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Formy dydaktyczne, liczba 

godzin13):

inne …wykład

A.     wykłady

Turystyka zrównoważona a ekorozwój. Szkody w środowisku przyrodniczym wywołane przez turystykę kwalifikowaną. Ekoturystyka i pokrewne
formy turystyki – podstawowe pojęcia i definicje. Ekoprodukt turystyczny. Obszary chronione i formy ochrony indywidualnej w turystyce –
sposoby udostępniania. Formy ekoturystyki: ekoturystyka aktywna, faunistyczna, florystyczna, kulturowa i etnograficzna. Wybrane przykłady
ekoturystyki na świecie. NATURA 2000 a ekoturystyka.

inne… inne …

Najcenniejsze obszary turystyczne Polski w rozbiciu na regiony biogeograficzne. Najciekawsze formy turystyki uprawiane w Polsce – postęp
cywilizacyjny a nowe trendy ruchu turystycznego. Ekoturystyka a konsekwencje przyrodnicze turystyki wkalifikowanej. Gdzie i w jakiej formie
uprawiać turystykę by nie wyrządzać szkód na obszarach przyrodniczo cennych.
Wyjście w teren: Monitoring przekształceń antropogenicznych wokół szlaków turystycznych na wybranych obszarach przyrodniczo cennych
(miejsce – Las Kabacki).

B.     ćwiczenia

a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne (w tym wyjście w teren)

a1) wykład

konsultacje inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
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9

dyskusja

projekt badawczy studium przypadku

Zapoznanie się z najbardziej przyjaznymi dla przyrody formami turystyki i ich propagacja. Postępowanie w celu promocji ekoproduktu 
turystycznego.
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