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Giriş 

1. Giriş 

 

Bu müfredat, Avrupa Birliği Erasmus+ Programının desteğiyle GAME IT “Turizm ve konaklama 

sektöründe dezavantajlı öğrencileri uluslararası MEÖ hareketliliğine hazırlamak için oyunlaştırılmış 

etkileşimli eğitim” projesi kapsamında geliştirilmiştir.  

Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicilerini, uygulamalı eğitim veya iş başında öğrenme unsurlarıyla 

öğrenme hareketliliğine katılmaya hazırlamak için tasarlanmıştır. Özellikle, bu kısa kurs 

müfredatı, dezavantajlı turizm ve konaklama MEÖ öğrencilerinin öğrenim hareketliliklerine 

katılımlarından önce hazırlanması için bir eğitim yürütmek isteyen Mesleki Eğitim ve Öğretim 

sağlayıcıları için destekleyici bir araç olarak hizmet edecektir.  

Hali hazır da, Erasmus + programının dezavantajlı grupların katılımını aktif olarak teşvik etmesine 

ve desteklemesine rağmen, dezavantajlı gruplar hem yüksek öğretimde hem de Mesleki Eğitim ve 

Öğretimde hareketliliklerde yetersiz temsil edilmektedir. Görünüşe göre, dezavantajlı grupların 

mevcut fırsatlardan yararlanmasını önlemek için sistemik ve kurumsal faktörler bir araya geliyor. 

Hareketliliklerin daha kapsayıcı hale getirilmesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının bu 

faktörleri ele almasını gerektirir. Yenilikçi bir kaynak olarak kabul edilen bu müfredat, 

uygulanabilir çözümler bulmaya ve dezavantajlı kişilerin MEÖ öğrenme hareketliliklerine 

katılımını teşvik etmeye katkıda bulunacak ve böylece hareketliliklerin faydalarını toplumun daha 

geniş bir kesimine erişilebilir hale getirecektir. 

Bu hazırlık eğitim kursu, kesişen bir kurstur ve kültürlerarası ilişki, takım çalışması, eğitim ve 

örgütsel davranış, dil hazırlığı alanındaki konuları ve temaları birleştirir. Bunların tümü, hedef 

gruplar ve paydaşlar ile istişareye dayalı olarak dezavantajlı Mesleki Eğitim ve Öğretim 

öğrenicileri için en zorlu alanlar olarak tanımlanan temalardır. Bilgi oluşturma ve becerileri 

güçlendirmeye ek olarak, bu kurs, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicisinin eğitim ve hareketliliğe 

katılım için özgüvenini ve motivasyonunu geliştirmeye katkıda bulunacaktır..  

Bu kurs, GAME IT proje konsorsiyumundan, uzmanlar ve araştırmacılardan oluşan uluslararası 

bir ekip tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır:  

Dobrudja Tarım ve  İşletme Ökulu     (Bulgaristan)  

Avrupa Kalite Merkezi                    (Bulgaristan)  

Girit Teknik Üniversitesi           (Yunanistan) 

Hanya Örta Öğretim Müdürlüğü                      (Yunanistan) 

Integra Enstitüsü     (Slovenya) 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                   (Türkiye) 
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2. Müfredatın amacı  

Bu belge, dezavantajlı öğrenciler için bir MEÖ hareketliliğine hazırlık eğitim müfredatını 

temsil eder. Amaç:  

⮚ Hareketliliğe hazırlık eğitimi için dezavantajlı öğrenci profilini belirleyin 

⮚ Eğitim programının kapsamını ve onu içermesi gereken öğrenme modüllerini 

belirleyin 

⮚ Modül öğrenme çıktılarını tanımlayın 

⮚ Modül öğrenme çıktılarını genel program çıktılarıyla eşleştirin  

⮚ En önemli öğrenme hedeflerini belirleyin ve değerlendirme seçeneklerini sunun.  

Bu belge, dezavantajlı kişilerin MEÖ öğrenme hareketliliklerine katılımının teşvik edilmesine 

katkıda bulunan destekleyici bir araç olarak hizmet edecek ve böylece hareketliliklerin 

faydalarını toplumun daha geniş bir kesimine erişilebilir hale getirecektir. 

 

3. Eğitime genel bakış  

Bu kurs, hiç iş tecrübesi olmayan veya çok az iş tecrübesi olan genç öğrenciler için uluslararası 

hareketliliklere pratik odaklı bir hazırlık sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, kurs; 

kültürlerarası ilişkiler ve iletişim, çok kültürlü ekipler ve çevre, ekip çalışması, eğitim 

yerleştirme ve yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine çok yönlü bir giriş sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Bu kurs, beceri ve güven oluşturmak için eğitim ve kültürlerarası hareketliliklerin 

sürdürülebilir bir şekilde nasıl araştırılabileceğini göstermek için disiplinler arası bir 

yaklaşım üzerine inşa edilmiştir.   

Bu anlamda eğitimin ana kavramları şunlardır: 

- Kültürlerarası çevreye bütünsel bakış 

- Kültürel çeşitlilik ve karşılıklı saygı 

- Çok kültürlü bir ortamda eğitim ve iletişim 

- Takım çalışması ve örgütsel davranış 

- Motivasyon ve özgüven  

Uzun vadede, kurs; turizm ve konaklama sektöründeki Mesleki Eğitim ve Öğretim 

öğrenicilerinin, etkileşimli, yaratıcı ekip üyeleri olarak yeterli düzeyde güven ile profesyonel 

bağlamda verimli bir şekilde iletişim kurma ve davranma becerilerini geliştirecektir. 

Öğretme-öğrenme stratejileri/yöntemleri göz önüne alındığında, bu dersteki ana 

yaklaşım, öğrenenlerin katılımını sağlamak için etkili bir strateji olarak oyunlaştırmadır. Buna 

göre, bu ders, öğrenicilerin ihtiyaçları ve öğrenme hedefleri doğrultusunda farklı öğretme, 

öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanır. Öğretim metodolojileri, esnek 

öğrenme yollarına izin vererek, kursiyerlerin çeşitliliğine ve ihtiyaçlarına saygı gösterirken 

mümkün olduğunca özerk çalışmayı desteklemek için tasarlanmıştır.  
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Bu kurs, bilişsel becerileri geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmış aktif bir öğrenme ortamını 

teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kursiyerler, dijital teknolojilerin entegrasyonu ile geliştirilmiş 

aktif ve katılımcı bir öğrenme sürecine dâhil olarak, bilginin inşasına doğrudan müdahale 

eder, onu sorgular ve birlikte yaratırlar. Genelde pasif ve tek yönlü geleneksel yaklaşımların 

aksine, kursiyerler öğrenme sürecinin merkezi haline gelir ve eğitici/öğretmen arabulucu 

rolünü üstlenir. 

Hareketlilik ve turizm eğitimi ile ilişkisi  

1. Turizmde becerileri güçlendirmek için hareketliliği kullanmanın faydaları 

 
Turizm sektörü, AB ekonomisinin en güçlü dayanaklarından biridir. Pazar değeri (istihdam, 

büyüme ve gelirler) ve kültürel değeri (topluluğun kimliğini teşvik ederek) ile ekonominin ve 

toplumun gelişimine katkıda bulunur. Sektör ayrıca, yeni mezunlar, göçmenler gibi hassas 

gruplar ve sektördeki işçilerin neredeyse üçte ikisini temsil eden kadınlar için istihdama kolay 

erişim sağladığı için gençlerin ve dezavantajlı grupların işsizliğine yanıt vererek önemli bir 

sosyal rol oynamaktadır.  

Birçok analiz, turizm sektöründe istihdam için gerekli becerileri belirlemekte ve gözden 

geçirmektedir. Turizm sektöründeki en son gelişmelerden biri - Cedefop'un Beceri 

geliştirmeleri ve trendleri. Skills Panorama Analitik Vurgular`1 - - turizm alanında istihdam için 

aktif reklamlara (Temmuz 2018 - Aralık 2019 döneminde) genel bir bakışa dayalı olarak, 

yüksek yoğunluklu personel alımına sahip 17 mesleği tanımlar ve sırasıyla en çok aranan 

beceri setini inceler. Teklif edilen orta vasıflı ve temel meslekler için ve aynı zamanda 

yöneticiler, yazılım geliştiriciler veya pazarlama uzmanları için, işveren listelerinde en üst 

sıralarda şu beceriler yer almaktadır: ekip çalışması, uyarlanabilirlik, önceliklendirme, 

iletişim veya problem çözme, bağımsız çalışma yeteneği, sorumlu olmak ve 'sıra dışı' 

düşünmek. Dil becerileri (özellikle İngilizce) de yaygın olarak gereklidir. 

Hareketlilik, istihdam edilebilirliği güçlendirir, eğitim ve öğretim sistemlerini daha erişilebilir 

ve verimli hale getirir, bilgi toplumunun büyümesini teşvik eder ve Avrupa kimliğini ve 

vatandaşlığını güçlendirir. Hareketlilik, bireyin kişisel, mesleki ve akademik gelişimini artıran 

değerli yaşam becerileri ve uluslararası deneyim sağlar. Hareketlilik, sağladığı öğrenme 

ortamlarının esnekliği ve ayrıca (özellikle gençler ve hassas gruplardan insanlar için) yeni 

insanlar, yerler ve kültürlerle tanışma fırsatları nedeniyle çekicidir. Bireyin dil ve iletişim 

becerilerini geliştirir ve kişinin uyum, sorumluluk ve bağımsızlığını zorlar. Takım çalışması ve 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için koşullar sağlar. Kültürel farkındalık yaratır ve 

ortak anlayışı artırır. Başka bir deyişle, hareketlilik, turizmdeki işverenler tarafından 

oldukça takdir edilen bir dizi beceri geliştirir. Hareketlilikler, sektörün kendi içinde 

uluslararası işe yerleştirme veya çıraklık açısından, katılımcıların çok kültürlü bir ortamda 

sektör hakkında derinlemesine bilgi edinebilecekleri tamamen sürükleyici bir deneyim sağlar. 

                                                           
1 Cedefop (2020). Turizm sektöründeki becerilerdeki gelişmeler ve eğilimler. Skills Panorama Analitik Vurgular. 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-developments-and-trends-tourism-sector 
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Ancak, dezavantajlı öğrenicilerin öğrenme hareketliliğinden yararlanabilmeleri için etkili bir 

hazırlığa ihtiyaçları vardır. Hazırlık olmadan, dezavantajlı bir öğrenci hareketliliğe katılmak 

için gerçek bir ilgi geliştirmede başarısız olabilir, durumu idare edemeyeceği algısı nedeniyle 

fırsatı değerlendirmekten korkabilir veya - zaten varsa hareketliliğe katılmaya karar verirse - 

aslında öğrenme zorluklarının üstesinden gelemez veya deneyimden tam olarak 

yararlanamaz.  

  

2. Konaklama sektöründe MEÖ eğitiminde yenilik transferi 

 

Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ), CÖVID-19 pandemisinin hızlı başlamasının neden olduğu 

benzeri görülmemiş bir değişimin ortasında. Küresel ekonomi, mal ve hizmetlerin 

yaratılmasında ve tüketiminde hızlı değişimler yaşıyor. Yenilik ve dijitalleşme, bu gelişmelerin 

doğal itici güçleridir, ancak aynı zamanda karşılaştığımız zorluklara hayati bir çözüm 

kaynağıdır. Ekonomik, sosyal ve çevresel dinamikler ve istikrarsızlıkla mücadele etmek için 

yeniliğe ihtiyaç vardır. Dijital teknolojiler artık her yerde ve giderek günlük yaşam ve işe 

entegre oluyor.  

Aynı zamanda, yenilik ve dijitalleşme insanların çalışma şeklini değiştiriyor, yeni mesleklerin 

ortaya çıkmasını teşvik ediyor ve işgücü piyasasında gereken becerileri doğrudan etkiliyor. 

Tüm bunlar, işgücünün becerilerinin ve yeniden eğitilmesinin iyileştirilmesi ihtiyacına yol 

açıyor ve işgücü piyasasına girmek için yüksek kaliteli temel MEÖ' ye (IVET) ve aynı zamanda 

mevcut işgücü için yüksek kalitede sürekli MEÖ' ye (CVET) olan ihtiyacı vurguluyor. Hem IVET 

hem de CVET, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda ihtiyaç duyduğumuz becerileri bize 

sağlayabilecek esnek, yüksek kaliteli MEÖ (VET) sistemleri oluşturmak için dijital 

teknolojilerin etkili bir şekilde uygulanmasının yanı sıra öğretme, öğrenme ve organizasyonda 

yenilikçi yanıtlara ihtiyaç duymaktadır. Mesleki Eğitim ve Öğretim zaten değişiyor, ancak 

yeniliği ve dijitalleşmeyi daha aktif bir şekilde benimsemek için adımlar atması gerekiyor. 

