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Giriş 

Merhaba ve çevrimiçi birimlerde yolculuk yapmanıza 

destek olacak şekilde tasarlanmış öğrenci çalışma 

kitabına hoş geldiniz. Birinci bölümde sizi hem gelir 

kaynağı olarak hem de yurtdışındaki ülkenin olumlu 

imajını sunmanın bir yolu olarak sektörün önemini 

anlamanıza yardımcı olmak için Turizm ve Ağırlama 

dünyasına tanıttık. Ancak bu, personele ihtiyaç duyan 

bir sektör, aslında çok sayıda personele sahip. Bu birim, 

böyle bir kariyere ilgi duyabileceğinizi ve eğer öyleyse 

eğitim ve kariyer yolları hakkında daha fazla bilgi 

bulabileceğinizi düşünmenizi teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

İkinci ünite için öğrenme çıktıları: 

 

1.  Kendi beceri ve özelliklerinizi yansıtmak ve 

sektörün sizin için bir kariyer olup olmayacağını 

düşünmek 

 

2. Sektörün çeşitli rolleri hakkında bilgi 

edinmek 

 

3. Sektöre giden kariyer ve eğitim yolları 

hakkında bilgi vermek



  

  

Çevrimiçi kaynağı ve Çalışma Kitabını 

kullanma 

Bu ünite, çevrimiçi kaynak ve bu çalışma kitabının bir 

kombinasyonu kullanılarak çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Ünite boyunca öğrenmenizi 

desteklemeye yönelik bir dizi etkinlik vardır ve bu 

nedenle bu etkinliklere aktif olarak katılmanız teşvik 

edilir. 

 

Çevrimiçi Birimde Gezinme 

 

‘>’ Düğmesini tıklayıp ileri, sağ alt köşedeki ‘<’ 

düğmesini tıklayarak geri gidebilirsiniz. Ayrıca bir 

seçimi tıklamanız veya bir video oynatmanız istenebilir. 

 

Ayrıca, sağ üst köşede bir ‘Menü’ seçeneği vardır. 

Buna tıklamak, istediğiniz sayfalardan birini 

seçmenizi sağlayan bir açılır menü sunar. 

 

Gerektiğinde bu çalışma kitabındaki bir etkinliğe 

yönlendirileceksiniz.



  

  

Etkinlik 1 - Benim için mi? 

Bu aktivitede, düşünmenizi sağlamak ve turizm ve otelcilik 

sektörünü beğenip beğenmeyeceğinizi görmek için bu mini-

uygunluk testine girmenizi istiyorum. Seçiminizi yanındaki soruya 

tıklayarak seçiminizi yapın ve ardından cevabınızı göndermek 

için sağ alt köşedeki √ sembolüne tıklayın. Doğru ya da yanlış 

cevap yoktur; sadece bazı cevaplar endüstri için daha uygun 

olduğunu gösterebilir. 

Örneğin, hızlı tempolu bir işyerinde çalışmaktan hoşlanan veya 

iki günün aynı olmadığı bir kişisiniz; bazı müşteriler sabrınızı zorlasa 

bile!  İnsanlarla tanışmayı seven biri misiniz  

 

Turizm ve Otelcilik sektörünün daha önce bir kariyer seçeneği 

olduğunu düşünmediyseniz, test size düşünce için yiyecek verebilir 

ve sizi çok çeşitli olası kariyer ve eğitim seçeneklerini keşfetmeye 

teşvik edebilir. Sınava girdiğinizde aldığınız yüzde puanı aşağıdaki 

kutuya yazın. Sektördeki olası bir kariyer hakkında düşünmenizi 

sağlamak için puan hakkında ne düşündüğünüzü kısaca 

yorumlayın - bu sizin için olabilir mi? 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

% 



  

  

Etkinlik - Kariyer Listesi 
Artık Bu endüstride farklı sektörleri bildiğinize göre, 

kullanılabilecek olası iş türlerinin bir listesini yapın. Listenizi 

oluşturduktan sonra öğretmeninizden 'Kariyer Listesi' 

belgesini isteyin, şimdi listenizden kaç listeniz olduğunu 

karşılaştırın. Listenin alfabetik olarak yapılması yardımcı 

olabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Etkinlik 3 - İzlediğiniz kariyer 

videolarından yazmak için üç video 

seçin. 

Videoyu izledikten sonra aşağıdakileri 

tamamlayın: 

a )Sizi en çok hangi roller ilgilendiriyor? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b) Sizi neden ilgilendirdiler? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Bu rolde iyi olmak için ne tür becerilere ihtiyacınız 

olduğunudüşünüyorsunuz? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Hangi mesleki okul kursları ile  bu rolü geliştirmenize ve 

başarılı olmanıza yardımcı olur? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

  

İkinci üniteyi tamamlamada başarılı oldunuz. Bu 

birimin sadece Turizm ve Ağırlama 

endüstrisindeki olası kariyer yelpazesine bir 

'çeşni' olarak tasarlandığını unutmayın. Kendinizi 

bilgilendirin, sektördeki insanlarla konuşun, ilgili 

web sitelerini inceleyin ve yarı zamanlı bir iş 

almayı düşünün; tüm bunlar böyle bir kariyerin 

sizin için olup olmadığına karar vermenize 

yardımcı olacaktır. 


