима добре праксе који су их мотивисали за уводјење иновација у производ/услугу. Полазници су стекли основна знања о
процесима и значају заштите производа и услуге и уколико су заинтересовани, исти могу покренути. Полазници су идентификовали
потенцијалне пројектне идеје за конкурисање код локалних/националних и међународних извора финансирања.

Назив модула

Стручни едукацијски програм о алатима и потребним вештинама за успешно писање, аплицирање и управљање ЕУ пројектима

Циљеви модула

Свеукупни циљ едукације је повећање апсорпцијских капацитета корисника (особе које се баве агротуризмом, њихова удружења, особе
које желе развити своју идеју бављења агротуризмом) кроз примену едукативног програма изградње институционалних капацитета за
разумевање ЕУ интеграција, процеса придруживања и јачање њиховог учешћа у програмима подршке ЕУ са фокусом на РСМ.

Општи исходи учења

Стицање вештина и компетенција циљаних група које су неопходне за процесе препознавања и разраде пројектне идеје,
припреме пројеката и аплицирања на ЕУ фондове, као и процесе разраде и имплементације пројеката.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће стећи и побољшати вјештине неопходне за процесе препознавања и разраде пројектне идеје, припреме пројеката и аплицирања на ЕУ
фондове, односно: повећати опште разумевање о ЕУ, њеним политикама, функционисању и фондовима; упознати се са фондовима ЕУ који су отворени
за БиХ и Србију; упознати се са основним елементима пројектног циклуса (PCM); упознати се са начином развоја пројектне идеје користећи приступ
логичког оквира (LFA); упознати се са апликационом формом и процедуром писања и аплицирања; стећи знање о планирању и координацији провођења
пројеката; упознати се са врстама уговора, уговорним процедурама и уговорним обавезама и упознати се са основама финансијског извештавања
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Назив модула

Објекти и простори у агротуризму

Циљеви модула

Допринос развоју руралних подручја у Србији и БиХ кроз подизање капацитета сеоских газдинстава и предузетника
у области агротуризма за отпочињање и унапредјење агротуристичких активности и агротуристичке понуде.

Општи исходи учења

На крају обуке полазници ће бити упознати са општом и посебном законском регулативом за изградњу, опремање и уређење објеката
у којима се пружају услуге у агротуризму, препорукама за уредјење ентеријера, екстеријера и пејзажа као и основним принципима
и предностима „зелене“ градње и коришћења обновљивих извора енергије у агротуристичком домаћинству/објектима.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Унапређење знања полазника о: општим условима за опремање и уредјење објеката у агротуризму; посебним условима за угоститељске објекте
за исхрану и пиће; посебним условима за угоститељске објекте за смештај; посебним условима за објекте у којима се чувају домаће животиње
у оквиру агротуристичког домаћинства; уређењу ентеријера, екстеријера и пејзажа агротуристичког домаћинства; „зеленим“ системима
градње и коришћењу обновљивих извора енергије у изградњи и реконструкцији агротуристичких домаћинстава/објеката.

Назив модула

IPARD II програм као инструмент финансијске подршке за развој агритуризма

Циљеви модула

Допринос развоју руралних подручја у Србији и БиХ кроз подизање капацитета сеоских газдинстава и предузетника у области агритуризма за отпочињање и
унапредјење агротуристичких активности и агротуристичке понуде коришћењем средстава IPARD II програма (активне мере, LEADER приступ и ЛАГ-ови).

Општи исходи учења

На крају обуке полазници ће моћи да идентификују пројектне иницијативе и идеје у складу са својим потребама у области агротуризма и
препознају начине за њихову реализацију у оквиру могућности које пружа IPARD II програм кроз активне мере и LEADER приступ.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Унапређење знања полазника о: искуствима земаља у региону кроз примере добре (и лоше) праксе у коришћењу средстава за развој агритуризма;
институционалним механизмима и предусловима за коришћења IPARD II средстава; начину конкурисања и потребној документа-цији за IPARD II средства;
методологији израде пословног плана; LEADER приступу и локалним акционим групама (ЛАГ), оквиру и активностима за развој агритуризма.
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Назив модула

Визуелни идентитет у агротуризму као елеменат препознатљивости

Циљеви модула

Подстаћи полазнике на сагледавање значаја примене адекватног визуелног идентитета домаћинства као елемента препознатљивости. Оспособити
учеснике да осмисле и конципирају визуелни идентитет свог домаћинства. Упутити кориснике на могућност креативног и ефикасног коришћења
визуелног иднетитета у редовној комуникацији. Унапредити став полазника о важности коришћења визуелног идентитета на примерен начин.