 

Turizm ve konaklama sektöründe dezavantajlı öğrencinin profili - 

öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları 
 

Etkili ve hedef grup ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir ders programının hazırlanması ve 

uygulanması, öncelikle potansiyel öğrenicilerin profilinin, tercihlerinin ve ihtiyaçlarının 

belirtilmesini gerektirir. 

Bu eğitim için potansiyel hedef grup (1) dezavantajlı (2) (3) konaklama sektöründe (4)   

hareketliliğe katılmayı planlayan IVET öğrencilerinden oluşur. Kullanıcının profilini 

hazırlamak için 4 kategoriden oluşan bir kılavuz kullanıldı.  

(1) AYÇ' ye göre beceri ve bilgi tabanı    

(2)  ESCO' ya göre meslekler ve beceriler 

(3) Erasmus+'a göre hareketlilik gereksinimleri 
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(4) Proje kapsamında yapılan bir ön anketin sonuçları 

Bu program, Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretime dahil olan veya mezun olan öğrencileri 

kapsar.  CVET, genel tanımına göre, bireylerin şunları yapmasına yardımcı olmayı amaçlayan, 

çalışma hayatına girdikten sonra insanların hazırlanmasıdır:   2 

- Bilgi ve/veya becerilerini geliştirmek veya güncellemek; 

- Kariyer hamlesi veya yeniden eğitim için yeni beceriler kazanmak; 

- Kişisel veya mesleki gelişimlerine devam edin.  

Geleneksel olarak, Sürekli Eğitim ve öğretim yaşam boyu öğrenmenin bir parçasıdır ve her 

türlü eğitimi (genel, uzmanlaşmış veya mesleki, resmi veya yaygın vb.) kapsayabilir. 

Bireylerin istihdam edilebilirliği için çok önemlidir3 

Bu nedenle, potansiyel mesleki eğitim öğrencisi:  

18+  yaşında, ortaöğretimi tamamlamış  ve aşağıdaki genel profile sahiptir:  
  

 

                                                           
2 Cedefop ve Tissot, 2014, s. 51 
3 Agy 



 

 

 

 

Mesleki Eğitimde  hareketlilik için Erasmus+ gereksinimleri AYÇ ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikler 

Kursiyerler: 

1. Erasmus+ programının bir parçası olan bir ülkenin vatandaşı; 

2. Son 12 ay içinde CVET kursuna katılmak veya mezun olmak; 

3. Bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitilme; 

4. Alanı/konusu öğrencinin veya stajyerin öğrenim ettiği kursla 

ilgili olan ve bu kursa uygun olan bir hareketliliğe katılmak için 

gönderen kuruluş tarafından seçilir. 
5. Hareketliliğin gerçekleşeceği dilde en azından temel becerilere 

sahiptir. 

Kursiyerler aşağıdakileri çoktan almış olmalı.  
Bilgi 

● Bir çalışma veya çalışma alanında geniş bağlamlarda olgusal ve teorik 
bilgi 

Beceri 

● Bir çalışma veya çalışma alanındaki belirli sorunlara çözüm üretmek 
için gereken bir dizi bilişsel ve pratik beceri 

Yetkinlikler (sorumluluk ve özerklik)  
● Genellikle öngörülebilir, ancak değişebilir olan iş veya çalışma 

bağlamları yönergeleri içinde öz yönetimi yapın; başkalarının rutin 

çalışmalarını denetlemek, iş veya çalışma faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bazı sorumluluklar almak 

Tüm ortak ülkelerde yapılan ön ankete dayanan özellikler 4 ESCO'ya göre potansiyel meslekler ve gerekli beceriler 

1. Adaylar aşağıdaki dezavantajlı gruplardan birine aittir: 

✔ Sosyal/ ekonomik durumu kötü olan öğrenciler 

✔ Öğrenme güçlüğü çeken kursiyerler 

✔ Eğitime sınırlı erişimi olan öğrenciler (uzak bölgelerde 
yaşamak, ulaşıma sınırlı erişim, İnternet'e sınırlı erişim vb.)  

2. (Bazı nedenlerden dolayı) Stajyer, bir hareketliliğe katılma deneyimi 
hakkında yeterince bilgilendirilmemiştir ve şimdiye kadar ilgi 

Bu ders programı, ESCO'da tanımlandığı gibi misafirperverlik ve turizmle en alakalı 
bilgi, beceri ve yetkinlikleri inşa ederek   CVET sisteminden 4  kategorideki meslek 
için hareketlilik hazırlığını desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

Kategori 1: Yöneticiler 
Alt ana grup 12: İdari ve ticari yöneticiler 
            1221.6 Turizm Ürün Yöneticileri 
Alt-büyük grup 14: Misafirperverlik, perakende ve diğer hizmet yöneticileri 
Alt kategori 141 Otel ve Restoran Yöneticileri 
1411 Otel Yöneticileri 

                                                           
4Proje hedef grupları arasında, örneğin Sürekli mesleki eğitim kursiyerleri/öğrencileri, Sürekli mesleki eğitim sağlayıcıları/okulları, Sürekli mesleki eğitim koordinatörleri ve  

hareketliliğe hazırlık tasarımı ve uygulamasında yer alan diğer ilgili uzman ve kuruluşlar arasında bir ön anket yapılmıştır. Anket Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya 
ve Türkiye olmak üzere 4 ülkede gerçekleştirildi. Kişisel toplantılar, rehberli görüşmeler ve çevrimiçi geri bildirim formu aracılığıyla düzenlendi. 



 

 

 

duymamış veya seyahat edememiştir (kendi bütçesinin olmaması veya 
ön hazırlık nedeniyle). 

3. Adayların desteğe, motivasyona ve/veya hareketliliğe hazırlanmaya 
ihtiyacı vardır.  

4. Adayların hareketlilik sırasında zorluklar yaşaması muhtemeldir: 

● barındırma kuruluşuyla iletişim  
● farklı kültürlerden diğer insanlarla iletişim   
● Yabancı dilde konuşma  

5. Dezavantajlı gruplardan gelen ve aşağıdaki yönlerden faydalı bir 
hazırlık yapmak isteyen öğreniciler: Turizm ve konaklama alanında 
özel dil hazırlığı  

- Çok kültürlü bir ortamda eğitime yerleştirmeye hazırlık  

- Çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine 
katılım hazırlığı  

- Kültürlerarası iletişime hazırlık   

- Çok kültürlü ortamda ekip çalışmasına hazırlık   

 

           1412 Restoran Yöneticileri 
Alt kategori 142 Perakende ve Toptan Ticaret Müdürü 
Alt kategori 143 Diğer Hizmet Yöneticileri" 
Kategori 2: Profesyoneller 
Alt ana kategori 34: Hukuk, Sosyal, Kültürel ve İlişkili Yardımcı Profesyonel  
Alt kategori: 343 Sanatsal, kültürel ve mutfak ön lisans profesyonelleri 

             3434: Şefler 
Kategori 4: Büro destek çalışanları  
Alt-ana kategori 42 Müşteri hizmetleri katipleri  
Alt kategori 422 Müşteri bilgileri çalışanları  
                 4221 Seyahat danışmanları ve katipleri  

-                  4224 Otel resepsiyonistleri 

 
Kategori 5: Servis ve Satış Çalışanları 
Alt-ana kategori 51: Kişisel Hizmetler Çalışanları/ 
Alt kategori 511 Seyahat görevlisis, iletkenler ve kılavuzlar 
                   512 Aşçılar 
                   513 Garsonlar ve barmenler 
                   515 Bina ve temizlik amirleri/  
                    5151 Ofislerde, otellerde ve diğer işyerlerinde temizlik ve temizlik 
denetmenleri 
 
Kategori 9: temel meslekler 
Alt-ana kategori 91: Temizleyiciler ve yardımcılar 
Alt kategori 911 Yurtiçi, otel ve ofis temizleyicileri ve yardımcıları 
                   9112 Ofislerde, otellerde ve diğer kuruluşlarda kullanılan temizlikçiler ve  
yardımcılar 
Alt-ana kategori 94: Gıda hazırlama asistanları  
Alt kategori 941 ve Gıda hazırlama asistanları 
                    9411 Fast food hazırlayıcılar 
                    9412 Mutfak yardımcıları 



 

 

 

ESCO'nun bu kategoriler için beceri ve yetkinlik listesine dayanarak, kursiyerlerin 
en azından sahip olması gereken mesleklere özgü bilgi, beceri ve yetkinliklere ek 
olarak:  

- Konuklara/müşterilere tavsiyelerde bulunmak/onlara yardımcı olmak/ 
onlarla iletişim kurmak; 

- Güvenli, temiz ve güvenli bir çalışma ortamını düzenlemek ve sürdürmek için 
talimatları izleyin; 
Bir ekip içinde iletişim kurmak veya uluslararası bir misafirperverlik ekibinde 
çalışmak; 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 

onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

GAME IT Eğitim içeriği ve dezavantajlı turizm öğrencilerinin ihtiyaçları 
1. Eğitim, belirlenen ihtiyaçları nasıl karşılıyor – esnek / yenilikçi öğretme ve öğrenme 
yaklaşımları, erişilebilirliği arttırma (fiziksel, zihinsel vb.)  

GAME IT eğitim kursu, dezavantajlı gruplardan5 MEÖ öğrenicilerini ve onlarla çalışan 

eğitimcileri desteklemek için tasarlanmıştır. Hedef grupların aşağıdaki ihtiyaçlarını karşılar: 

1. Dezavantajlı öğrenicilerin aşağıdaki özelliklere sahip eğitim kaynaklarına ihtiyacı vardır:  

a) İlk etapta hareketliliğe katılmalarını engelleyen yanlış algılamaları, yetersiz 

özgüveni ve motivasyon eksikliğini azaltmak  

b) Önları hareketlilik çerçevesinde düzenlenen eğitim yerleştirmelerine ve 

yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine hazırlamak.  

2. Hareketlilik fırsatları ve/veya Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimi sağlayan kuruluşların, 

dezavantajlı öğrencilerin ortaya çıkan hareketlilik fırsatlarından yararlanmalarına yardımcı 

olmak için bu zorluğun üstesinden gelmeleri gerekir. 

Genel olarak, beklenen eğitim yetkinliğini elde etmek için eğitim stratejisi; motive edici, ilgi 

çekici, ilgili ve güvenilir (tercihen kişiselleştirilmiş), zorlayıcı ve ödüllendirici olmalıdır. Bu 

nedenle, “kalıcı” öğrenme ile sonuçlanmalı, öğrenilenlerin uygulanmasını kolaylaştırmalı, 

uygulama için yer sağlamalı ve davranış değişikliğini tetiklemelidir. 

Hedef grupların belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda, GAME IT eğitim içeriği, her ikisi de 

oyunlaştırılmış öğeleri bütünleştiren sınıf içi ve e-öğrenme etkinlikleri arasında iyi bir 

kombinasyon sağlamak üzere tasarlanmıştır. e-öğrenme modu. 

Sınıf içi etkinlikler hem öğreniciler hem de eğitmenler için tanıdıktır. Öğrenenlerin 

özellikleri dikkate alındığında, bu tür etkinlikler, tanıdık bir ortam ve organizasyon sağlamak 

ve böylece onlara bir güvenlik duygusu vermek için faydalıdır. ve eğitmenlerle ve stajyerler 

grubu arasında işbirliği yapmak; onları eleştirel düşünmeye, risk almaya ve hatta sunumlara 

katılmaya/tutturmaya zorlar. Bu nedenle, sınıf içi etkinliklerin dersin yürütülmesine dahil 

edilmesi, derste tanıtılan bazı bilgi/becerilerin ve tanıdık/rahat bir bölgede kurs tanıtımının 

uygulanması için bir yer sağlayacaktır.  

E-öğrenme, mekân ve zamanla ilgili sorunları ortadan kaldıran esnek bir yaklaşımdır. 

Özellikle evde kendinden daha emin olabilen veya desteğe ihtiyacı olan (örneğin ek literatür 

veya kaynaklar) dezavantajlı öğrenciler için rahat bir öğrenme ortamı sağlar. Aynı zamanda, 

verimli eğitim ve öğrenme stratejisinin uygulanması için koşulları sağlar.  

