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1. GİRİŞ  
 

Eğitmenlere yönelik bu eğitim kursu planı, "Konaklama Endüstrisinde KOBİ'lerde Eko - Yenilikçi İş 

Modeli Geliştirmeyi Teşvik Etmek" başlıklı Erasmus + Projesinin çıktılarından biridir. Projenin 

amacı, konaklama endüstrisinin sürdürülebilir bir parçası olmak için eko-yenilikçi iş modeli eğitim 

programlarının tanıtımına katkıda bulunmaktır. EcoMode, esnek, aktarılabilir yenilikçi öğrenme 

çıktıları ve yetkinlik geliştirmeye dayalı yeni bir öğrenme yolu aracılığıyla Eko-yenilikçi İşletme 

Yönetimi alanındaki profesyonellerin eğitim kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin ana 

amacı, ortak ülkelerdeki konaklama endüstrisindeki KOBİ'ler için eko-yenilikçi iş modellerine 

ilişkin bir çerçeve oluşturmak ve bir eğitim metodolojisi ve sertifikasyon olarak kullanılacak 

standart bir uygulama geliştirmek için mevcut en iyi uygulamaları birleştirmektir. Bu projenin 

hedef grubu, turizm ve konaklama sektöründen eğitmenler, yöneticiler, işverenler, çalışanlar, 

girişimciler ve öğrencileri içermektedir. Mevcut metodoloji, yaratılan sonuçları kolay ve esnek bir 

şekilde kullanarak gelecekte EcoMode eğitimini uygulamak isteyen eğitmenleri ve VET 

organizasyonlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. 

EcoMode eğitim metodolojisi, eğitim sırasında kullanılacak zamanlamayı, konuları, içerikleri ve 

araçları tanımlar. Geliştirilen modüller, konaklama sektöründeki KOBİ'lerde iş modellerinin 

gözden geçirilmesi ve eko-yenilikçilik unsurlarının uygulanmasında hedef grupları desteklemek 

içindir. Bu belge ayrıca bir EcoMode eğitim kursu düzenlerken uygulanacak araçlar ve yöntemler 

hakkında temel bilgileri içerir: 

 

● EcoMode yetkinlik haritası: eko-yenilikçi iş modeli yöneticileri için ortak mesleki yeterlilikler, 

beceriler ve bilgiler kümesi hakkında bilgi vermek için geliştirilmiştir. 

● Eğitim modülleri: Yöneticileri, işverenleri, çalışanları, girişimcileri ve öğrencileri, eko-turizm iş 

modeli yönetimi alanında istihdamı iyileştirmek için öğrenme materyallerine kolayca erişmeleri 

ve beceriler geliştirmeleri için destekleyen 8 eğitim modülüdür. 

● EcoMode uygulaması ve oyunları: eğitmenler, yöneticiler, işverenler, çalışanlar, girişimciler ve 

öğrenciler oyun oynayarak ve Eco-Mode mobil uygulamasını kullanarak eko-yenilikçi iş modelleri 

hakkındaki bilgilere erişebilirler. 

● Açık erişim kaynakları platformu: konaklama endüstrisinde eko-turizm ve sürdürülebilirlik 

hakkında bilgi geliştirmek için etkileşimli sunumlar, testler, sınavlar, değerlendirmeler ve harici 

kaynaklar içeren çevrimiçi eğitim modüllerini barındırır. 
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2. ECOMODE EĞİTİM METODOLOJİSİ 
 

Eğitimin amacının, sonuçlarının ve araçlarının belirlenmesi 'Eğitim Metodolojisi' olarak 

adlandırılır. EcoMode eğitim metodolojisinin beş adımı aşağıda açıklanmıştır: 

 

 

  İyi Uygulama Örnekleri  

 

 Eğitim Modülleri  

 Yeterlilik Haritası 

  EcoMode Uygulama ve Oyunlar  

  
Açık Erişim Kaynakları 

Platformu  
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2.1. ADIM 1: Iyi Uygulama Örnekleri –Eğitimin Amacı   
 

"Konaklama Endüstrisinde Eko-Yenilikçilik için EcoMode İyi Uygulamalar Raporu" nun sonuçları, 

EcoMode eğitimine olan ihtiyacı oluşturan nedenlerin belirlenmesi ve EcoMode eğitim 

modüllerinin oluşturulması için temel oluşturur. 

 

Seçilen en iyi uygulamalar, konaklama sektöründeki KOBİ'lerde aşağıdaki alanlardaki yenilikler 

sunmaktadır: 

● Ürün / hizmet yeniliği 

● Süreç yeniliği 

● Ortak ülkelerde pazarlama ve örgütsel yenilik veya eko-yenilikçi çözümler. 