Општи исходи учења

Обезбеђивање основних садржајних елемената визуелног идентита за техничку израду базираних на специфичностима пружаоца услуга у агротуризму.
Разумевање значаја визуелног идентитета у редовној комуникацији домаћинства са потенцијалним корисницима услуга у агротуризму.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник модула ће стећи основна знања о визуелном иденитету и неопходним суштинским елементима важним за препознатљивост. Полазник модула ће стећи
основна знања о техничким специфичностима визуелног идентитета важним за његову израду. Полазник модула ће стећи основна знања о значају визуелног
идентитета у редовној комуникацији са потенцијалним корисницима услуга. Полазник ће стећи вештине презентације визуелног идентитета а самим тим и понуде
коју има као пружалац услуга у агротуризму. Полазник ће унапредити став о визуелном идентитету као једном од елемената препознатљивости у агротуризму.

Назив модула

Правна регулатива у пословању сеоских туристичких домаћинстава

Циљеви модула

Полазници курса ће се упознати са релевантним законским и подзаконским актима, како би пословали у складу са важећим прописима.

Општи исходи учења

Да се полазници курса (постојећи и потенцијални носиоци понуде у руралном туризму) стимулишу да послују у оквиру важећих
прописа и самим тим избегну непотребне трошкове али и конфликте са туристима, агенцијама и инспекцијским органима.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници су увежбани да самостално користе и тумаче одговарајуће прописе од значаја за њихово пословање. Полазници курса су оспособљени да
спроводе процедуре како би сами започели, продужили и прекинули обављање делатности руралног туризма. Полазници су увежбани да самостално воде
књиге гостију, да самостално креирају неопходна документа (ценовник, инвентарску листу и кућни ред) као и да тумаче Одлуку о боравишној такси.
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Назив модула

Управљање пројектним циклусом и потенцијални извори финансирања

Циљеви модула

Представити учесницима структуру и сврху различитих извора финансирања на националном и међународном нивоу. Оспособити учеснике да
разумеју захтеве конкурса и артикулишу пројектну идеју. Упознати учеснике са основним алатима и корацима за припрему предлога пројекта.

Општи исходи учења

Унапређене компетенције полазника за разумевање принципа функционисања доступних националних и међународних извора
финансирања, захтева и критеријума различитих јавних позива и подигнути капацитети за припрему предлога пројекта.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници су упознати са потенцијалним изворима финансирања, где пратити информације о објављеним јавним позивима и како читати јавне позиве.
Полазници разумеју критеријуме јавних позива, тако да могу да донесу одлуку да ли желе или могу да учествују са пројектним предлогом. Учесници
знају да примене алате који се користе за артикулисање пројектне идеје, односно знају да ураде стабло проблема и стабло циљева и на основу тога
изаберу стратегију интервенције пројекта - дефиништу пројектну идеју. Полазници су научили да дефинишу све елементе матрице логичког оквира.

Назив модула

Уређење екстеријера и интеријера агротуристичких објеката

Циљеви модула

Упознати полазнике о главним карактеристикама и правилима уређења екстеријера и интеријера агротуристичких објеката.