Öyunlaştırma, oyun mekaniğini e-öğrenmeye entegre etmek için ek teknolojik çözümler 

kullanan bir sonraki adımdır. Öyunları bu kadar ilgi çekici hale getiren unsurlarla öğrenmeyi 

geliştirir. Öğrenicilerin katılımını artırabilir, gerçek hayatı taklit eden durumlarda bilgi ve 

                                                           
5(1) Azınlıklar ve göçmenler de dahil olmak üzere sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplara mensup Mesleki Eğitim ve 

Öğretim öğrencileri; (2) Uzak ve kırsal alanlardaki MEÖ öğrenicileri; (3) Hafif ila orta düzeyde öğrenme güçlüğü sergileyen 

MEÖ öğrencileri (düşük başarılılar) 
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becerileri uygulamalarına yardımcı olabilir ve böylece öğrenmenin etkinliğini artırabilir. 

Öyunlaştırma ayrıca yaratıcılığın ve işbirliğinin öğrenmenin bir parçası olmasını sağlar. 

Diğer öğrenme yöntemleriyle birleştirildiğinde, öğretme, öğrenme ve değerlendirme için 

pedagojik yaklaşımlarda ve yöntemlerde yeniliği destekleyebilir.  

Öyunlaştırılmış öğrenmenin, herhangi bir öğrenici için,  özellikle dezavantajlı öğrenenler için 

fark yaratabilecek bir takım avantajları vardır. Öyunlaştırılmış öğrenme, aşağıdaki 

avantajlara sahip olabilir: 

-  Aktif öğrenme 

- Motivasyonu ve katılımı artırır 

- Öğrencinin olumsuz sonuçlar olmadan deneme yapmasına ve başarısız 

olmasına izin verir 

- Kısa süreli dikkat durumlarında mikro öğrenmeye izin verir 

- Her bir öğrencinin ihtiyacını yansıtmak için eğitim iskelesini kolaylaştırır 

- Yeni nesil 'dijital yerlilere' hitap ediyor. 

Öyunlaştırma, öğrenci katılımını artırarak ve öğrencilerin kontrollü, güvenli bir ortamda 

(sanki) gerçek hayattaki durumları denemelerine ve başarısız olmalarına izin vererek 

eğitimin etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. Öyunlaştırılmış öğrenme, geleneksel öğretim 

yöntemlerine göre bilgi edinme ve akılda tutma açısından daha iyi sonuçlar verebilir. 

Öyunlaştırılmış eğitim programı, dezavantajlı öğrenicilerden beklenen davranış 

değişikliklerine ve karşılaştıkları kısıtlamalara ve zorluklara daha fazla dikkat edilerek 

geliştirilmiştir. Öyunlaştırma, dezavantajlı gruplar için öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve 

eğitimde elitist akademik eğilimleri azaltmak için büyük bir potansiyele sahiptir.  

Geliştirilen eğitim kaynakları, Avrupa'daki dezavantajlı öğrenciler ve onlarla çalışan 
kuruluşlarla ilgili olacaktır. Eğitim, ihtiyaca göre e-öğrenme ve sınıf içi etkinliklere 
uyarlanabilir.  
 
 

OYUN BT eğitiminin öğrenme hedefleri 
 
Eğitim kursu aşağıdaki amaçlara/görevlere sahiptir:  
 
M1 ● Yurtdışında öğrenme ve çalışma için gerekli olan kültürel farkındalığı artırmak ve 

kültürlerarası iletişim yetkinliklerini geliştirmek; 

● Öğrencilere seyahatin pratik yönleriyle başa çıkma noktasında yardımcı olmak 

● Hareketliliğin hazırlanması ve uygulanması sürecinde öğrencileri  kültürlerarası 
iletişime hazırlamak 

M2 ● Çok kültürlülük ve ekip çalışması kavramları  hakkında öğrencinin bilgilerini  
geliştirmek  

● Öğrenicileri hareketlilik bağlamında takım çalışmasına hazırlamak (çok kültürlü bir 
ortamda) 
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● Kursiyerleri takım çalışmalarındaki potansiyel sorunlar ve çatışmalarla başa çıkma 
teknikleri ile donatmak 

M3 ● Bir hareketlilik sırasında öğrenme ve kariyer gelişimi hedeflerini belirlemek için 
öğrencilerin kapasitesini oluşturmak; mobilite, eğitim ve kariyer gelişimi arasındaki 
bağlantıları en üst düzeye çıkarmak ve kullanmak için kapasite oluşturmak 

● Öğrencileri  eğitim yerleştirmeye sorumlu ve etkili bir şekilde   katılmaya hazırlamak 

● Öğrencilerin mobilite eğitim fırsatının mesleki ve jenerik beceri ve yetkinlikleri 
üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak, böylece istihdam 
edilebilirliği güçlendirmek; 

M4 ● Öğrencileri  farklı yapılandırılmış eğitim faaliyetlerinde pro-aktif ve odaklanmış 
katılıma hazırlamak; 

● Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve onları yapılandırılmış eğitim 
faaliyetlerine katılımla ilgili zorlukları yönetmek için uygulanabilir tekniklerle 
donatmak 

M5 ● Sosyal ve iletişim becerilerini profesyonel bağlamda geliştirmek; 

● Konukseverlik içinde etkili iletişim, kendini sunum ve eğitim ve iş performansı için 
gerekli olan işle ilgili özel kelime dağarcığını sağlamak (özellikle otel ve restoran 
sektörleri); 

 

GAME IT Eğitim içerik yapısı (modüller) 

1. Yapı ve iş yükü  

Modül No Modül başlığı Modül iş yükü 

1 Yurtdışına seyahat ve kültürlerarası iletişim için hazırlık 7 

2 Çok kültürlü ortamda ekip çalışmasına hazırlık 6 

3 Çok kültürlü bir ortamda eğitime yerleştirmeye hazırlık 14 

4 Çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine 
katılım için hazırlık 

9 

5 Turizm ve otelcilik/konaklama alanında özel dil hazırlığı 14 

  50 saat 

Kurs, yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi modüller arasında dağıtılan toplam 50 saat için 

tasarlanmıştır. Ancak kurs, kursiyerin/ kursiyer grubunun özel ihtiyaçlarına göre süreyi 

uyarlama esnekliği sağlar.    

Program Öğrenme Kazanımları 

Bu kısa disiplinler arası eğitimin sonunda kursiyerler bilgi sahibi olacak ve şunları 

yapabilecekler:  

(1) Öğrenme ve mesleki gelişim için kendi hedeflerini belirleyin 

(2) Hareketliliğe sorumlu bir şekilde katılın ve katılımlarıyla ilgili kuralları bilin 

(3) Diğer kültürlerden insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurun 
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(4) Ekip çalışması ilkelerini çok kültürlü ortamda anlama ve uygulama 

(5) Çeşitliliği takdir edin  

(6) Çok kültürlü  ekip çalışmalarındaki sorunlarla  başa çıkmak  için bir plan çizin ve 

izleyin  

(7) Gözlemleyin, anlayın ve etkili bir şekilde gezinin: a) ev sahibi bir kuruluşun yapısı ve 

yetki-sorumluluk ilişkileri, b) Örganizasyonel ve takım dinamikleri, c) iç ve dış 

kısıtlamalar, d) mevcut teknoloji, e) yaygın normlar ve kurallar, sözleşmeler ve şirket 

kültürü (hareketliliğin uygulama aşaması) 

(8) iletişim ilkelerini çok kültürlü bir çalışma/öğrenme ortamında anlamak, eleştirel 
olarak analiz etmek ve uygulamak ve eğitimin mesleki kariyerleri üzerindeki etkisini 
en üst düzeye çıkarmak amacıyla eğitim yerleşimine aktif olarak katılmak 
(hareketliliğin uygulama aşaması) 

(9) Özel dezavantajlarını belirlemek, analiz etmek ve aşmak; eğitim sırasındaki sorunları 

ve belirsizliği yönetmek  

(10) Eğitim yerleştirme deneyimlerini analiz edin ve gelecekteki kariyer gelişimlerine 

dahil edin; kişisel gelişim hedeflerine ve gelecekteki öğrenmeye deneyimi entegre 

etmek 

(11) Öğrenme stratejisi modelleme 

(12) Eğitim içeriğini takip ederek veya kavramları anlayarak dil zorluklarını, 

zorluklarını yönetmek;  

(13) Özgüvenin önemini anlamak ve onu elde edebilmek; 

(14) İngilizcede  bir dizi mesleki beceriyi anlamak ve iletişim kurmak ve işle ilgili işlevleri 

yerine getirmek 

(15) Konaklama sektöründen profesyonel terminolojiyi İngilizce dilinde doğru şekilde 

kullanın (özellikle otel ve restoranlar) 

(16) Yurtdışındaki işe yerleştirme sırasında meslektaşları ve eğitmenleri/öğretmenleri 

ile İngilizce olarak etkili bir şekilde iletişim kurun.  

 

Öğrenme Platformu 

Hareketliliğe hazırlık GAME IT eğitiminde (kısmen) dijital ortamda verilmek üzere 

tasarlanmıştır.  

Tüm eğitim materyalleri, MEÖ sağlayıcılarının olağan uygulamalarına uygun olarak ve 

Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı altında 

kullanım ve uyarlama için mevcuttur. Bununla birlikte, hedef öğrenicilerin ihtiyaçları göz 

önüne alındığında, GAME IT projesi içinde, öğrenme motivasyonunu teşvik eden ve 

dezavantajlı öğrenicilerin karşılaştığı ihtiyaç ve kısıtlamaları dikkate alan böylesine esnek 

bir e-öğrenme alanı sağlamaya özel olarak odaklanılmıştır. 

Coursevo platformu (http://coursevo.com/) gelişmiş bir e-öğrenme multimedya 

platformudur. Akademik ortamlarda ve çeşitli araştırma projelerinde kullanılmaktadır. 

Öğrenme toplulukları içinde daha geniş paylaşım ve ağ oluşturmayı sağlamak için çeşitli 

öğrenme kaynakları havuzlarına erişim sağlayan genel altyapıdır. Veri toplamada dijital 
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içeriğin esnek bir şekilde düzenlenmesine izin veren işlevleri entegre ederek, ilgili içeriğin 

tanımlanmasını ve yeniden kullanımını kolaylaştıran arama hizmetleri sağlar. Platform, 

içerik düzenleme ve yeniden kullanım dışında, katılım sağlanan öğrenme etkinliklerinden 

önce, etkinlik boyunca ve sonrasında, çevrimiçi öğrenme etkinlikleri ve öğrenenler 

arasındaki iletişimi sağlamak için etkili iletişim hizmetleri sunar. 

Bir aktivite alanına katılmak için sadece bir hesabınız olması yeterlidir. Bir kişi, her hangi bir 

sosyal ağ kimlik bilgilerini kullanarak platformda oturum açabilir. Bunun için İki (2) seçenek 

vardır: Facebook ile giriş yapmak veya Google hesabı ile giriş yapmak. Alternatif olarak, yerel 

bir hesap oluşturmak için “Şimdi Kaydol” düğmesine basarak yerel bir hesap oluşturabilir ve 

kişisel bilgiler girebilir. Bir etkinlik alanının kaydı için (ücretsiz, yönetilen veya güvenlik 

kodu kaydı)ve erişimi için (açık veya kilitli) yapılandırılabilen belirli ilkeler vardır. 

Kursta içeriği ve insanları organize etmek için temel kavram, aktivite alanları kavramıdır – 

ki buda aktivitenin amacına bağlı olarak insanları ve destekleyici hizmetleri farklı şekillerde 

organize etmenin bir yoludur. Coursevo özellikle aşağıdaki üç tür Etkinlik Alanını destekler: 

● Dersler - uzaktan öğrenenlerden oluşan ekipleri organize etmek için gerekli tüm 

işlevselliği sağlar ve bir topluluğun üyelerine eğitim hizmetleri sunar. Bu tür etkinlik 

alanı, eğitim etkinlikleri, çarpan etkinlikleri, kısa süreli veya uzun süreli çalıştaylar, bir 

eğitim programı bağlamında üstlenilen kurslar vb. gibi çeşitli gerçek etkinlikleri 

destekleyebilir.etc. 

● Veri havuzları  - bir uygulama topluluğunun üyeleri arasında paylaşılabilmesi için Açık 

Eğitim Kaynakları biçiminde dijital içeriği toplama ve düzenleme işlevselliği sağlar. 

Esasen, dijital içeriğin toplanmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıran, diğer etkinlik 

alanları türlerinde de bulunan bir işlevsellik kullanırlar. Aradaki fark, Veri Havuzu 

Faaliyet Alanlarında, yayınlanan içeriğin kalite kontrolünden geçmesi ve bu nedenle, 

onu başlangıçta geliştiren uygulama topluluklarının üyelerinin ötesinde bile daha geniş 

yayılmaya uygun olması beklenmektedir. 

