
  

Circular Economy in Tourism Sector 
Accommodation and Food sector

1 Giriş 
Ünite 4B, öğrencilerine konaklama / otel sektörüne sürdürülebilir uygulamaları tanıtmaya yönelik 
kısa bir eğitim programı geliştirmek isteyen
otellerin örneklerini ve otel operasyonlarında başarıyla uyguladıkları girişimleri vurgulamaktır. 
Öğrencinin sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli CE uygulamalarını anlaması önemlidir.

Etkinlik yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

Seviye Bilgi 

Seviye 4 

Öğrenciler, bu Ünitede 
açıklanan vaka 
çalışmalarında çevresel 
etkiyi azaltmak için alınan 
temel önlemleri 
anlayabilmelidir..   

 

2 Öğrenme Çıktıları 
 

Ünite 4B'nin öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:
1. Öğrencilerin, turist yiyecek barınmasının çevresel etkilerini
yaklaşımlarının faydalarını anlayabilmeleri için.
 
2. Öğrencilerin turistlere yönelik konaklama ve yemek sektörlerinde döngüsel ekonomi 
yaklaşımlarını belirleyebilmesi.
 
3. Öğrencilerin, turistlere hizmet veren konaklama ve gıda sektör
döngüsel ekonomi ilkelerini uygulayabilmeleri.
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Ünite 4B, öğrencilerine konaklama / otel sektörüne sürdürülebilir uygulamaları tanıtmaya yönelik 
kısa bir eğitim programı geliştirmek isteyen eğitmenlere rehberlik sağlar. Odak noktası, farklı 
otellerin örneklerini ve otel operasyonlarında başarıyla uyguladıkları girişimleri vurgulamaktır. 
Öğrencinin sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli CE uygulamalarını anlaması önemlidir.

k yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 

Beceriler 

Tanımlanan DE önlemlerini kendi 
çalışma ortamlarına uygulamak için 
gerekli bilişsel ve pratik beceriler. 

Genellikle öngörülebilir, ancak 
değişime tabi olan CE düşünce 
yönetiminin yönergeleri dahilinde 
özyönetim uygulayın; İşin 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 
için biraz sorumluluk alarak 
başkalarının rutin işlerini 
denetlemek.

 

Ünite 4B'nin öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir: 
1. Öğrencilerin, turist yiyecek barınmasının çevresel etkilerini ve döngüsel ekonomi 
yaklaşımlarının faydalarını anlayabilmeleri için. 

2. Öğrencilerin turistlere yönelik konaklama ve yemek sektörlerinde döngüsel ekonomi 
yaklaşımlarını belirleyebilmesi. 

3. Öğrencilerin, turistlere hizmet veren konaklama ve gıda sektörlerindeki işletmelere 
döngüsel ekonomi ilkelerini uygulayabilmeleri. 
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Ünite 4B, öğrencilerine konaklama / otel sektörüne sürdürülebilir uygulamaları tanıtmaya yönelik 
eğitmenlere rehberlik sağlar. Odak noktası, farklı 

otellerin örneklerini ve otel operasyonlarında başarıyla uyguladıkları girişimleri vurgulamaktır. 
Öğrencinin sektörde sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli CE uygulamalarını anlaması önemlidir. 

k yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 

Yeterlilik 

Genellikle öngörülebilir, ancak 
değişime tabi olan CE düşünce 
yönetiminin yönergeleri dahilinde 

uygulayın; İşin 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 
için biraz sorumluluk alarak 
başkalarının rutin işlerini 
denetlemek. 

ve döngüsel ekonomi 

2. Öğrencilerin turistlere yönelik konaklama ve yemek sektörlerinde döngüsel ekonomi 

lerindeki işletmelere 



  

 
3 Ders Planı 
Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak kullanılabilir.

Metod Tanım 

Sunum Oturumu 
PPTX dosyasını öğrencilere sunun. Öğrencilerden, 
birçok vaka çalışması otelinde hangi önlemlerin 
ortak olduğunu not etmelerini isteyin.

tartışma 

Öğrencileri küçük gruplara ayırın. Çalıştıkları veya 
bir misafirde kaldıkları oteller veya 
yerleri hakkında düşünmelerini isteyin ve daha 
sürdürülebilir bir deneyimi hangi önlemlerin 
destekleyebileceğini düşünün.

Değerlendirme ÇSS şeklinde sınav

 
4  Test  
S. Yenileme çalışmaları için hangi otel üst düzey mobilyalar kullandı?
Cevap: C) Yeşil Çözümler Evi
 
S. The Guldsmeden Hotel'de kullanılan ürünlerin yüzde kaçı organiktir?
Cevap: D)>% 90 
 

 

 

 

 

  

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak kullanılabilir.

Dakika cinsinden 
önerilen süre 
(toplam dakika)

PPTX dosyasını öğrencilere sunun. Öğrencilerden, 
birçok vaka çalışması otelinde hangi önlemlerin 
ortak olduğunu not etmelerini isteyin. 

Öğrencileri küçük gruplara ayırın. Çalıştıkları veya 
bir misafirde kaldıkları oteller veya konaklama 
yerleri hakkında düşünmelerini isteyin ve daha 
sürdürülebilir bir deneyimi hangi önlemlerin 
destekleyebileceğini düşünün. 

ÇSS şeklinde sınav 

Yenileme çalışmaları için hangi otel üst düzey mobilyalar kullandı? 
: C) Yeşil Çözümler Evi 

The Guldsmeden Hotel'de kullanılan ürünlerin yüzde kaçı organiktir? 

 

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak kullanılabilir. 

Dakika cinsinden 
önerilen süre 
(toplam dakika) 

30 

60 

15 