Општи исходи учења

На крају обуке полазници ће бити упознати са основним елементима уређења вањских простора, основним смјерницама за распоред
биљног материјала, боја и одабира врста у складу са природним окружењем. Такође, полазници ће бити упознати о основним елементима
уређења унутарњих простора, и како постићи аутентичност одабраних елемената, садржаја и биљног материјала који се користи.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Унапређење знања полазника о: уређењу екстеријера и пејзажа, те интеријера, агротуристичког домаћинства. Упознавање полазника са могућностима уређења
и њихово оспособљавање за оцењивање потенцијалних пејзажних пројеката као и самосталне мање интервенције на окућницама. Самостално доношење одлука
о избору прикладног материјала, избору и мањим интервенцијама на композицији пејзажног решења вањских простора и сл. Усклађене употребе украсног биља
у интеријеру објекта основна начела аранжирања цвећа и другог материјала који се може користити у аранжманима (воће, поврће, дивљи плодови, грање итд.).
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Назив модула

Приступачан туризам – прилагођавање понуде у агротуризму лицима са инвалидитетом

Циљеви модула

Представљање потенцијала тржишта приступачног туризма. Указивање на категорије потрошача које чине кориснике
услуга овог тржишта. Оспособити учеснике да осмисле и конципирају понуду домаћинства прилагођену различитим
категоријама потрошача овог тржишта. Представљање предности примене концепта „универзални дизајн“.

Општи исходи учења

Обезбеђивање сазнања о приступачном туризму и бити у могућности да понуде јединствен туристички производ какав не постоји.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници модула ће стећи основна знања о приступачном туризму и неопходним суштинским елементима важним за креирање
приступачне понуде. Полазник модула ће стећи основна знања о елементима и баријерама приступачног окружења. Полазници модула
ће стећи основна знања о карактеристикама промоције приступачних услуга. Утицаће на промену става полазника модула о положају
корисника услуга приступачног туризма у друштву и увидети да туризам доприности њиховој инклузији у нормалне животне токове и увидети
могућност за остваривање економске добити. Указивање на лојалност задовољних корисника услуга приступачног туризма

Назив модула

Еколошки аспекти пословања носилаца понуде у одрживом агротуризму

Циљеви модула

Полазнике упознати са дефиницијом, садржајем, начелима и индикаторима одрживог развоја у функцији орживог развоја агротуризма. Упознати полазнике са
загађујућим материјама у ваздуху, последицама загађења, мониторингом квалитета ваздуха, мерама за очување квалитета ваздуха. Истаћи значај и проблеме
загађења земљишта, изворима загађења у процесу развоја агротуризма: отпадом (дивљим депонијама), тешким металима, ђубривима, пестицидима (производњи
вина, ракија, производњи воћа, поврћа, преради млека и меса и др.), контроли квалитета земљишта, узорковања и мерама заштите земљишта. Упознати полазнике
са значајем карактеризације и категоризације природних и отпадних вода са аспекта предлагања решења за пречишћавање отпадних вода и редукције загађења
природних водених ресурса. Упознати полазнике са могућностима развоја еколошки одрживог канализационог система, централизованог и децентрализованог
постројења за пречишћавање отпадних вода. Упознати полазнике са условима очувања квалитета природне воде и са могућностима флаширања воде.

Општи исходи учења

Обезбеђење стручно утемељених знања и вештина у циљу успостављања равнотеже између агроуризма и заштите животне
средине, и да се омогући контакт човека и природног амбијента, ради њеног очувања и рационалне валоризације.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Агротуризам представља вид туризма усмерен на суштинска питања, здраву исхрану туриста и боравак у здравој средини, кроз интегрални
развој пољопривреде, уважавајући аспекте одрживости. Развој агротуризма истовремено мења физиономију средине у којој се развија,
изазивајући не само позитивне, већ и одређене негативне промене (загађење воде, ваздуха, земљ ишта), пре свега у контексту настанка потребе
да се приступи одговарајућој еколошкој заштити. Таква заштита изискује и одговарајуће трошкове, па отуда неопходност благовременог
сагледа-вања и одмеравања позитивних и негативних ефеката развоја овог вида туризма, у циљу формулисања даље стратегије.
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5.2. ОБУКЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ГОСТЕ

Назив модула

Услуге исхране и пића као сегмент понуде у руралном туризму

Циљеви модула

Оспособити полазнике да пружају услуге исхране и пића у складу са правилима угоститељске струке и очекивањима носилаца савремене туристичке тражње

Општи исходи учења

Да полазници препознају значај пружања услуга исхране и пића односно корист од правилног пружања поменутих услуга, кроз
финансијску добит али и унапређење своје тржишне позиције у односу на остале носиоце понуде у руралном туризму

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Креирање јеловника, менија, карти доручака, карти пића (докумената понуде) у складу са захтевима туристичке тражње и трендовима на туристичком тржишту.
Полазници су увежбани да се придржавају неопходних санитарно хигијенских услова и процедура код припремања хране и служења оброка (хране и пића).