● Projeler - belirli hedeflerle (örneğin, bir kurs düzenlemek veya belirli bir etkinliği veya 

diğer görevleri uygulamak için) uygulama topluluğunun işbirliği yapan üyelerinden 

oluşan ekipler düzenlemeyi amaçlar. 

Bir dizi araç ve hizmet gerektiğinde etkinleştirilebilir ve herhangi bir etkinlik alanında 

(kurs, Veri Havuzu veya Proje) kullanılabilir. 

Hareketlilik hazırlık eğitimini kolaylaştırmak için Coursevo ortamı rozetler, kilit noktalar, 

lider panoları vb. oyunlaştırma unsurlarıyla donatılmıştır. Böylece Coursevo, dezavantajlı 

öğrenicinin kurs alanlarındaki becerilerini güçlendirmesini destekleyecek, aynı zamanda 

motivasyon ve özgüven gelişimini de destekleyecek yenilikçi e-ortam sağlamaktadır.  
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onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

OYUN BT eğitiminin farklı öğrenme bağlamlarına aktarılabilirliği 
 

Bu eğitim müfredatı, turizm ve konaklamada iş temelli hareketliliğe hazırlık eğitimi sunan 

kurumlar için Mesleki Eğitim ve Öğretim sektörü içinde genel bir çalışma programı olarak 

tasarlanmıştır.  

Özellikle eğitim CVET  sektörünün ihtiyaçlarına uyarlanmıştır. Genel tanımı anlamında 

(yukarıya bakınız) 'devam eden mesleki eğitim ve öğretim (CVET) temelde mesleki gelişime 

yönelik yetişkin öğreniminin bir parçasıdır... Avrupa'da yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye 

katılımını artırmanın, istihdam edilebilirliklerini pekiştirmenin ve istihdamı artırmanın bir 

yoludur... CVET ekonomik rekabet gücü, verimlilik ve büyüme için gereklidir. Cedefop'un 

analizleri (Cedefop, 2014b), CVET'in benzersizliğini göstermiştir, yükseköğretim, genel 

eğitim veya ilk mesleki eğitim olsun, başkaları tarafından ikame edilemeyecek bir öğrenme 

biçimidir.'6 

 

Buna göre, kursun gerçekleme yöntemi olarak iki seçeneği vardır:  

- IVET, EQF seviye 4, programlarda öğrenciler için bir eğitim olarak  

- Yaşam boyu öğrenme sistemi içinde yaygın bir eğitim olarak. 

Eğitim, turizm ve konaklama sektörünün özelliklerine, yani profesyonel ortamına 

odaklanmaktadır. Eğitimdeki bazı unsurlar hedef sektörler alanındaki mesleki eğitim 

mobilitelerine odaklanırken, bazıları daha geneldir. Bu nedenle, bu müfredat CVET'deki 

çeşitli ihtiyaçlar, sektörler ve durumlar için somut eğitim programlarının geliştirilmesine 

yardımcı olabilir ve karar vericileri yönlendirebilir.   

Ulusal yeterlilik çerçevelerinin özelliklerine bağlı olarak, transversal becerilerin 

güçlendirilmesi için gayri resmi ve hayat boyu öğrenmede bir ders olarak kullanılabilir. 

Modüler yapı, kursun genel içeriğinde yer alan tema ve konulardan herhangi birine 

odaklanarak kısa gayri resmi eğitim kurslarının düzenlenmesine olanak tanır. 

Eğitim müfredatı, somut konu için geçerli olan öğrenme kısıtlamalarının ve ihtiyaçlarının 

modüle ve program öğrenme hedeflerine nasıl dahil edilebileceğini gösterir, böylece 

mobilite eğitimi diğer öğrenme kazanımlarını tamamlamak ve öğrenmenin uluslararası 

boyutunu güçlendirmek için mesleki eğitime entegre edilebilir. 

Eğitimin yenilikçi bir oyunlaştırılmış eğitim olarak hazırlanmış olmasına bakılmaksızın, 
sınıf içi faaliyetler için verimli bir şekilde (tam veya kısmen) kullanılabilir.  
   

 

  

                                                           
6 https://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf, s. 18 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf
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Tanimlayici modül 
   



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

TANIMLAYICI MODÜL 1 

Modül başlığı Modül Kodu Sorumlu ortaklar/ortaklar 

Yurtdışına seyahat ve kültürlerarası iletişim için hazırlık 1  DSEC 

Önkoşullar (giriş gereksinimleri) 

Önceki eğitim/öğretim, önceki deneyim, asgari yaş, sağlık durumu 

vb. 

Kursiyerlerin turizm ve konaklama sektöründe CVET'e dahil olması veya 

yeni CVET mezunları olması gerekir. 

Modül açıklaması (genel bakış) 

Bu modül, bu kurstaki ilk modüldür ve dört konudan oluşur. Her konu bir dizi öğrenme etkinliği içerir. İlk derste öğreniciler hareketliliğe katılımlarıyla 

ilgili beklenti ve endişelerini tartışmaya teşvik edilecektir. Örtaya çıkan ihtiyaç analizi, öğretmenin öğrenme etkinliklerini öğrencilerin ihtiyaçlarına ve 

yaşları, hareketlilik türü, öğrenme güçlüklerinin türü gibi diğer parametrelere göre seçmesine ve/veya ayarlamasına izin verecektir. 

Öğrenicilerin çoğu   daha önce yurtdışına hiç seyahat etmemiş olduğu için, ikinci ders seyahatlerini hazırlamanın pratik yönleriyle ilgilenir. Üçüncü ders, 

öğrenicilere yurtdışı seyahatlerini planlamaları için rehberlik edecektir. 3. ve 4. dersler öğrenicileri yurt dışında kalacakları yerlere hazırlar. Ziyaret 

ettikleri yer (ders 3) ve tanışacakları ve işbirliği yapacakları insanlar hakkında daha fazla bilgi edineceklerdir (ders 4). Öğreniciler, ziyaret edecekleri 

yerlerin yaşam biçimi/alışkanlıkları ve kültürünün birden fazla yönünü keşfedecekler. Bunu yapmak için kendi memleketlerini / köylerini ve kendi 

kültürlerini gözden geçirmek ve yeniden keşfetmek zorunda kalacaklardır. Bu hazırlık, kültürel şokla başa çıkabilmelerini ve yurtdışındaki 

deneyimlerinden en iyi şekilde yaşamalarını sağlayacaktır. 

Modülün öğrenme hedefleri (görevler) 

Modül aşağıdaki amaçlara/görevlere sahiptir: 

- Öğrencilerin tam olarak bilgilendirilmelerini ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak hareketliliğe aktif olarak katılabilmelerini sağlamak.                                  

- Öğrencileri seyahat etmenin pratik yönleriyle ilgilenmeleri için desteklemek.                                                                                                                                               

- Öğrencilere yurtdışı seyahatlerini planlamaları için rehberlik edin.                                                                                                                                                                        
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 - Öğrencileri yerel etkinliklere katılarak, araştırarak, gözlemleyerek, yansıtarak ve hareketliliğin varış noktası hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik 

etmek                                                

 -Yurtdışında öğrenme ve çalışma için gerekli olan kültürel farkındalığı ve kültürlerarası iletişim yetkinliklerini geliştirmek. 

Değerlendirme Yöntemleri (seçenekler) 

Değerlendirme Yöntemi/ler Değerlendirme 

yönteminin/lerinin 

Süresi/Uzunluğu 

Değerlendirmenin Oranı (isteğe 

bağlı) 

Her değerlendirme aracı için, hangi koşullarda 

yürütüldüğünü de açıklayın (ortam, araçlar, 

kaynaklar). 

Test (çoktan seçmeli) - hem bireysel hem 

de grup eğitim modları için 

20 dakika çevrimiçi. Çevrimiçi 

testin pratik olmadığı düşünülürse, 

test sınıfta da yapılabilir 

100% Bireysel ödev, öğrenme kaynaklarına ve 

referans materyaline başvurma seçeneği 

yoktur 

Kaynaklar/ ortam: sınıf veya çevrimiçi 

öğrenme platformu 

GAME it platformunda geliştirildiği 

şekliyle alıştırmalar, zorluklar 

Süre, alıştırmaya bağlıdır Not vermeye katkısı yoktur, ancak 

oyunlaştırılmış platformda 

rozetlerle sonuçlanabilir 

Öğretmenler için ayrıntılı değerlendirme 

yönergeleri sağlanacaktır. Bu yönergeler, 

öğretmenler tarafından daha fazla 

detaylandırılabilir veya başka şekilde 

değiştirilebilir. 

Kaynaklar/ortam: sınıf veya video—ara 

odaları seçenekleriyle konferans platformu 

Öğrenme Kazanımları (Amaçlanan Öğrenme Kazanımları) 

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir:  

-Öğrenme ve mesleki gelişim için kendi hedeflerini belirleyebileceklerdir.                                                                                                                                                                                    

- Hareketliliğe sorumlu bir şekilde katılabilecek ve katılımlarıyla ilgili kuralları bilebileceklerdir.                                                                                                                                 

- Yurt dışı seyahatinin pratik yönleriyle ilgilenebilecekler                                                                                                                                                                                                                                                 

-Evden hedeflerine seyahatlerini planlayın ve ayrıca  planyerel turlar veya aktiviteler                                                                                                                                                              

- Kendi kültürleri ve diğer kültürler hakkında kültürel farkındalık geliştirebileceklerdir.                                                                                                                                                   
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- Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe saygı duyabilecekler                                                                                                                                                                                                                                            

- Diğer kültürlerden insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabileceklerdir. 

Eğitim verme modları (seçenekler) 

-  Modül, sınıfta  eğitimi için uygundur  

-  Modül e-öğrenme için uygundur  

-  Modül harmanlanmış öğrenme için uygundur 

Öğrenme materyalleri ve kaynakları 

- GAME IT projesi kapsamında geliştirilen sunumlar, çevrimiçi öğrenme materyalleri vb. 

- Bilgisayar ve internet (e-öğrenme modu için) 

Eğitim modülünün Gösterge İçeriği / Amaçlanan Öğrenme Kazanımları 

Modül için öğrenme kazanımları Eğitim içeriği (ESCO başvurusu) 

Bilgi: 

- Hareketliliğin hedeflerini, planlanan faaliyetlerini 

ve ayrıntılı programını açıklamak 

- Hareketlilik süresince öğrencilerin hak ve 

yükümlülüklerini açıklamak  

- Seyahat için temel kavramları açıklamak:               ör. 

Pasaportlar, havaalanı kuralları, bagaj, seyahat 

sigortası. 

- Kendi kültürlerinin/diğer kültürlerin birden çok 

yönünü betimlemek. 

- Kültürler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri 

açıklamak. 

KONU 1. Uluslararası bir hareketliliğe katılmak 

Hedefler, hareketliliğin planlı faaliyetleri.  
Öğrencilerle tartışma: katılma nedenleri, 
beklentiler ve korkular, güçlü ve zayıf yönler, 
hazırlık ihtiyaçları. Öğrenciler, hareketlilik 
sırasında herkes tarafından saygı duyulacak bir 
dizi norm (sözleşme) oluştururlar. 

KONU 2.   Yurtdışı seyahati için planlama 

Dijital haritalar ve çevrimiçi platformlar kullanarak 
evden hareketlilik hedefine seyahat etmeyi 
planlama 

Hareketliliğin ayrıntılı programı. Seyahat etmeden 
önce pratik hazırlıklar. Sorunlarla ve acil 
durumlarla başa çıkmak. 

 

Bilgi: 

- Yerel turizm endüstrisi:  

-Turizm pazarı:  

-Hizmet sağlayıcıların iptal politikaları:  

-Daha fazla gelişme için bir 

destinasyonun. 

- Diyet rejimleri 

     Beceriler/Yetkinlikler: 

● kültürlerarası farkındalık göstermek 

● iletişim tekniklerini kullanmak 

● turist bilgi materyali geliştirmek 

● turizm üzerine sunumlar yapmak 

● fiyat pazarlığı yapmak 
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- Coğrafi konumun iklimi, kültürü ve ekonomiyi 

nasıl etkilediğini açıklamak.                       

Beceri:- Hareketlilik için gerekli hazırlıkların örn. 

seyahat belgeleri, bagaj (bagajdaki yasak maddeler 

ve diğer havaalanı kısıtlamaları dahil), sağlık (ilaç, 

alerji ve aşılar), para, iletişim, sigorta vb. bir listesini 

yapmak, 

- Hareketlilik sırasında  evdeki randevuları ve diğer 

yükümlülükleri iptal etmek/ertelemek. 

