Srdečně zveme
v rámci profesního vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a práce s veřejností všechny, kdo
mají zájem profesně působit v oblasti průvodcovských služeb v chráněných územích,
zejména v regionu Národního parku České Švýcarsko na rekvalifikační kurz akreditovaný
MŠMT č.j. 22 987/06_20/763

Pracovník regionální turistiky v chráněných
územích
Termíny : od 17.března do 20. května 2008
Lektoři: R. Burkoň, R. Nagel, N. Belisová, V. Nič, M. Trýzna, I. Marková, J. Rak, D. Pastva,
B. Laštůvková, J. Formanová, L. Šebek, M. Šafařík, E. Wittman, J. Čapíková a další.
Výuka probíhá 2 (občas 3) dny v týdnu, vždy od 9:00 do 16:00 hodin v Domě Českého
Švýcarska, Křinické náměstí 10, 407 46 Krásná Lípa. Součástí jsou exkurze v terénu a
zkušební průvodcovské trasy posluchačů kurzu s různými skupinami. Celkem kurz obsahuje
169 hodin včetně zkoušek, z toho praxe 110 hodin. Podrobný harmonogram naleznete níže.

Program
1. Ochrana přírody
Chráněná území
NATURA 2000
Specializace pro Národní park České Švýcarsko
2. Šetrný turismus
Význam šetrného turismu
Turismus v Národním parku České Švýcarsko
3. Základní pravidla bezpečnosti
Základy první pomoci
Základní bezpečností hlediska
Krizový management
4. Metodika práce s klientem
Psychologie práce se skupinou, řešení konfliktů, stress management
Komunikační a prezentační dovednosti
Zážitková pedagogika
Praktické dovednosti pro práci v terénu, příprava trasy
Ekonomické minimum

Vstupní předpoklady: zájem o obor, znalost alespoň jednoho cizího jazyka slovem,
komunikativnost a ochota učit se novým věcem

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu a obdržení certifikátu: složení závěrečné
zkoušky a celková úspěšnost min. 70% (příprava a ukázka vzorové trasy a obhajoba
zpracovaného libreta, základy první pomoci, dovednosti potřebné pro práci se skupinou,
znalost regionu a NP ČŠ), účast alespoň 75% ( zahrnuje povinnou i dobrovolnou část).

Přihlášení: na níže uvedené webové adrese prosím vyplňte přihlášku a odešlete ji
nejpozději do 10.3.2008 na adresu vzdelavani@ceskesvycarsko.cz, nebo fax 412 383 230.
další informace získáte také na tel. 412 383 000 nebo 777 819 914.
http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-rekvalifikace/

Poplatek / kauce : 8.000 Kč vč. DPH*, v případě úspěšného absolvování kurzu je
kauce vrácena v plné míře.
Posluchači kurzu získají kromě nových znalostí, dovedností a zajímavých kontaktů
také studijní materiály a skripta, CD s podklady, fotografiemi a vlastními
videonahrávkami, certifikát a občerstvení během seminářů. Doprava během exkurzí
zajištěna.
Splatnost poplatku (vratné kauce) je uvedena v přihlášce. V případě zájmu lze za
samostatný příplatek zajistit ubytování. Maximální počet účastníků je 15 osob.
* studenti, důchodci a osoby znevýhodněné na trhu práce mají nárok na slevu 50% (4.000
Kč), osoby registrované na úřadu práce mají kurz zcela zdarma.

Harmonogram výuky :
Datum
17.3.
18.3.
26.3.
27.3.
28.3.
2.4.
3.4.
4.4.
7.4.
11.4.

Název modulu (hlavní téma)

17.4.
25.4.
26.4.

Pojem a význam šetrného turismu
Pojem a význam šetrného turismu
Ochrana přírody území, historie turistiky
Flóra, ekosystémy, NATURA 2000
Fauna, reitroduktční programy
Současné turistické využití území – Národní park České Švýcarsko
Kulturní bohatství území
Kulturní bohatství území
Ochrana přírody, neživá příroda
Základní bezpečností hlediska
Krizový management
Současné turistické využití území - Národní park Saské Švýcarsko
Informační systém NP ČŠ, služby průvodce
Zážitková pedagogika
Dovednosti pro práci v terénu, příprava trasy

28.4.

Psychologie práce se skupinou, řešení konfliktů, stress management

29.4.
6.5.
7.5.
12.5.

Komunikační a prezentační dovednosti
Flóra a péče o lesy
Pochůzka se strážcem + rybí přechody
Základy první pomoci

13.5.

Exkurze DCS

12.4.
16.4.

19. a 20.5.

Závěrečné zkoušky

Místo konání

DČŠ
DČŠ
DČŠ
DČŠ
DČŠ
exkurze
DČŠ
exkurze
exkurze
DČŠ
DČŠ
exkurze
DČŠ
DČŠ
DČŠ
DČŠ
DČŠ
exkurze
exkurze
DČŠ
exkurze
DČŠ

DČŠ - Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí 10, Krásná Lípa
Upozornění : konání v DČŠ nevylučuje dílčí venkovní aktivity.
V případě, že nemáte zájem o celý rekvalifikační kurz, můžete absolvovat pouze vybrané
semináře, případně moduly. Pro více informací volejte, případně využijte našich stránek:
www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka/.
Vzdělávací program pořádá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Krásná Lípa a je
financován ESF a státním rozpočtem České republiky.