Назив модула

Огранска производња у функцији агротуризма

Циљеви модула

Циљ овог модула је да полазнике оспособи за производњу здравствено безбедне хране, без или са минималном употребом хемијских препарата и ђубрива.
Модул пордазумева производњу ратарских, повртарских, воћарских, виноградарских и сточарских пољопривредних производа на здрав начин.
Такође је у оквиру модула планирана презентација и дегустација органских производа, промоција и продаја истих
кроз једнодневни практично-теоретски курс. Сврха програма је да допринесе едуковању чланова породичних сеоских
домаћинстава са циљем остваривања додатне вредности кроз производњу и продају органских производа.

Општи исходи учења

Овим програмом полазници курса, носилац породичног пољопривредног газдинства и чланови газдинства ће бити оспособљени
да произведу, припреме и продају органске производе биљног и анималног порекла будућим корисницима.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће овим програмом бити подстакнути и оспособљени да орга-низују производњу и прераду органских производа биљног и анималног порекла
на стручан начин уз поседовање знања из области органске производње. Полазници ће уз стечено знање и вештине презентовања моћи да стручно
организују производњу органских производа произведених на традиционалан начин и исте понуде туристима или у објектима агротуризма.

25

Анализа потреба за едукацијом у агротуризму у Србији/Босни и Херцеговини

Назив модула

Употреба органских производа у агротуризму

Циљеви модула

Циљ овог модула је да полазнике оспособи за презентовање производене здравствено безбедне хране, без или са минималном
употребом хемијских препарата и ђубрива. Модул подразумева промоцију и употребу производе ратрских, повртарских,
воћарских, виноградарских и сточарских пољопривредних производа произведених на здрав начин.
Такође је у оквиру модула планирана дегустација органских производа, промоција и продаја истих кроз једнодневни практично-теоретски курс. Сврха програма је
да допринесе едуковању чланова породичних сеоских домаћинстава са циљем остваривања додатне вредности кроз производњу и продају органских производа.

Општи исходи учења

Овим програмом полазници курса, носилац породичног пољопривредног газдинства и чланови газдинства ће бити оспособљени да употребе
произведене, припремлјене и упаковане органске производе биљног и анималног порекла, у циљу промоције краја у коме живе и производе храну.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће овим програмом бити подстакнути и оспособљени да организују производњу и прераду органских производа
биљног и анималног порекла на стручан начин уз поседовање знања из области органске производње.
Полазници ће уз стечено знање и вештине презентовања моћи да стручно организују производњу органских производа
произве-дених на традиционалан начин и исте понуде туристима или у објектима агротуризма.

Назив модула

Дегустација, презентовање и продаја традиционалних производа од меса на домаћинству

Циљеви модула

Циљ овог модула је да полазнике оспособи за креирање и спровођење програма припреме производа од меса на традиционалан начин, презентовања
и дегустације припремљених месних про-извода, промоције и продаје направљеног производа, кроз једнодневни практично-теоретски курс.
Сврха програма је да допринесе едуковању чланова породичних сеоских домаћинстава, како би остварили значајне резултате на
својим породичним газдинствима као и остваривању додатне вредности кроз производњу и продају добијених производа.

Општи исходи учења

Овим програмом полазници курса, носилац породичног пољопривредног газдинства и чланови газдинства ће бити спремни да припреме прерађевине
од меса, изврше њихову обраду, сечење, сервирање, аранжирање, паковање, продају и дистрибуцију будућим корисницима, агротуристима.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће овим програмом бити подстакнути и оспосовљени да организују И воде програме промоције традиционалних
производа од меса, истичући при том стручно и утемељено знање из области производње, прераде и технологије меса.
Полазник ће уз стечене вештине презентовања моћи да истакне квалитативне предности локално произведених традиционалних
производа од меса и могућност њихове директне продаје туристима или у објектима агротуризма.
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Назив модула

Дегустација, презентовање и продаја традиционалних сирева

Циљеви модула

Кроз проширење агротуристичке понуде организацијом једнодневног теоретско-практичног курса оспособити полазнике
(госте – туристе) за стручно утемељену сензорну процјену квалитета сира и за прикладно презентовање сира.