- Bir seyahat hedefi belirleyerek; seyahati maliyet, 

zaman, çevre dostu özellikler, seyahat ilgisi gibi 

belirli kriterlere göre ulaşmanın alternatif yollarını 

keşfetmek 

-  Seyahat için özel haritalarını oluşturmak 

- Bir hedefi sunmak için bir poster, sunum veya 

video oluşturmak 

-Önline platformları kullanarak bilet rezervasyonu 

yapmak, otel rezervasyonu yapmak 

- Evde ve/veya hareketlilik hedefinde ilginç yerler 

ve aktiviteler içeren yerel bir tur planlayın. 

  - Bir yerin etrafındaki yolu bulmak için çevrimiçi 

haritaları ve navigasyon araçlarını kullanın. 

- Meraklı olun ve diğer kültürleri öğrenmekle 

ilgilenin. 

KONU 3. Yeni yerler keşfetme 

Posterler, haritalar, sunumlar oluşturmak, yerel 
turlar planlamak ve yansıtmak gibi yaratıcı 
faaliyetleri araştırarak ve katılarak hareketliliğin 
hedefini (tarih, mimari, hava durumu, doğal çevre, 
ekonomi, turizm, modern yaşam vb.) keşfedin. 

 

KONU 4. İnsanları ve kültürlerini anlama 

Varış noktasının kültürünü araştırın (etiquette,  

sözel ve sözsüz iletişim, kişiselalan, hava durumu,  

kıyafet kodu, yiyecek, içecek, alışveriş, eğlence, 

tatiller, yerel etkinlikler ve etkinlikler, festivaller, 

gümrükler, din, cinsiyet sorunları, ilişkiler, aile 

modelleri, çocuk yetiştirme, eğitim). 

Hareketlilik sırasında ve sonrasında kültürün ve 

kültürlerarası deneyimlerin birden fazla yönünü 

paylaşın, tartışın ve analiz edin. 

Kültürlerarası iletişim stratejileri uygulayın. 

● turizm deneyimi satın alma pazarlığı 

yapmak 

● turistik mekanlara giriş organize 

etmek 

● seyahat paketini özelleştirme 

● bütçeleri yönetme 

● turizmde zamanı yönetmek 

● sorunlara çözümler üretmek 

● analitik düşünmek 

● harita okumak 

● turistik bilgi toplamak 

● yerel etkinliklerden haberdar olmak 

● sağlık ve güvenlik standartlarını 

yönetmek 

● seyahat belgelerini kontrol etmek 

● turizmle ilgili bilgiler sağlamak 

● ziyaretçilere yardımcı olmak 

● misafirlere yol tarifi vermek 

● yerel etkinlikler planlamak 

● bilgisayar okuryazarlığına sahip 

olmak 

● internet araştırması yapmak 
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- Kültürün hayatımızı nasıl etkilediğini anlayın. 

- Diğer kültürler hakkında bir anlayış geliştirin. 

Kültürleri karşılaştırırken tarafsız olun. 

- Gözlem yapma, aktif dinleme, anlama, empati 

pratiği yapın. 

- Kültürlerarası iletişim için iletişimsel stratejiler 

geliştirin. 

- Kültürel farklılıkların anlaşılmasına dayalı saygılı 

ilişkiler kurun. 

Yetkinlikler: 

- Hazırlık için kişinin ihtiyaçlarını belirleyin. 

- Öğrenme ve kişisel gelişim için hedef belirleyin. 

- Başkalarıyla işbirliği yaparak hareketliliğe aktif ve 

sorumlu bir şekilde katılın. 

- Yurt dışına seyahat etmenin pratik yönlerini 

yönetin. 

- Bir sorun veya acil durumda nasıl tepki 

vereceğinizi bilin. 

- Yurtdışına bir gezi planlamak için uygun araçları 

kullanın. 
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  - Memleketini yeniden keşfedin/eleştirel bir 

şekilde gözden geçirin. 

- Bir yeri gözlemleyin: yapı ve doğal çevre, tarihi 

yerler, modern yaşam. 

- Bir yeri keşfedin ve tanıyın. 

- Yerel uygarlığı ve kültürü takdir edin. 

- Bilinçli bir gezgin olun. 

- Kendi kültürü ve diğer kültürler hakkında kültürel 

farkındalık geliştirmek. 

- Diğer kültürlerden insanlarla etkili iletişim kurun. 

- Başkalarına karşı empati ve saygı geliştirin. 

- Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe saygı gösterin 
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TANIMLAYICI MODÜL 2 

Modül başlığı Modül Kodu Sorumlu ortaklar/ortaklar 
 

Çok kültürlü ortamda ekip çalışmasına hazırlık 2  MIMEM  

Önkoşullar (giriş gereksinimleri)  

Önceki eğitim/öğretim, önceki deneyim, asgari yaş, sağlık durumu vb. Kursiyerlerin turizm ve konaklama sektöründe CVET'e dahil olması 

veya yeni CVET mezunları olması gerekir. 

Modül açıklaması (genel bakış)  

Bu modül, çok kültürlü eğitim veya çalışma ortamında ekip çalışması için öğrencilerin beceri geliştirmelerini desteklemek için tasarlanmıştır. 

Modül,  adayların kültürel çeşitlilik ve ekip çalışması hakkındaki bilgilerini geliştirecek ve uluslararası bir grupta karşılıklı saygıyla 

performans gösterme ve iletişim kurma konusunu araştıracaktır.   Profesyonel hayata geriye dönük ve yansıtıcı bir bakışla, kursiyerler 

işbirliğine  dayalı bir doğada kendi üretkenliğini optimize etmek için becerilerini içselleştireceklerdir. Ayrıca, çok kültürlü ekip ortamının 

ortaya çıkardığı olası zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenecekler. 

 

Modülün öğrenme hedefleri (görevler)  

Modül aşağıdaki amaçlara/görevlere sahiptir: 

- Çok kültürlülük ve ekip çalışması kavramları hakkında bilgi  sahibi olmak. 

- Karşılıklı saygı, çok kültürlülük ve kültürel çeşitliliğin faydalarını anlamak 

- Uluslararası bir ekip içinde iş performansı ve iletişim yetkinliği geliştirmek  

- Ekip çalışmasının yararları hakkında bilgi sahibi olmak (çok kültürlü bir ortamda) 

- İş hayatındaki olası zorlukları tartışmak. 

 

 

Değerlendirme Yöntemleri (seçenekler) 
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Değerlendirme Yöntemi/ler Değerlendirme 

yönteminin/lerinin 

Süresi/Uzunluğu 

Değerlendirmenin 

Oranı (isteğe bağlı) 

Her değerlendirme aracı için, hangi koşullarda 

yürütüldüğünü de açıklayın (ortam, araçlar, kaynaklar). 

Test (çoktan seçmeli) – hem bireysel hem de grup 

eğitim modları için sınıfta  

2 kez x 10 dakika çevrimiçi; 

Çevrimiçi testin uygun olmadığı 

düşünülürse, test sınıfta da 

verilebilir. 

 

100 % 

 

Bireysel görev; öğrenme kaynaklarına ve referans 

materyallerine başvurma seçeneği yoktur; 

zamanlanmış 

Kaynaklar/ortam: sınıf veya çevrimiçi öğrenme 

platformu 

Eğitim moduna bağlı olarak GAME IT 

platformunda mevcut olan alıştırmalar, 

meydan okumalar ve rol yapma oyunları  

 

Süre etkinliğe, mücadeleye 

veya oyuna bağlıdır 

Derecelendirmeye 

katkısı yoktur ancak 

oyunlaştırılmış 

platformda 

rozetlerle 

sonuçlanabilir 

 
Öğretmenler için değerlendirme için ayrıntılı 

yönergeler sağlanacaktır. Bu yönergeler, öğretmenler 

tarafından daha fazla detaylandırılabilir veya başka 

şekilde değiştirilebilir.  

Kaynaklar/ortam: sınıf veya video—ara odaları 

seçenekleriyle konferans platformu 

Öğrenme Kazanımları (Amaçlanan Öğrenme Kazanımları) 
 

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: 

1. Çok kültürlülük ve ekip çalışması ile ilgili önemli terimleri özetleme 

2. Ekip çalışması ilkelerini çok kültürlü ortamda anlama ve uygulama 

3. Çeşitliliği takdir etme 

4. Ekip çalışmasındaki avantajlardan ve olası zorluklardan bahsetme (çok kültürlü bir ortamda) 

5. Ekip çalışmasında karşılaşabilecekleri sorunları açıklama 

(Çok kültürlü) ekibin bir parçası olarak kendi etkinliğini ve üretkenliğini optimize etmek için bir plan çiz 

 

Eğitim teslim modları (seçenekler)  

- Modül, sınıfta  eğitimi için uygundur  



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Modül e-öğrenme için uygundur  

- Modül harmanlanmış öğrenme için uygundur 

Öğrenme materyalleri ve kaynakları  

- GAME IT projesi kapsamında geliştirilen sunumlar, çevrimiçi öğrenme materyalleri vb. 

- Bilgisayar ve internet (e-öğrenme modu için) 

 

Eğitim modülünün gösterge içeriği  

Modül için öğrenme kazanımları Eğitim içeriği (ESCO başvurusu)  

Bilgi: 

- Çok kültürlülük ve ekip çalışması 

ile ilgili bazı önemli terimlerin 

geliştirilmiş  

- Kültürel çeşitlilik ve zorlukları ve 

etkileri hakkında daha iyi bilgi; 

- Çok kültürlü ortamlarda 

profesyonel yaşam anlayışı; 

- Takım çalışması ve takım içindeki 

roller hakkında daha iyi bilgi;  

- Kültürlerarası ekiplerde davranış 

ve iletişim normları hakkında daha iyi 

bilgi sahibi olmak. 

- Takım çalışması becerilerini 

geliştirmek için öğrenme ve gelişme 

perspektifleri ile ilgili geliştirilmiş bilgi 

KONU 1: ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK 

- Kavramsal eğitim  

 Kültürel çeşitliliği anlamak – zorluklar ve 

sonuçlar;  

Bir kültür havuzunda eğitim ve çalışma. 

- Uygulamalı eğitim  

Diğer kültür ve inançların karşılıklı saygı ve 

anlayışına dayalı davranış ve iletişim normlarının 

bir listesinin çizilmesi  

 

KONU 2: ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMDA EKİP 

ÇALIŞMASI  

Kavramsal eğitim 

      - Uluslararası bir ortamda ekip çalışmasının 

özellikleri ve ilkeleri. Takım çalışması rolünde 

etkili bir şekilde performans gösterme 

- Pratik eğitim  

Etkili ekip çalışması için gerekli becerilerin ve 

kişisel niteliklerin belirlenmesi.. 

      

KONU 3:  SWOT 

Bilgi:  

İletişim ilkeleri                                                                            

Ekip çalışması ilkeleri 

Beceriler 

Ekipler halinde çalışma 

• Ekipler halinde çalışın 

• Ekipte yaratıcılığı teşvik edin 

• Ekip liderine rapor verin 

• Çok kültürlü bir ortamda çalışın 

• Kültürleri inceleyin 

• Kültürler arası yeterlilik gösterin 

 Kültürlerarası farkındalık gösterin. 

 

Beceri: 

- Takım çalışması ortamında daha etkin 

performans gösterebilmek; 

 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Çok kültürlü ekipler halinde iletişim 

kurabilmek ve sürdürebilmek; 

-  Karşılıklı saygı gösterebilmek; 

- Ekip çalışmasındaki zorlukları 

belirlemek ve bununla başa çıkmak;  

- Çatışma/ zorlu durumların üstesinden 

gelmek;  

- Kültürler arası sorunlarla başa çıkmak 

ve çözüm bulmak.  

 

Yetkinlik:  

- Çeşitlilik ve fark arasındaki farkı fark 

etmek 

- Çok kültürlü ortamlardaki zorlukları 

tespit etmek; 

- Daha fazla ekip çalışması için bir 

eylem planı çizebilmek ve takip  

edebilmek; 

- Takım çalışması görevlerinde olası 

problem çözüm tekniklerini 

uygulayabilmek; 

- farklı toplumların çeşitli kültürel 

kodlarını takdir etmek.   

Kavramsal eğitim uygulamalı görevlerle 

birleştirildi 

Grup çalışmasının olası güçlü ve zayıf yönlerinin, 

tehditlerinin ve fırsatlarının tanımlanması ve 

kavramsallaştırılması. Takım çalışmasının 

avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde 

bulunduran kursiyerler, tehditlere ve zayıflıklara 

yönelik olası çözümleri ve takımların ve takım 

arkadaşlarının daha iyi çalışabileceği bağlamları 

tartışır..   

 

KONU 4: KIŞISELLEŞTIRME 

Kavramsal eğitim uygulamalı görevlerle 

birleştirildi 

Uluslararası bir ortamda grup çalışmasının daha 

iyi bir üyesi olmak için kişisel bir plan yapmak . 