 

Çalışmanın sonunda, aşağıdaki en iyi uygulama örneklerine rastlanmıştır: 

● Konaklama tesisi inşaatında ekolojik ürünler kullanarak veya enerji tasarrufu ve CO² 

emisyonlarının azaltılması için eko-yenilikçi çözümler uygulayarak eko bilinçli planlama; 

● Tesislerin hem aydınlatılmasında hem de ısıtılmasında temiz enerji üretmek ve yüksek enerji 

tasarrufuna ulaşmak için ekolojik enerji üretim sistemlerinin uygulanmasını dikkate alan eko-

yenilikçi iş modelleri. 

● Turistler arasında çevre dostu tutumları teşvik eden daha ucuz ve uygulaması daha kolay 

önlemler. 

En iyi uygulamalar araştırmasının sonucu, Eko-yenilikçi  iş modellerinin esas olarak enerji tasarrufu 

ve atık azaltmaya ve süreç yenilikleri veya mal ve hizmet yeniliklerine odaklandığını göstermiştir. 

Bazı en iyi uygulamalar, örgütsel ve pazarlama yeniliklerine odaklanmaktadır. 

Bu bağlamda EcoMode eğitimi, öğrenicilere konaklama işletmelerinde en iyi uygulamaları 

tanıtmak için doğru araçları vermeyi, mevcut iş modellerinin belirli alanlarını uygulayarak ve / veya 

değiştirerek sektörlerinde konu hakkında farkındalık ve bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kuşkusuz, bu tür eğitimler aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine de hizmet etmektedir. 

Daha fazla bilgi için, lütfen EcoMode web sitesinin Fikri Çıktılar sayfasına bakınız. Rapor Fikri 

Çıktılar 1 adresinde mevcuttur: http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  

 

http://eco-mode-project.eu/?page_id=22
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2.2. ADIM 2: EcoMode Yeterlilik Haritası – Eğitimin Çıktıları  
 

Yeterlilik haritası, konaklama endüstrisindeki işletmeleri sürdürülebilir bir bakış açısıyla yenilemek 

için yöneticilerin sahip olması gereken Eko-yenilikçi  iş modeli ile ilgili yeterlilikleri tanımlamak için 

ortak ülkelerde gerçekleştirilen temel faaliyetler üzerinde bir karşılaştırma yapılarak 

oluşturulmuştur. 

Yeterlilik haritası, her eğitim modülü ve kurstaki eğitimin öğrenme çıktılarını belirlemek için bir 

referans görevi görür. Yeterlilik haritasının ana unsurları, turizm sektöründeki bir eko-yenilikçilik 

yöneticisi tarafından geliştirilmesi gereken eğitim alanları, temel yeterlilikler, bilgi, beceriler ve 

öğrenme çıktılarıdır. 

 

Yeterlilikler şu şekilde tanımlanır: 

● Öğrenme çıktılarının Modülleri ve Birimleri: eğitim kursunu tamamlamak için ele alınacak ana 

konular; 

● Öğrenme çıktıları: Bir öğrenicinin bir öğrenme sürecini tamamladıktan sonra ne bildiğine, 

anladığına ve yapabildiğine ilişkin ifadeler. Öğrenme çıktıları bilgi, beceri ve yeterlilikler açısından 

tanımlanır. 

● Bilgi: bir çalışma veya çalışma alanıyla ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların 

bütünüdür. Teorik ve / veya olgusal bilgi olarak tanımlanır. 

● Beceriler: bilgileri uygulama ve görevleri tamamlamak ve sorunları çözmek için teknik bilgiyi 

kullanma becerisidir. Bilişsel veya pratik olarak tanımlanır. 

● Yeterlilikler: Bilgiyi, becerileri ve kişisel, sosyal ve metodolojik yetenekleri iş veya çalışma 

durumlarında ve mesleki ve kişisel gelişimde kullanma konusunda kanıtlanmış yeteneklerdir. 

Sorumluluk ve özerklik açısından tanımlanmıştır.  

 

Bu bağlamda eğitmen, eğitimin öğrenme çıktılarını ve etkinleştirilecek öğrenme çıktıları 

birimlerini belirlerken yeterlilik haritasını bir referans olarak değerlendirebilir. Beklenen öğrenme 

çıktıları eğitimin hedefleriyle eşleşir. Eğitimin hedefleri ve öğrenme çıktıları arasındaki yakın ilişki, 

eğitimde kullanılan araçların (eğitim modülleri, EcoMode uygulaması ve oyunlar, Açık Erişim 

Kaynakları platformu) verimliliğini artırmaya hizmet eder. 