Општи исходи учења

Обезбеђење стручно утемељених знања и вештина дегустатора сира на нивоу приученог лаика и оспособљеност за
вођење елементарних кратких едука-тивних курсева дегустације, припреме и презентације сира.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник ће, уз познавање елемената технологије и најважнијих сензорних показатеља сира, бити оспособљен за организацију обимом ограничене и
вођене презентације и дегустације сира. Уз то ће му знања и вештине стечене на курсу бити од помоћи код самосталне набавке квалитених сирева.

Назив модула

Дегустација вина и ракија

Циљеви модула

Кроз проширење агротуристичке понуде организацијом једнодневног теоретско-практичног курса оспособити
полазнике (госте – туристе) за стручно утемељену сензорну процену квалитета вина и ракија.

Општи исходи учења

Обезбеђење стручно утемељених знања и вештина дегустатора вина и ракија на нивоу приученог лаика и
оспособљеност за вођење елементарних кратких едука-тивних курсева дегустације вина и ракије.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник ће, уз познавање елемената технологије и најважнијих сензорних показатеља вина и ракија, бити оспособљен за организацију обимом ограничене
и вођене дегустације вина и ракија. Уз то ће му знања и вештине стечене на курсу бити од помоћи код самосталне набавке квалитених вина и ракија.
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Назив модула

Алтернативно повртарство као сегмент агротуризма

Циљеви модула

Упознавање полазника са значајем и различитим системима алтернативног, односно одрживог повртарства. Упознати полазнике курса са сврхом,
циљевима и могућностима коришћења повртњака у којима се примењују алтернативни системи производње, организација у повртњаку за потребе
домаћинства, али и оних за тржиште. Стицање знања о основним биолошким карактеристикама различитих група поврћа. Стицање знања о
могућностима и различитим системима гајења поврћа, месту производње (отворно поље или заштићени простор), специфичним захтевима појединих
врста и система гајења. Стицање знања о начину производње при чему се добија здравствено безбедан производ уз очување екосистема.

Општи исходи учења

Разумевање система алтернативне пољопривреде, са посебним нагласком на повртарство. Оспособљавање полазника за самостално
успостављање повртњака у неком од система алтернативне пољопривреде. Самостално управљање и одржавање система
алтернативног повртњака. Разумевање потребе планирања, ротације усева и самоподношљивости различитих врста.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници модула ће стећи знања на основу којих ће моћи применити основне принципе алтернативне пољопривреде. Полазници модула ће стећи основна
знања да на основу климатских параметара одреди правилну организацију повртњака у циљу остварења целогодишњег циклуса производње. Полазници
стичу знања о основним биолошким карактеристикама различитих група поврћа. Полазници овладавају знањима о општим, посебним и специфичним
мерама које је потребно применити у повртњаку. Моћи ће испланирати и применити правилну ротацију усева зависно од места производње.

Назив модула

Аквакултура у породичним газдинствима која се баве агротуризмом

Циљеви модула

Упознавање полазника са значајем и могућностима различитих облика аквакултуре. Овладавање полазника основним показатељима квалитета (физички
и хемијски) воде и одређивања потребне количине воде за гајење топловодних (доминантно шаран) и хладноводних (доминантно пастрмка) врста риба.
Стицање знања о основним биоло-шким карактеристикама доминантно гајених врста риба (шаран и пастрмка) на нашем подручју, једног од значајних
предуслова успешне производње. Стицање знања о могућностима и различитим системима гајења риба, производним објектима, основним технолошким
поступцима при гајењу шарана и пастрмке, те могућностима бављења аквакултуром у породичним газдинствима која се баве агротуризмом.