 

  



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

TANIMLAYICI MODÜL 3 

Modül başlığı Modül Kodu Sorumlu ortaklar/ortaklar 

Çok kültürlü bir ortamda eğitime yerleştirmeye  

hazırlık 
3 ECQ 

Önkoşullar (giriş gereksinimleri) 

Önceki eğitim/öğretim, önceki deneyim, asgari yaş, 

sağlık durumu vb. 

Kursiyerlerin turizm ve konaklama sektöründe CVET'e dahil olması veya yeni CVET 

mezunları olması gerekir. 

Modül açıklaması (genel bakış) 

Kursiyerler, çok kültürlü bir ortamda kurum iletişiminin ilkeleri  hakkında derinlemesine anlayış geliştirecek, çalışma ortamında davranış ve ağ 

kurallarını belirleme, analiz etme ve içselleştirme becerileri kazanacaklardır.   Etkin katılımlarını sağlamak ve gelecekteki kariyerleri açısından 

eğitimden faydalarını en üst düzeye çıkarmak için önceden toplamaları gereken bilgiler ve eğitim yerleşimi sırasında bunları nasıl kullanacakları 

hakkında net bir fikir geliştireceklerdir. Ayrıca, dezavantajlarını yansıtacaklar ve bunları doğru şekilde ele almak için bir plan oluşturacaklar. 

Modülün öğrenme hedefleri (görevler) 

Modül aşağıdaki öğrenme hedeflerine sahiptir: 

- Bir hareketlilik sırasında öğrenme ve kariyer gelişimi hedeflerini belirlemek; mobilite, eğitim ve kariyer gelişimi arasındaki bağlantıları en 

üst düzeye çıkarmak ve kullanmak için bir kapasite oluşturmak 

- Öğrencilerin eğitime sorumlu ve etkili bir şekilde katılmalarını sağlamak ve katılımlarına ilişkin kurallara uymak için gerekli bilgi ve 

becerileri geliştirmek 

- Kurum iletişim ilkelerini ve iş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere şirket operasyonlarının pratik yönlerini yapılandırılmış bir şekilde 

sunmak 

- Öğrencilerin mobilite eğitim fırsatının mesleki ve jenerik beceri ve yetkinlikleri üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak 

için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek, böylece istihdam edilebilirliği güçlendirmek 

- Öğrencilerin işyerinde çeşitlilik ve çok kültürlülük hakkındaki bilgilerini geliştirmek 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

Değerlendirme Yöntemleri (seçenekler) 

Değerlendirme 

Yöntemi/ler 
Değerlendirme yönteminin/lerinin 

Süresi/Uzunluğu 
Değerlendirmenin 

Oranı (isteğe bağlı) 

Her değerlendirme aracı için, hangi koşullarda yürütüldüğünü de açıklayın (ortam, 

araçlar, kaynaklar). 

Test (çoktan 

seçmeli) – hem 

bireysel hem de 

grup eğitim 

modları için  

20 dakika çevrimiçi. Çevrimiçi testin 

uygun olmadığı düşünülürse, test 

sınıfta da yapılabilir. 

100% Bireysel ödev; öğrenme kaynaklarına ve referans materyallerine başvurma 

seçeneği yoktur; zamanlı 

Kaynaklar/ ortam: sınıf veya çevrimiçi öğrenme platformu 

GAME IT 

platformunda 

geliştirildiği 

şekliyle 

alıştırmalar, 

meydan 

okumalar ve rol 

yapma oyunları 

– yalnızca grup 

eğitimi modları 

için  

Süre, alıştırmaya veya oyuna bağlıdır Derecelendirmeye 

katkısı yoktur ancak 

oyunlaştırılmış 

platformda rozetlerle 

sonuçlanabilir 

Değerlendirme için öğretmenlere ayrıntılı yönergeler sağlanacaktır . Bu 

yönergeler, öğretmenler tarafından daha fazla detaylandırılabilir veya başka 

şekilde değiştirilebilir.Sınıfta veya video konferans yazılımı aracılığıyla 

yapılandırılmış tartışmaların kullanılması tavsiye edilir. Tartışma konuları 

önceden hazırlanmalıdır.Öğretmenlere, deneyimlerini paylaşmak ve ilk kez 

veya potansiyel hareketlilik katılımcıları ile tartışmak için önceki hareketlilik 

dönemlerinden  katılımcıları tartışmalara davet etmeleri önerilir. 

Kaynak/ ortam: sınıf veya video – ara odaları seçenekleriyle konferans 

platformu 

Öğrenme Kazanımları (Amaçlanan Öğrenme Kazanımları) 

Modülün sonunda, öğrenciler şunları yapabilecektir: 

- Belirli uygulamalı eğitim veya eğitim yerleştirme (hareketliliğin hazırlık aşaması) için öğrenciden hedefleri ve beklentileri belirlemek 

- Eğitimden önce gerekli bilgileri toplamak (hareketliliğin hazırlık aşaması) 

- Gözlemlemek, anlamak ve etkili bir şekilde gezinmek: a) ev sahibi bir kuruluşun yapısı ve yetki-sorumluluk ilişkileri, b) organizasyonel 

ve takım dinamikleri, c) iç ve dış kısıtlamalar, d) mevcut teknoloji, e) yaygın normlar ve kurallar, sözleşmeler ve kurum kültürü 

(hareketliliğin uygulama aşaması) 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Çok kültürlü bir çalışma/öğrenme ortamında iletişim ilkelerini eleştirel bir şekilde analiz etmek ve uygulamak; eğitimin mesleki kariyerleri 

üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla eğitim yerleşimine aktif olarak katılmak (hareketliliğin uygulama aşaması) 

- Özel dezavantajlarını belirlemek, analiz etmek ve aşmak; eğitim sırasında ortaya çıkabilecek sorunları ve belirsizliği yönetmek 

(hareketliliğin uygulama aşaması) 

- Eğitim yerleştirme deneyimlerini analiz etmek ve gelecekteki kariyer gelişimlerine dahil etmek; deneyimi kişisel gelişim hedeflerine ve 

gelecekteki öğrenmelere entegre edebilmek (hareketliliğin takip aşaması) 

Eğitim verme modları (seçenekler) 

- Modül, sınıfta  eğitimi için uygundur  

- Modül e-öğrenme için uygundur  

- Modül harmanlanmış öğrenme için uygundur 

Öğrenme materyalleri ve kaynakları 

- GAME IT projesi kapsamında geliştirilen sunumlar, çevrimiçi öğrenme materyalleri vb. 

- Bilgisayar ve internet (e-öğrenme modu için) 

- Hareketlilik sırasında eğitim yerleştirmeleri konusunda deneyime sahip akranlarla yapılan görüşmeler/tartışmalar 

- Halihazırda bir öğrenme hareketliliğini tamamlamış olan diğerlerinden akran öğrenimi. 

 

 

Eğitim modülünün gösterge içeriği 

Modül için öğrenme kazanımları Eğitim içeriği (ESCO başvurusu) 

Bilgi  

- Örganizasyon davranışı ve organizasyon 

planlaması hakkında bilgi sahibi olmak 

- Kuruluşlarda insan kaynakları konularında 

bilgi birikimini geliştirmek 

- Turizm ve konaklama işletmesinin özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olmak 

Modül, her biri çok kültürlü bir ortamda başarılı bir 

işe yerleştirmenin hazırlanmasının farklı yönleriyle 

ilgili 5 konuya ayrılmıştır: 

 

KONU 1 : Hareketlilik sırasında eğitim 

yerleşimini planlamak ve hazırlamak  

Kavramsal eğitim 

Bilgi: 
Atılganlık 
İş süreçleri 
İletişim 
İletişim ilkeleri 
Liderlik İlkeleri 
Kişisel Gelişim 
Çatışma yönetimi 
Örgütsel yapı 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Bir kuruluş içindeki ekip dinamikleri ve 

ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak 

- Avrupa'da turizm ve coğrafya hakkında bilgi 

birikimini geliştirmek 

- Bireyin bir kuruluş içindeki rolü ve 

sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak - yani 

şirketin değerlerine, misyonuna ve kültürüne 

uymak; şirketin işlevini ve gelecek planlarını 

anlamak; kuruluştaki mevcut sözleşmelere ve 

uygulama kurallarına uymak (kıyafet kodu, mola 

programı vb.); 

- Genel olarak kuruluşlarda ve özel olarak 

turizm / konaklama sektörü turizminde iş sağlığı ve 

güvenliği konularında gelişmiş bilgi 

- -Mesleki eğitimin ve yaşam boyu öğrenmenin 

avantajları konusunda artan farkındalık 

Beceri: 

- Planlama: Bir faaliyetin amaçlarını ve 

unsurlarını (özellikle eğitim yerleşimini) doğru 

belirleyebilmek  ve bunları kişisel hedeflerle ve 

uzun vadeli hedeflerle ilişkilendirebilmek 

- İletişim: Bir kuruluş içinde iletişim kurabilmek 

ve sürdürebilmek 

- Ekip çalışması ve işbirliği, özellikle farklı bir 

ortamda: Çeşitlilik koşullarında iş arkadaşları ve 

eğitmenlerle işbirliği içinde çalışabilmek; çok 

kültürlü bir ortamda ağ iletişimini ele alabilmek 

- Küresel beceriler: Kültürel farkındalığa sahip 

olmak ve gösterebilmek, yabancı dilde etkili iletişim 

- Eğitim yerleştirmenin amaçları 

- Öğrenme hareketliliği çerçevesinde bir eğitim 

yerleşimi sırasında tipik aktiviteler 

KONU 2 : İş dünyasını anlamak ve gezinmek 

Kavramsal eğitim pratik görevlerle birleştirildi 

- Organizasyondaki kişileri  anlamak - kurumsal 

iletişim ilkeleri; iş yerinde davranış ve ağ kurma 

kurallarının belirlenmesi ve içselleştirilmesi (nasıl 

davranmalıyım, giyinmeli miyim, hangi soruları 

sormalıyım, eğitmenler/ iş arkadaşları ile nasıl 

iletişim kurmalıyım, çok kültürlü bir ortamda beden 

dili vb.); şirket kültürü ve sözleşmeleri; kurum 

içindeki ekip dinamikleri 

- Kuruluşun yapısı  – yetki yapılarının belirlenmesi 

ve saygı gösterilmesi, hesap verebilirlik ve denetim 

hatları, bölüm yapısı; bireyin bir kuruluş içindeki rol 

ve sorumluluklarını anlamak; eğitim yerleştirmesi 

sırasında hesap verebilirlik kurallarının belirlenmesi 

ve içselleştirilmesi 

- Organizasyondaki teknoloji  – makineler, aletler, 

kaynaklar, yöntemler : kabul edilen çalışma 

yöntemleri (sözleşmeleri), işletim makineleri ve 

ekipmanları için talimatlar, iş sağlığı ve güvenliği 

konuları, çalışan özgürlüğüne yönelik teknolojik 

kısıtlamalar; eğitim yerleştirmesi sırasında teknoloji 

ve çalışma yöntemlerinin kullanımıyla ilgili 

gereksinimlerin belirlenmesi ve içselleştirilmesi 

- Ev sahibi kuruluşun dış ortamı  – sosyo-ekonomik, 

hukuki, siyasi, teknolojik ve coğrafi bağlam ve 

 
Temel beceri ve yetkinlikler: 
İş ortamının ele alınması 

✔ çalışma ilişkilerini sürdürmek 
✔ hizmetleri esnek bir şekilde 

gerçekleştirmek  
✔ hizmetleri esnek bir şekilde yerine 

getirmek 
✔ sözleşme bilgilerini korumak 
✔ sağlık ve güvenlik standartlarını 

yönetmek 
 
 
Genel organizasyon becerileri 

✔ orta ve uzun vadeli hedefler planlamak 
 

Ekip çalışma becerileri 
✔ Aktif olarak dinleyin 
✔ Başarı gösterin 
✔ Şirketin günlük işleyişinde işbirliği 

yapın 

   ✔ Meslektaşlarınızla birlikte çalışın 
 
İletişim becerileri 

✔ farklı iletişim kanalları kullanmak 
✔ farklı iletişim teknikleri kullanmak 
✔ İletişim tarzını karşınızdakine göre 

uyarlayın 
Kültürlerarası beceriler 

✔ Konaklama hizmetlerinde 
kültürlerarası yetkinlkler sergilemek 

✔ kültürlerarası farkındalık göstermek 
 
Dijital beceriler 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

kurabilmek,  sağlam uluslararası ticari farkındalık 

gösterebilmek 

- Kendini tanıma ve esneklik: Etkili 

performansın önündeki dezavantajlarını/özel 

gereksinimlerini veya ihtiyaçlarını/olası engellerini 

tespit edebilmek ve analiz edebilmek; organizasyon 

kültürüne en iyi uyumu sağlamak ve performansı 

artırmak için görevlere esnek bir şekilde 

yaklaşabilmek ; kişinin güçlü ve dezavantajları göz 

önünde bulundurularak sorunları ve etkili 

performansın önündeki engelleri tespit edebilmek 

(örn.   zaman baskıları, stres derecesi,  

- Problem çözme: Özellikle ev sahibi kuruluştaki 

diğer kişilerle işbirliği içinde planlar geliştirebilmek 

ve çözümler belirleyebilmek; yakın ekibi içinde 

problem çözmeyi başlatabilmek, kolaylaştırmak 

veya yönetebilmek (örneğin, diğerlerinden daha 

fazla bilgiye sahip olduğunda veya liderliği almak 

için benzersiz bir konumda olduğunda) 