 

EcoMode yeterlilik haritası, turizm sektöründe ihtiyaç analizinden elde edilen veriler ve eko-

yenilikçilik için mesleki yeterlilik doğrultusunda hazırlanmaktadır. 
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Daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantıdaki "Çıktı 2" başlığı altındaki Yeterlilik Haritasına ayrıntılı 

olarak başvurabilirsiniz: http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  

 

 

2.3. ADIM 3: EcoMode Eğitim Modülleri 
 

Başarılı eğitimler, başarılı öğretim kaynaklarına ihtiyaç duyar. Eğitim modülleri, eğitimin ve kurs 

içeriğinin ana gövdesidir. Projemizde eğitim içeriği, IO2 "EcoMode Yeterlilik Haritası"nda 

geliştirilen yetkinlik haritasına uygun olarak Fikri Çıktı 3 "EcoMode - Eğitim Modüllerinin Tasarımı" 

kısmında oluşturulmuştur. 

 

Modüller, yöneticileri, işverenleri, çalışanları, girişimcileri ve öğrencileri eko-turizm alanında 

istihdamı iyileştirmek için öğrenme materyallerine kolayca erişmelerini ve beceriler 

geliştirmelerini için desteklemek üzere "açık inovasyon" metodolojilerine göre geliştirilmiştir. 

 

Her modül aşağıdaki modele göre yapılandırılmıştır: 

 

Giriş  Modülün yapısı, hedefleri ve içeriğine kısa bir 

genel bakış 

Amaç  

 

Her bir eğitim modülünün temel amacı  

Modül başına ortalama iş yükü Eğitimin tahmini süresi  

Temel Öğrenme Çıktıları  Modüllerin temel öğrenme çıktıları, her 

birimin kendi öğrenme çıktıları vardır. 

Temel metin gövdesi  İçeriğin gelişimi. Her modül, öğrenim çıktıları 

birimlerine bölünmüştür, ayrıntılı öğrenme 

çıktıları ve ilgili eğitim içerikleri geliştirilmiştir. 

Eğitim materyali: Etkileşimli etkinlikler ve vaka 

çalışmaları 

Öğrenciye kazanılan bilgileri yansıtma şansı 

vermek için etkileşimli etkinlikler ve gerçek 

yaşam durumlarına dayalı vaka çalışmaları 

sağlanır. 

Eğitim Materyali: Dış Kaynaklar  Kullanıcının konuyla ilgili bilgilerini 

geliştirmesine olanak tanıyan harici kaynaklar. 

http://eco-mode-project.eu/?page_id=22
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Kendini Sına  Her ünitenin sonunda, eğitim içeriğiyle 

kazanılan bilgileri detaylandırmak için 

katılımcılara kendini sına soruları sunulur. 

Kendini Değerlendir  Her modülün sonunda katılımcılar bilgilerini 

çevrimiçi bir sınav aracılığıyla 

değerlendirebilirler. 

 

Her modülde eğitmenler süre, amaçlar, öğrenme çıktılarının birimleri, öğrenme içeriği, 

kullanılabilecek araçlar, kendi kendine yansıtma soruları ve dış kaynaklarla ilgili bilgileri 

bulabilirler. Her modülün sonunda katılımcılar, kazanılan yeterlilikleri değerlendirmek için bir öz 

değerlendirme testi yapabilirler. 

2.3.1 EcoMode Eğitim Modüllerine Genel Bakış 
 
Eğitimde kullanılacak ana kaynaklar proje kapsamında hazırlanan modüllerdir. Hazırlanan 
modüllerde sadece katılımcıların değil eğiticilerin ihtiyaçları da dikkate alınmıştır. EcoMode 
projesinde, 8 eğitim modülü detaylandırıldı ve kalite farklı uzmanlar tarafından kontrol edildi. 
 