Општи исходи учења

Оспособљавање полазника за самостално успостављање различитих облика аквакултуре на породичном
газдинству. Самостално управљање успостављеним системом аквакултуре.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће бити оспособљени за утврђивање основних предуслова (узгојне средине), квалитета и количине потребне воде за гајење топловодних
(доминантно шаран) и хладноводних (доминантно пастрмка) врста риба. Полазници стичу знања о основним биолошким карактеристикама доминантно
гајених врста риба (шаран и пастрмка), полазници могу самостално одредити која врста рибе је одговарајућа за гајење у конкретним условима узгојне
средине (квалитет и количина воде). Полазници стичу основна знања о могућностима успостављања различитих система за гајење риба на породичним
газдинствима, о потребним производним објектима, технологији гајења шарана и пастрмке. Полазници ће на основу савладаних принципа аквакултуре
моћи да комбинују гајење риба, успостављање површина за рекреативни риболов и успостављања директне везе са могућношћу кориштења воде из узгојног
објекта (богата биогеним елементима) за наводњавање и прихрањивање биљних култура на породичним газдинствима која се баве агротуризмом.
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Назив модула

Значај гајења пчела и упознавање са сензорским оцењивањем меда

Циљеви модула

Упознати полазнике са важношћу гајења и очувања фонда медоносне пчеле, са посебним акцентом на улогу пчела у процесу опрашивања и приказ научних
резултата ових истраживања. Приказати основне и напредне теме из области пчеларства, агроекономије, узгоја медоносног и љековитог биља и других области
пољопривреде. Сагледати све потенцијалне трошкове инвестирања и подизања пчелињака, као и приходе пчеларске производње, те кроз директан разговор
образложити брзину поврата уложених финансијских средстава. Упознати полазнике са медоносним потенцијалом одређеног подручја и кроз овај курс покушати
јасно раздвојити прави пчелињи мед од фалсификата меда. Приближити корисницима класичне методе сензорског оцењивања меда и оцењивања истог.

Општи исходи учења

Практична примена теоретског, али и практично стеченог знања из области пчеларства (сам ток производње меда, до и у кошници), као и поступак са
готовим производом. Комуниколошке технике презентације приликом поступка понуде меда и других пчелињих производа на сеоском домаћинству.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник модула ће стећи основна знања о директним и индиректним користима гајења пчела. Полазник модула ће стећи основна
знања о техници пчеларења током једне пчеларске сезоне, са акцентом на производњу меда, као главног пчелињег производа. Полазник
модула ће стећи основна знања да препозна природни мед, да исти декларише по сортности и при томе оцјени његов квалитет.
Полазник ће стећи вјештине презентације производа, а самим тим и понуде коју има као пружалац услуга у агротуризму.

Назив модула

Анимација у агротуризму

Циљеви модула

Оспособити полазнике да елементе туристичке анимације (спортске, културне, забавне) укључе у туристичку
понуду агротуризма – курс за госте (туристе) и предузетнике у области у агротуризма.

Општи исходи учења

Унапређење компетенције полазника за успешно спровођење и практичну примену стечених знања из области туристичке анимације у агротуризму.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник је обучен да препозна културне и спортске садржаје простора на којима се може организовати туристичка анимација. Полазник стиче вештине
и знања да самостално креира програме и садржаје туристичке анимације (спортске и културне) у циљу обогаћивања туристичке понуде агротуризма.
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Назив модула

Берба воћа

Циљеви модула

Кроз проширење агротуристичке понуде организацијом једнодневног теоретско-практичног курса
оспособити полазнике (госте – туристе) за стручно утемељено извођење бербе воћа.

Општи исходи учења

Обезбеђење стручно утемељених знања и вештина берача воћа за одређивање оптималног момента бербе, као
и исправно извођење бербе воћа зависно од воћне врсте и намјене воћних плодова.

Posebni ishodi učenja
po modulima (znanja,
veštine i stavovi)

Полазници ће, уз познавање најважнијих параметара зрелости воћа, бити оспособљени за самостално извођење бербе
овисно о воћној врсти и намјени воћних плодова. По завршетку курса биће оспособљени увидети оптимални момент зрелости
и бербе воћа спрам воћне врсте и намене, као и разликовати комерцијалне класе на примеру јабуке.