- Kariyer bilinci ve inisiyatifi : yurtdışında belirli 

bir işe yerleştirme sırasında geliştirilebilecek 

mesleki veya transversal becerileri belirlemek ve 

bunu başarmak için hangi faaliyetlere 

odaklanılacağını belirlemek; gelecekteki işverenlere 

işe yerleştirme sırasında kazanılan belirli becerileri 

ifade edebilmek 

- Sözleşmeye dayalı ilişkileri yönetebilme : 

karşılıklı faydalar sağlamak için ev sahibi kuruluşla 

olan öğrenme anlaşmasının uygulanmasını 

yönetebilmek; belgeleri korumak ve öğrenme 

kısıtlar; eğitim yerleştirmesi sırasında yasal, sosyo-

ekonomik ve diğer kural, norm ve kısıtlar belirleme, 

anlama ve gözlemleme  

 

KONU 3: Çok kültürlü çalışma ortamlarını 

anlamak ve yönetmek   

Kavramsal eğitim pratik görevlerle birleştirildi 

- Çok kültürlü iletişim ve etik (kültürel zeka) 

- Çok kültürlü bir ortamda ekip çalışması 

- Çok kültürlü bir ortamda çatışmalar ve çatışma 

yönetimi 

- İşyerinde etnik, ırksal, sosyal ve cinsiyet/cinsel 

çeşitlilikle ilgilenmek; hoşgörü ve ayrımcılık 

yapmama  

 

KONU 4 : Kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlama  

Uygulamalı görevler 

- Öğreniciler güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra 

karşılaşabilecekleri belirli dezavantajları da 

yansıtırlar 

- Öğreniciler, çalışma sırasındaki stres faktörleri 

üzerinde derinlemesine düşünür ve bunların nasıl 

üstesinden gelineceğine dair bir plan geliştirir.  

KONU 5 : Eğitime yerleştirme başarılarının 

kariyer avantajlarına çevrilmesi 

Kavramsal eğitim 

- Eğitim ve öğretim sırasında uluslararası 

maruziyetin rolü ve yararları 

 

Uygulamalı görevler:  

✔ bilgisayar okuryazarlığı 
✔ internet araştırması yapmak ve  
✔ çevrimiçi içeriği yönetme 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

sözleşmesinin uygulanması açısından gerekli 

etkinlikleri düzenlemek ve gerçekleştirmek 

Yetkinlik 

- Bir kuruluş içinde verilen görevleri duyarlı bir 

şekilde yerine getirmek 

- Bir hareketlilik sırasında eğitim yerleştirmeye 

aktif olarak katılmak (fikir paylaşmak, sorular 

sormak, becerileri uygulamak, eğitmen ve diğer 

katılımcılarla etkileşim kurmak, hedef ve 

beklentileri iletmek, ziyaretlere ilgi göstermek, 

iletişim kurmak) sorunlar veya riskler vb.) 

- İşe yerleştirmenin gerçekleştiği şirketteki 

kurum kültüründe ve organizasyon kodlarında 

gezinmek;  

- Bir kuruluş içinde gerçekleştirilen faaliyetler 

sırasındaki süreçler ve başarılar hakkında rapor 

vermek 

- Dezavantajlarla başa çıkma stratejisine sahip 

olmak 

- İşyerinde çeşitliliğe saygı duymak, başa çıkmak 

ve teşvik etmek  

- Başarılarını bağımsız olarak analiz etmek ve 

gelecekteki kariyer planlamasına entegre etmek , 

uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurmak 

- İstenilen bir kariyer yolunu ve gelecekteki 

beceri geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek 

- Sürekli gelişim tutumu geliştirmek - uygulama 

ve gözlem yoluyla yeni organizasyon becerileri 

kazanmak İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak 

ve başkaları tarafından gözlemlenmelerini izlemek 

- Öğrenciler bir plan oluşturur ve eğitim yerleştirme 

sırasında saygı duyacakları bir dizi norm/ilke 

oluşturur 

- Öğrenciler özgeçmişlerini geliştirmeye başlamaları 

için teşvik edilir. 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

TANIMLAYICI MODÜL 4 

Modül başlığı Modül Kodu Sorumlu ortaklar/ortaklar 

 

Çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış eğitim 

faaliyetlerine katılım hazırlığı 
4 DABS & INTEGRA  

Önkoşullar (giriş gereksinimleri)  

Önceki eğitim/öğretim, önceki deneyim, asgari yaş, sağlık 

durumu vb. 

Kursiyerlerin turizm ve konaklama sektöründe CVET'e dahil olması veya yeni CVET 

mezunları olması gerekir. 

Modül açıklaması (genel bakış)  

Yurtdışında bir yapı  eğitim etkinliğine katılım, özellikle dezavantajlı öğrenciler için çeşitli zorluklar doğurur. Bu modül, yapılandırılmış eğitim 

faaliyetlerine etkin katılımın motive ve sağlanması için temel sağlar. Stajyerleri uygulamaları   için verimli öğrenme stratejileri ve teknikleri ile 

donatır ve onları zamanın organizasyonuna ve  bir  eğitim programını takip etmek veya kavramları anlamakla  ilgili zorluklara  yönetmeye 

hazırlar.   Kursiyerler, motivasyon ve özgüven oluşturmak ve sürdürmek için önerilen yaklaşımlardan yararlanacaktır. 

 

Modülün öğrenme hedefleri (görevler)  

Bu modülün amacı, öğrencileri çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış bir eğitim faaliyetine tam olarak katılmaya hazırlamaktır. 

1. Çok kültürlü ortamda yapılandırılmış eğitim faaliyetlerinden yararlanmak için kendi öğrenci türünün ihtiyaç ve niteliklerine göre 

kişiselleştirmeleri için uygun öğrenme stratejileri ve fırsatları hakkında bilgi vermek;  

2. Kendini motive etmek ve eğitim faaliyetlerine etkin katılım için etkili teknikler önermek; 

3. Yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine (çok kültürlü ortamda ve ekiplerde) katılımla ilgili zorlukları yönetmek için etkili stratejiler ve teknikler 

sağlamak; 

4. Öğrenme ve eğitim faaliyetlerinde zorlukların üstesinden gelmek için beceriler geliştirme 

 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

5. Değişime uyum sağlamak için kendi özgüvenini ve kapasitesini güçlendirmek 

Değerlendirme Yöntemleri (seçenekler) 
 

Değerlendirme 

Yöntemi/ler 
Değerlendirme 

yönteminin/lerinin 

Süresi/Uzunluğu 

Değerlendirmenin 

Oranı (isteğe bağlı) 

Her değerlendirme aracı için, hangi koşullarda yürütüldüğünü de açıklayın (ortam, araçlar, 

kaynaklar). 

Test (çoktan 

seçmeli) - hem 

bireysel hem de 

grup eğitim 

modları için 

sınıfta 20 dakika çevrimiçi; 

Çevrimiçi testin uygun olmadığı 

düşünülürse, test sınıfta da 

verilebilir. 

 

100 % 

 

Bireysel görev; öğrenme kaynaklarına ve referans materyallerine başvurma seçeneği 

yoktur; zamanlanmış 

Kaynaklar/ortam: sınıf veya çevrimiçi öğrenme platform 

Yalnızca grup 

modu eğitimi için 

GAME IT 

platformunda 

bulunan 

egzersizler, 

meydan okumalar 

ve rol yapma 

oyunları 

Süre aktiviteye veya oyuna 

bağlıdır 

Derecelendirmeye 

katkısı yoktur 

ancak 

oyunlaştırılmış 

platformda 

rozetlerle 

sonuçlanabilir 

Değerlendirme için öğretmenlere ayrıntılı yönergeler sağlanacaktır. Bu yönergeler, 

öğretmenler tarafından daha fazla detaylandırılabilir veya başka şekilde değiştirilebilir. 

 

Kaynaklar/ortam: sınıf veya video—ara odaları seçenekleriyle konferans platformu 

Öğrenme Kazanımları (Amaçlanan Öğrenme Kazanımları) 
 

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: 

 

1. Öğrenme tarzına sahip olmak için en verimli öğrenme stratejisini modeller;  

2. Dinleyici eki ve görsel materyal kullanmayı öğrenir; 

3. Öğrenmede daha iyi bir motivasyon sağlamak için kendi kendini teşvik etme yöntemlerini bilir; 

4. Özgüvenin ve öz saygının önemini anlar ve onu elde edebilir; 

5. Eğitim içeriğini takip ederek veya kavramları anlayarak dil zorluklarını yönetir;  

 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

6. Yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine katılımla ilgili beklenti ve kısıtlamaları belirler, iletir ve kendi başarılarını değerlendirir ve eğitim 

etkinliği hakkında geri bildirim sağlar; 

Eğitim verme modları (seçenekler)  

- Modül, sınıfta  eğitimi için uygundur  

- Modül e-öğrenme için uygundur  

- Modül harmanlanmış öğrenme için uygundu 

 

Öğrenme materyalleri ve kaynakları  

- GAME IT projesi kapsamında geliştirilen sunumlar, çevrimiçi öğrenme materyalleri vb. 

- Bilgisayar ve internet (e-öğrenme modu için) 

 

Eğitim modülünün içeriği  

Modül için öğrenme kazanımları Eğitim içeriği (ESCO başvurusu)  

Bilgi: 

- Bilgiyi algılama süreci hakkında bilgi; 

- Farklı öğrenme stratejileri hakkında bilgi, 

- Motivasyon modelleri hakkında temel bilgiler;  

- Kendini motive etme tekniklerinin farkındalığı;  

- Yapılandırılmış eğitim faaliyetlerine katılımla ilgili 

olası zorlukların farkındalığı (çok kültürlü ortamda) 

- Kendine değer vermenin, saygı duymanın ve 

beğenmenin anlamı ve önemi hakkında bilgi 

Modül, her biri farklı yapılandırılmış eğitim 

faaliyetlerine katılımla ilgili olmak üzere 4 konuya 

ayrılmıştır.  

 

KONU 1 Öğrenme stratejisi 

Kavramsal eğitim 

- Öğrenme stratejilerine, amacına ve kullanımına giriş; 

- Öğrenme stratejisini modellemek, daha etkili ve 

verimli bir şekilde nasıl öğrenilir, çok kültürlü bir 

ortamdan avantajlar elde etmek  

 

Uygulamalı görevler 

- Kişinin kendi düşünme süreçleri hakkında farkındalık 

ve kendi öğrenci tipinin anlaşılması; 

 
Temel beceri ve yetkinlikler: 
Öğrenme stratejilerini kullanma 

● Öğrenme görevlerine öncelik verin 

● Sorunları çözmek için strateji 

geliştirmek 

● Sanal öğrenme ortamlarıyla çalışın 

● Aktif olarak dinleyin 

 Soru sorma tekniklerini kullanın  

 

        Zamanı yönet 

✔ Öncelikleri ayarlayın 

✔ zamanı yönet 

✔ Görev zamanlamasını yönetin 

✔ İsteklere öncelik verin 

 

Beceri: 

- Kendisi için uygun ve belirli durumlarda 

uygulanabilir bir öğrenme stratejisi tasarlayabilme;   

 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Kendi başarılarını değerlendirebilme ve eğitim 

etkinliği hakkında geri bildirim sağlayabilme;  

- Yapılandırılmış eğitim için öz motivasyon 

oluşturmak ve sürdürmek için teknikler 

uygulayabilmek; 

- Özgüven oluşturmak ve sürdürmek için teknikler 

uygulayabilme;  

- Aşağıdaki eğitim içeriği veya kavramları 

anlayarak zorlukları yönetmek için teknikler 

uygulayabilir. 