Eğitim modülleri, eko-yenilikçilik becerilerini geliştirmek ve bunları iş modellerinde uygulamakla 
ilgilenen turizm sektöründe çalışan girişimcilere ve yöneticilere yöneliktir. Modüllerin adı ve ilgili 
birimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 
 
Yukarıda bahsedilen modüller aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 1. Pazarı Tanımlamak (piyasa 

yapısı ve içgörüsü, beceriler ve meslekler, AB normları ve sektördeki finansman); 2. Turizm 

sektöründe eko-yenilikçilik (hedefler, temel değişim mekanizmaları ve etkiler); 3. Eko-yenilikçilik 

için kilit ortaklarla işbirliği (temel ortaklar ve eko-yenilikçi fikirlerin ekonomik, ekolojik ve sosyal 

faydaları); 4. Ağlar Oluşturmak (sosyal ağların yapısı ve etkinliği); 5. Eko-yeniliğe doğru başlangıç 

noktası (geleneksel ürünler ve malzemeler, hızlı gıda ve yavaş gıda ile karşılaştırma, doğrusal ve 

döngüsel ekonomi, çevre dostu malzemelerin avantajları ve farkındalık yaratma); 6. Uygulamada 

eko-yenilikçilik (organizasyonel destek ve KOBİ'lerde eko-yenilikçilik için finansman); 7. KOBİ'leri 

turizm endüstrisinde eko-yenilikçi bir tedarik zinciri için dönüştürmek (özellikler ve faydalar, 

hizmet ve teknoloji); 8. - Değer yaratma (eko-yenilikçi değer yaratmanın ana adımları) . 
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Modül Başlığı: Pazarın Tanımlanması 

Modül Numarası : M1 

Modül süresi: 4 saat  

Modülün Amacı: Bu modül, konaklama endüstrisinde eko- yenilikçiliğin ana terimlerini ve 

kavramlarını, ortak ülkelerdeki eko-yenilikçi  mesleklerini, otelcilik endüstrisinde 

eko-yenilikçiliğe ilişkin AB hukuku ve mevzuatı açıklamayı amaçlamaktadır. 

Üniteler: M1-1: Konaklama Endüstrisinde Eko - Yenilikçiliğin Temel Tanım ve Kavramları. 

M1-2: Ortak ülkelerdeki Eko-yenilikçi Meslekler. 

M1-3:  Konaklama Endüstrisinde Eko-yenilikçiliğe Dair AB Yasa ve Mevzuatlar. 

 

 

 

Modül Başlığı: Turizm sektöründe eko-yenilikçi yaklaşım 

Modül Numarası : M2 

Modül süresi: 4 saat 

Modülün Amacı: Bu modül, konaklama endüstrisindeki eko-yeniliğin her boyutu için yeterlilikler 

oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Üniteler: M2-1:  Eko-yenilikçi İş Uygulamalarının Hedefleri 

M2-2:  Eko-yenilikçi İş Uygulama Mekanizmaları 

M2-3:  Eko-yenilikçi İş Uygulamalarının Etkileri 

  

 

Modül Başlığı: Eko-yenilikçilik için Kilit Ortaklarla İşbirliği 

Modül Numarası : M3 

Modül süresi: 4 saat 

Modülün Amacı: Bu modül, öğrenicilere kuruluşlarının eko-yenilikçi tedarik zincirini inşa etme 

konusunda temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.. 

Üniteler: M3-1:  Eko-İnovasyon için Kilit Ortaklarla İşbirliği 

M3-2:  Eko-yenilikçiliğin karşılıklı faydaları  
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Modül Başlığı: Ağ Oluşturma  

Modül Numarası : M4 

Modül süresi: 4 saat 

Modülün Amacı:  
Bu modül, konaklama endüstrisinde eko-yenilikçilik için ağ oluşturmanın en 

kolay yolunu açıklamayı amaçlamaktadır. 

Üniteler: M4-1: Konaklama Endüstrisinde eko-yenilikçi ağlar oluşturmak için sosyal ağların 

ve faktörlerin kullanımı  

M4-2: Konaklama Sektöründe Eko-Yenilikçilik için Farklı Ağların Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

Modül Başlığı: Eko-Yenilikçiliğin Başlangıç Noktası 

Modül Numarası : M5 

Modül süresi: 6 saat 

Modülün Amacı: Bu modül, öğrenicilere konaklama endüstrisinde eko-inovasyon için yenilik 

olgusu ve süreçleri hakkında temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Üniteler: M5-1: Ürün / hizmet yeniliği (Yeşil tedarik, yavaş gıda, sürdürülebilir kaynak 
yönetimi) 
M5-2: Süreç yeniliği (Malzeme akışı / kaynak verimliliği, enerji verimliliği, atık 
yönetimi, bina ve tesis yönetimi) 
M5-3: Organizasyonel yenilik (Farkındalık yaratma, çevre dostu hareketlilik, yeşil 
turizm) 
M5-4: Pazarlama yeniliği (Çevre yönetim sistemi, eko etiket, ekolojik pazarlama) 

  

 

Modül Başlığı: Uygulamada Eko- yenilikçilik  

Modül Numarası : M6 

Modül süresi: 6 saat 

Modülün Amacı: Modül, öğrenicilere konaklama endüstrisinde eko-yenilikçi uygulamaları eyleme 

geçirme konusunda temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.. 