Назив модула

Сакупљање, сушење и употреба лековитог биља

Циљеви модула

Организовањем једнодневног теоретско-практичног курса упознати полазнике (туристе) са одабраним
љековитим биљним врстама, начинима њихове експлоатације, сушења и употребе.

Општи исходи учења

Обезбедити стручна знања и вештине детерминисања одабраних љековитих биљака, правовремене експлоатације, одговарајућег начина сушења и употребе.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазници ће бити оспособљени за самостално сакупљање или плантажни узгој одабраних лековитих биљака. По завршетку
курса биће оспособљени препознати квалитетну сировину и основне начине њиховог деловања односно употребе.

Назив модула

Како произвести сапун у домаћој радиности?

Циљеви модула

Заинтересоване полазнике упознати са принципима производње сапуна у мањим количинама.

Општи исходи учења

У склопу и тероетског и практичног дела полазници би добили рецептуре за производњу сапуна, а са стеченим знањима на радионици били би
у стању сами прилагодити основне супстанце за производњу већих, мањих или количина добивеног сапуна према властитим потребама.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Сваки од полазника направио би властити узорак сапуна са различитим додацима било етеричних уља било
ароматичних биљака или различитих врста чајева, а све по властитом избору сваког од полазника.
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Назив модула

Зимска резидба воћака у циљу анимирања корисника услуга у агротуризму

Циљеви модула

Подстаћи полазнике на проширење програма сопственог домаћинства за заинтересоване кориснике њихових услуга и тиме учине своје домаћинство
атрактивнијим. Оспособити учеснике да усвоје основне информације о начину зимске резидбе крошњастих воћака. Развити вештину примене резидбе код
воћака као и способност демонстрације наученог корисницима услуга у сопственом домаћинству. Унапредити став полазника о могућности коришћења стеченог
знања, не само у редовној резидби воћака у свом поседу, већ и као атрактивни елеменат програма који њихово домаћинство пружа корисницима услуга.

Општи исходи учења

Разумевање основних принципа зимске резидбе крошњастих воћних врста. Способност да се принципи зимске резидбе
воћака демонстрирају корисницима услуга и изврши њихова обука за самосталну примену.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник модула ће стећи основна знања о карактеристикама родних и вегетативних пупољака и прираста код воћака. Полазник модула ће стећи основна знања
о неопходној опреми за успешну реализацију зимске резидбе. Полазник модула ће стећи знања и вештине о начину извођења основних захвата на биљкама
у склопу зимске резидбу. Полазник ће стећи знања и вештине које су му неопходне да зимску резидбз демонстрира кориснику услуга и заједно је примене у
засаду. Полазник ће унапредити став о могућностима које ова мера (и друге) у гајењу воћака пружа у погледу унапређења програма за кориснике услуга.

Назив модула

Традиционални начин справљања сена – умор за тело одмор за душу

Циљеви модула

Упознавање полазника (гости – туристи) са процесима и техникама спремања сена карактеристичним за мала породична газдиства планинског подручја Балкана.

Општи исходи учења

Осигурање основних теоретских знања о биолошким и хемијским процесима које прате сушење биљака те упознавања са техникама
спремања сена. Посебан акценат биће на овладавању вештинама у косидби и манипулацији са покошеним биљкама.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник ће овладати техникама у припреми и одржавању алата за ручно кошење (коса), самом кошњом
те техникама просушивања биљака и лагеровања сена (прављење стогова).
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Назив модула

Како произвести властито семе или садницу?

Циљеви модула

Полазници курса добијају неопходна теоријска и практична знања о семену и садном материјалу која су темељ за разумевање и примену у
семенарству и расадничарству. По успешном завршетку овог модула полазник ће савладати технике размножавања биљака, као и савремене
методе производње садног материјала. Након практичне обуке полазници ће моћи успешно производити сопствени садни материјал, уз
обезбеђивање стандардног квалитета. Заљубљеници природе и они који желе за властите потребе произвести садни материјал, након
овог курса ће бити обучени да то спроведу у свим фазама узгоја. Крајни резултат ће бити произведене властите саднице.