Yetkinlik / özerklik ve sorumluluk: 

 Çok kültürlü bir ortamda yapılandırılmış eğitimle 

ilgili belirli koşullara en iyi şekilde uygulanabilen 

bir öğrenme stratejisi geliştirmek; 

 Zaman yönetimi ve görev önceliklendirme için 

farklı teknikler uygulamak 

 Yetersiz zamandan kaynaklanan stresi azaltmak 

ve zaman kaybından kaçınmak için stratejiler 

benimsemek ve uygulamak; 

 Güçlü bir özgüven duygusu geliştirebilmek. 

- Kilometre taşlarıyla ve takılmalar ve görsel 

materyaller kullanılarak bireysel öğrenme stratejisinin 

detaylandırılması; 

- Eğitim içeriğini takip ederek veya kavramları 

anlayarak zorlukları yönetme 

KONU 2: Zaman Yönetimi 

Kavramsal eğitim 

- Uluslararası bir iş yerinde zaman yönetimi; 

-  Etkin zaman yönetimi ve üretkenliği artırma 

stratejileri; 

- Aşamalar halinde ve ekipler halinde öğrenin ve 

çalışın. 

Uygulamalı görevler 

-  Kendi çalışma zamanını yönetme – molaları 

organize etme, öncelikleri ve hedefleri belirleme; 

- Takım çalışmasında veya bireysel çalışmada 

görev ve faaliyetlere öncelik verme teknikleri; 

-  Zamanı boşa harcayanların belirlenmesi, dikkatin 

dağılmasını önleme teknikleri ve çoklu görevlerin 

üstesinden gelme. 

KONU 3: Motivasyon 

Kavramsal eğitim 

- Öğrenme motivasyonu – beklenti x değer modelleri; 

- Yapılandırılmış eğitimde öz motivasyon için 

yaklaşımlar. 

Uygulamalı görevler                                                                                            

- Bir faaliyet için SMART hedefler belirlemek;                                                                                                           

-Uzun vadeli faaliyetlerde öz motivasyon oluşturmak ve 

✔ Son teslim tarihlerini karşılayın 

 

        Özgüven 

✔ Güven göster 

✔ Bağlılığı göster 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

sürdürmek;                                                                                                               

- Eğitim aktivitelerine aktif katılım. 

KONU 4 Öz saygı 

Kavramsal eğitim 

Benlik bilinci ve benlik saygısı 

Uygulamalı  görevler 

- Ölumlu bir öz imajı sürdürmek; 

- Kendi yeteneklerine ve güçlü yanlarına yönelik 

tanımlama ve inanç ve böylece kendi performansını 

katalize etme; 

- Başarısızlık ve olumsuz  deneyimlerle başa çıkma; 

- Geribildirim ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi. 

 

  



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

TANIMLAYICI MODÜL 5 

Modül başlığı Modül Kodu Sorumlu ortaklar/ortaklar 

Turizm ve misafirperverlik alanında özel dil 

hazırlığı (çalışma dili olarak İngilizce) 
5 DABS 

Önkoşullar (giriş gereksinimleri) 

Önceki eğitim/öğretim, önceki deneyim, asgari 

yaş, sağlık durumu vb. 

Kursiyerlerin turizm ve konaklama sektöründe sürekli MEÖ'de yer almaları veya CVET'ten yeni 

mezun olmaları gerekir. 

Halihazırda A2 veya daha üst düzeyde İngilizcesi olan kursiyerler için geçerlidir. 

Module description (overview) 

Modül, kursiyerlerin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine ve daha da önemlisi sosyal ve iletişim becerilerini profesyonel bir bağlamda geliştirmelerine 

olanak sağlayacaktır. Modül, her biri işle ilgili özel kelime dağarcığı ve bağlam okuma, dinleme, yazma ve konuşma bileşenlerini içeren 6 dersten oluşur. Son 

ders, stajyerin CV'sini ve kapak mektubunu hazırlaması ve bir iş görüşmesi sırasında onu verimli bir şekilde sunması için talimatlar ve rehberlik sağlar. Modül, 

kursiyerlerin iş (eğitim) yerleştirmesinin büyük olasılıkla yapıldığı otel ve restoran sektörüne odaklanmıştır. Modül, bu kursiyer grubu için en çok ihtiyaç 

duyulan beceriler olarak değerlendirildiği için konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimini vurgulamak için tasarlanmıştır.  

Bu ESP modülü içeriği, bir dizi mesleki beceriyi iletmek ve işle ilgili işlevleri yerine getirmek için dili öğrenme sürecinde geziniyor. Ayrıca, kursiyerlerin 

özgüvenlerini ve iletişim yetkinliklerini geliştirmeye katkıda bulunacaktır. 7  

Modülün öğrenme hedefleri (görevler) 

Modül aşağıdaki amaçlara/görevlere sahiptir: 

- İngilizce dilinde mevcut becerileri doğrulamak ve geliştirmek; 

- İngilizcede konu bilgisi vermek; 

- Sosyal ve iletişim becerilerini profesyonel bağlamda geliştirmek; 

                                                           
7 Belirli amaçlar için İngilizce 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

- Turizm ve konaklama alanlarıiçinde etkili iletişim, kendini sunum ve eğitim ve iş performansı için gerekli olan işle ilgili özel kelime dağarcığını sağlamak  

(özellikle otel ve restoran sektörleri); 

- Özgüven ve iletişim yetkinliklerinin geliştirilmesini desteklemek. 

Değerlendirme Yöntemleri (seçenekler) 

Değerlendirme 

Yöntemi/ler 
Değerlendirme 

yönteminin/lerinin 

Süresi/Uzunluğu 

Değerlendirmenin Oranı 

(isteğe bağlı) 

Her değerlendirme aracı için, hangi koşullarda yürütüldüğünü de açıklayın 

(ortam, araçlar, kaynaklar). 

Test (çoktan 

seçmeli) - hem 

bireysel hem de 

grup eğitim 

modları için 

sınıfta 20 dakika çevrimiçi; Çevrimiçi 

testin uygun olmadığı düşünülürse, 

test sınıfta da verilebilir. 

 

100 % 

 

Bireysel görev; öğrenme kaynaklarına ve referans materyallerine 

başvurma seçeneği yoktur; zamanlanmış 

Kaynaklar/ortam: sınıf veya çevrimiçi öğrenme platformu 

Eğitim içeriğine 

göre 

Konuşma/Yazma 

alıştırmaları veya 

meydan okumalar 

Süre, alıştırmaya/meydan okumaya 

bağlıdır 

Notlandırmaya katkısı yoktur, 

ancak oyunlaştırılmış platformda 

rozetlerle sonuçlanabilir 

Öğretmenler için ayrıntılı değerlendirme yönergeleri sağlanacaktır. Bu 

yönergeler, öğretmenler tarafından daha fazla detaylandırılabilir veya 

başka şekilde değiştirilebilir. 

Öğrenme Kazanımları (Amaçlanan Öğrenme Kazanımları) 

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: 

1. Bir dizi mesleki beceriyi anlamak ve iletmek ve işle ilgili işlevleri yerine getirmek; 
2. Konaklama sektöründe geçerli olan profesyonel terminolojiyi doğru şekilde kullanmak (özellikle otel ve restoranlar); 
3. Yurtdışındaki iş /eğitim yerleştirmesi sırasında meslektaşları ve eğitmenleri/öğretmenleri ile etkili bir şekilde iletişim kurun. 

 
Eğitim teslim modları (seçenekler) 

- Modül,sınıf içi eğitim için uygundur 

- Modül e-öğrenme için uygundur 

- Modül hibrit öğrenme için uygundur 



 

 

 

Tavrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin 

kullanımından sorumlu tutulamaz.. 

Öğrenme materyalleri ve kaynakları 

- GAME IT projesinde geliştirilen sunumlar, çevrimiçi öğrenme materyalleri vb. 

- Bilgisayar ve internet (e-öğrenme modu için) 

 

Eğitim modülünün içeriği 

Modül için öğrenme kazanımları Eğitim içeriği (ESCO başvurusu) 

Bilgi: 

- İngilizcede gelişmiş genel bilgi; 

-  Zenginleştirilmiş kariyere özgü kelime dağarcığı;  

-  Ötel ve restoran sektörlerinde etkili iletişim, 

eğitim ve iş performansı için temel terimler 

hakkında bilgi sahibi olmak;  

 

KONU 1:  Otele varış 
Okuma  

- Konaklama ve otel tesislerinin çeşitleri 
Dinleme ve Konuşma  

- Konukları karşılama (kayıt, kuponlar ve 
depozitolar) ve check-in 

Yazı  
- (On-line blog) belirli otel için inceleme ve 

genel deneyimin değerlendirilmesi (otel 
tesisleri, personel) 

Sözlük 
- Konaklama türleri, otel olanakları, otel 

personeli  
 

KONU 2:  Otel hizmetlerini kullanma 
Okuma  

- Hotel deneyimi 
Dinleme ve Konuşma  

- Otel hizmetlerini kullanma – oda servisi veya 
çamaşırhane 

Yazı  
- Özel istek e-postası - havaalanı servisi, bebek 

bakıcısı veya spa prosedürü istemek 
Sözlük 

- Ötel hizmetleri türleri  

Temel beceri ve yetkinlikler 
 
İngilizce sözlü etkileşim  

✔ İngilizce sözlü iletişim 
Konuşulan İngilizceyi anlama  
Yazılı İngilizceyi anlama  
İngilizce yazma becerisi 
İngilizce yazın 
 
Daha Geniş S&C 

✔ L; İngilizce  
 

Güven göster   
 
Bir misafirperverlik ekibinde çalışın 

 

 

Beceri: 

İletişim 

- Eğitim/çalışma (otel ve restoran) bağlamı ile ilgili 

uygun terimleri kullanarak yabancı dilde iletişim 

kurabilme; 

- Belirli talimatları anlayabilen ve çalışma 

ortamındaki durumları açıklayabilen;  

- İşyerinde ve gruplar halinde / iş arkadaşlarıyla 

iletişim kurarken belirli terminolojiyi 

kullanabilmek; 

- Beklentilerini, niteliklerini, deneyimlerini 

sunabilme;  
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- Resmi ve gayri resmi ortamda iletişim kurabilir. 

 

Organizasyon:  

- Otel  ve restoran rezervasyonları yapabilir; 

- Özel ihtiyaçlar, şikayetler için sorgulama 

yapabilir ve geri bildirimde bulunabilir 

 

Sosyal 

Kendini İngilizce olarak ifade etmek ve resmi ve 

gayri resmi bir grup insanla kendinden emin 

iletişim kurmak  

KONU 3: Restoranın tadını çıkarmak 
 
Okuma  

- Restoran broşürü: olanaklar, kahvaltı ve öğle 
yemeği hizmetleri, catering 

Dinleme ve Konuşma  
- Aile için sipariş, alakart menüsünden özel 

diyet seçimi 
 

Yazı  
- Gıda kalitesi ve personel davranışı ile ilgili 

geri bildirim veya şikayet 
Sözlük 

- Restoranın menüsünden öğeler 
- Restoran olanakları  

KONU 4: Yemek hazırlama  
Okuma  

- Makaleler: Restoran Mutfak Ekipmanları 
(Kontrol Listesi) 

Dinleme ve Konuşma  
- bir tarif: bugünün özel tarifi 

Yazı  
- Ürünler ve takviyeler  

Sözlük 
- Mutfak olanakları ve araç gereçler 
- Gıda ürünleri ve takviyeleri  

KONU 5: Otel ve restoran personeli ile tanışın 
 Okuma 
- Ötel ve restoran sektörlerindeki iş gücü, pozisyon ve 
görevler 
Dinleme ve Konuşma  

- İş pozisyonunun ve sorumluluklarının 
sunumu 

yazı 
- İşe özgü görev ve sorumluluklar, beceri ve yeterlilikler 

Yeterlik 

- bir kuruluş içinde verilen görevleri 

anlayabilen ve  duyarlı bir şekilde yerine 

getirebilen; 

- eğitimini, derecesini ve önceki deneyimini 

bilinçli bir şekilde sunabilmek; 

- iletişim ilkelerini izleyerek kültürler arası 

ortamda iyi ilişkiler sürdürebilmek 
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Sözlük 
- Otel ve restoran personeli pozisyonları ve 

görevleri 
KONU 6 İş başvurusu. İş Görüşmesi. 
Okuma  

- CV ve niyet mektubu yazma talimatları; 
- İş görüşmesi ipuçları: uygulama ve tasarlama 

Dinleme ve Konuşma  
- Bir iş pozisyonunun ve kuruluşun personel 

politikasının sunumu; 
- İş deneyimini tartışmak; 
- Bir röportajın simülasyoni; 

Yazı  : CV ve açıklayıcı mektup;  
Sözlük : açıklayıcı mektup; Öz değerlendirme; 
 

  
 

 


