
  

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi

1. Giriş 

Ünite 5, döngüsel ekonomiyi turizm sektöründeki kurslar
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, turist taşımacılığı sektöründe döngüsel bir 
ekonominin ihtiyacını ve faydalarını vurgulamaktır. Ünite, döngüsel ekonomini
koç şirketlerinde nasıl uygulanacağını açıklar.

2. Öğrenme Çıktılar
 

Bilgi 

Beceriler 

Yeterlilikler 

EQF Seviyesi 

3. Öğrenme Planı 

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

Metod Tanım 

Beyin fırtınası 
oturumu 

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve referanslar 
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla 
beyin fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz:

  

 

 
Ünite 5A 

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi

(Ulaşım) 

, döngüsel ekonomiyi turizm sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, turist taşımacılığı sektöründe döngüsel bir 
ekonominin ihtiyacını ve faydalarını vurgulamaktır. Ünite, döngüsel ekonomini
koç şirketlerinde nasıl uygulanacağını açıklar. 

Öğrenme Çıktılar 

Turist taşımacılığının çevresel etkilerini ve döngüsel ekonomi 
yaklaşımlarının faydalarını anlayın. 

Turistler için otobüs taşımacılığı sektöründe döngüsel ekonomi 
yaklaşımlarını belirleyin. 

Turist taşımacılığı sağlayan otobüs sektöründeki işletmelere 
döngüsel ekonomi ilkelerini uygulayın. 

Bu içerik esas olarak EQF seviye 4 için uygundur.

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

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve referanslar 
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla 
beyin fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz: 

 

  

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi 

ına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, turist taşımacılığı sektöründe döngüsel bir 
ekonominin ihtiyacını ve faydalarını vurgulamaktır. Ünite, döngüsel ekonominin ne olduğunu ve 

Turist taşımacılığının çevresel etkilerini ve döngüsel ekonomi 

Turistler için otobüs taşımacılığı sektöründe döngüsel ekonomi 

st taşımacılığı sağlayan otobüs sektöründeki işletmelere 

Bu içerik esas olarak EQF seviye 4 için uygundur. 

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

Dakika cinsinden 
önerilen süre 
(toplam dakika) 
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- Öğrencileriniz turist taşımacılığı sektöründe 'döngüsel 
ekonomi' terimini biliyor mu / tanıyor mu?
- Öğrenciler döngüsel ekonomi ilkelerinin sektördeki 
ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu durumları 
belirleyebilir mi?

- - Öğrenciler sektöre döngüsel bir eko
getirmenin öneminin farkında mı?

PPT kullanarak 
eğitmen 

tarafından sunum 

Genel Bakış
Ünite Öğrenme Amacı
Problem 
Çözüm  
Video 
Turizm Ulaşım Alanındaki Fırsatlar 
Tartışma Konuları
Fırsat 1  
Coach Transport Örnek Olay İncelemesi 
Tartışma Konuları

 Özet 
 Öğrendikleriniz

Değerlendirme Sınavı ol 

4.   Test 
1. Döngüsel ekonomi nedir? 

Cevap: Atık içermeyen 'kapalı döngü' bir sistem.

2. Turizm kaynaklı emisyonların yüzde kaçı ulaşımla ilgilidir?

Cevap:% 75. 

3. Hangi ulaşım modu seyahat edilen km başına yolcu başına en düşük emisyonu üretir?

Cevap: Otobüs 

  

 

Öğrencileriniz turist taşımacılığı sektöründe 'döngüsel 
ekonomi' terimini biliyor mu / tanıyor mu? 

Öğrenciler döngüsel ekonomi ilkelerinin sektördeki 
ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu durumları 
belirleyebilir mi? 

Öğrenciler sektöre döngüsel bir ekonomi 
getirmenin öneminin farkında mı? 

Genel Bakış 
Ünite Öğrenme Amacı  

Turizm Ulaşım Alanındaki Fırsatlar - Neden & Kim? 
Tartışma Konuları  

Coach Transport Örnek Olay İncelemesi  
Tartışma Konuları 

Öğrendikleriniz  

Cevap: Atık içermeyen 'kapalı döngü' bir sistem. 

2. Turizm kaynaklı emisyonların yüzde kaçı ulaşımla ilgilidir? 

3. Hangi ulaşım modu seyahat edilen km başına yolcu başına en düşük emisyonu üretir?
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3. Hangi ulaşım modu seyahat edilen km başına yolcu başına en düşük emisyonu üretir? 