Општи исходи учења

Похађање курса ће полазницима омогућити: усвајање знања и вештина технологије производње садног мате-ријала; практично
извођење производње садног материјала; препознавање важно-сти интеракције између биљака и еколошких услова у различитим
фазама узгоја; уочавање критичних момената у технолошком процесу производње; идентификовање улоге и значаја примене биљних
регулатора раста и супстрата и упознавање са разликама у производњи на отвореном и у заштићеном простору.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Након завршеног курса полазници ће моћи осмислити и провести узгој садног материјала на сопственом имању; стечена знања примењивати у
производњи садног материјала за сопствене потребе и научене практичне вештине успешно применити у производњи за властите потребе.

Назив модула

Нематеријална културна баштина у функцији агротуризма

Циљеви модула

Оспособити полазнике да елементе нематеријалне културне баштине укључе у туристичку понуду
агротуризма – курс за госте (туристе) и предузетнике у области агротуризма.

Општи исходи учења

Унапређење компетенције полазника за успешно спровођење и практичну примену стечених знања из области нематеријалне културне баштине у агротуризму.

Посебни исходи учења
по модулима (знања,
вештине и ставови)

Полазник је обучен да препозна елементе нематеријалне културне баштине на свом простору (традиционалну трпезу, обичаје, народна кола, песме, здравице, хумор,
старе музичке инструменте, народну радиност…). Полазник познаје начине израде и спровођење садржаја нематеријалне културне баштине. Полазник има вештине и
знања да научи друге (госте) вештинама које произилазе из нематеријалне културне баштине (нпр: да играју кола, певају из вика, плету, везу, праве сир икајмак …).
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5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Агротуризам као пословна дјелатност у руралним подручјима Босне и Херцеговине и Србије
је новост односно још увек иновативна активност за стицање додатних извора прихода за
пољопривредна газдинства. С друге стране,
пружаоци услуга у агротуризму на простору ових земаља нису искључиво носиоци или
власници пољопривредних газдинстава, већ и
новопридошли становници у рурална подручја
који нису пољопривредници по свом животном
позиву. Пољопривредници по правилу приступају агротуристичким услугама са опрезом и
незнањем угледајући се на успешне примере
које су негде видели или доживели, користећи
се неискориштеним ресурсима (објекти, храна,
природни ресурси и др.) за стицање додатних
извора прихода. Новопридошли становници
приступају агротуризму као пословној активности, имају добро осмишљен концепт пружања

туристичких услуга, специјализују се за одређену циљну групу и често имају и одређено
предзнање у вођењу послова. Ове двије групе
пружалаца услуга имају и другачије потребе у
додатној едукацији, јер док пољопривредницима недостају знања везана за организацију и
пословно планирање, вођење књига и др.новопридошлим становницима недостају знања
везана за пољопривредне активности и производњу традиционалних производа. Ове две
групе пружалаца услуга коегзистирају успешно
једне са другима и могу такође бити успешни
преносиоци знања једни другима, што је важан
сегмент реализације обука у оквиру ЛАНДС
пројекта.

стандардизација услуга у оквиру агротуризма
од стране институција власти и других регулаторних органа. Стандардизација услуга
подразумева поштовање одређених правила,
обезбеђује упоредивост и мерљивост квалитета
у пружању услуга, као и контролу, те заштиту
интереса корисника услуга у оквиру агротуризма. Уколико је овај предуслов обезбеђен,
едукација пружалаца услуга постиже свој максимални ефекат и потенцијални учесници обука
се циљано могу едуковати за поједине тржишне
сегменте односно циљне групе.
С обзиром на укупан пројектни оквир ЛАНДС пројекта,
активности у оквиру пакета који се односе на иснтитуционални и регулаторни оквир ће помоћи да се ове

Други значајан сегмент едукације у оквиру
агротуризма јесте да овај процес сам по себи
није довољан уколико га не прати адекватна

две пројектне активности допуњавају и обезбеде максимални ефекат у имплементацији.
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