Üniteler: M6-1: Uygulamalara Örgütsel Destek 

M6-2: Eko- yenilikçiliğin fonlanması  
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Modül Başlığı: Turizm endüstrisinde eko-yenilikçi bir tedarik zinciri için KOBİ'lerin 

dönüştürülmesi 

Modül Numarası : M7 

Modül süresi: 6 saat 

Modülün Amacı: Bu modül, öğrenicilere kuruluşlarının eko-yenilikçi tedarik zincirini inşa etme 

konusunda temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. 

Üniteler: M7-1: Eko-yenilikçi hayalinizi gerçekleştirin 

M7-2: Turizm endüstrisinde eko-yenilikçi bir tedarik zinciri için KOBİ'lerin 

dönüştürülmesi) 

  

 

Modül Başlığı: Değer Yaratma  

Modül Numarası : M8 

Modül süresi: 4 saat  

Modülün Amacı:  
Bu modül, öğrencilere eko-yenilikçi iş uygulamalarında uzun vadeli değer 

yaratma konusunda temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. 

Üniteler: M8-1: Uzun dönemli değer yaratma  

 

 

2.3.2 Hedef Kitle  

EcoMode projesinin birincil hedef grubu, konaklama endüstrisindeki yöneticiler ve şirketler ile 

eko-yenilikçi iş modelleri konusunda eğitimi almak isteyen MEÖ organizasyonlarındaki 

eğitmenlerdir. 

Daha spesifik olarak, hedef grup şunlardan oluşur: 

● Konaklama endüstrisinde çalışan MÖE eğitmenleri ve MÖE sağlayıcıları; 

● Eko-yenilikçi işletme yöneticilerini veya konaklama sektöründe çalışan personeli eğitmek için 

yeterlilikler edinmeyle ilgilenen MÖE eğitmenleri; 

● Sektörde faaliyet gösteren ve eko-yenilikçi beceriler edinmekle ilgilenen Turizm KOBİ'leri; 

● Proje sonuçlarından yararlanmak isteyen kişiler; 
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● Projeyi yayabilecek ve sürdürülebilirliği destekleyebilecek kişi ve kuruluşlar; 

● Politika yapıcılar veya kamu yetkilileri EcoMode projesini sistemik seviyeye getirebilir. 

Modüller, konaklama endüstrisindeki eko-yenilikçi kavramlarıyla ilgili konuları kapsayan, pazar 

içgörülerine odaklanan genel yaklaşımdan değer yaratmaya, yani içerideki eko-yenilikçi iş 

uygulamalarının pratik uygulamasını Alexander Osterwalder tarafından oluşturulan kanvas iş 

modeli aracılığıyla bir ilerleme takip etmesine imkan tanımaktadır. Kurs, eko-yenilikçi 

sektöründeki roller ve mesleklerle yüzleşir, konaklama endüstrisinde eko-yenilikçilik ilgili AB yasa 

ve mevzuatını sunmaktadır ve daha sonra iş uygulamalarının hedeflerine, mekanizmalarına ve 

etkilerine geçmektedir. Eko-yenilikçiliğin temel işbirliklerinin ve karşılıklı faydalarının analizini 

takiben, konaklama endüstrisindeki farklı sosyal ağlar ve itici güçler, kullanımları ve 

değerlendirmeleri ile ilgili olarak açıklanmaktadır. Kurs daha sonra ürün / hizmet, süreç, örgütsel 

ve pazarlama  inovasyonları ile ilgilenir ve eko-inovasyon uygulamaları için organizasyonel desteğe 

ve KOBİ'ler için kuruluşa ışık tutacak bilgileri sunmaktadır:  Son olarak, değerlendirme ile ilgili 

ipuçları ve önerileri içermektedir. Şirketin eko-yenilikçi stratejisi ve uzun vadede değer yaratması 

sağlanır. 

 

 

2.4. ADIM 4: EcoMode Uygulama ve Oyunlar  
 

EcoMode mobil uygulaması ve oyunları, yöneticilerin ve KOBİ sahiplerinin eko-yenilikçi iş modeli 

hakkındaki bilgilere erişmesine yardımcı olan bir araçtır. Mobil uygulama, kullanıcıların eko-turizm 

sektörüyle ilgili bir dizi pratik zorluk ve faaliyet belirlediği oyunlaştırma ilkelerine dayanmaktadır. 

EcoMode Uygulaması, eko-yenilikçilik eğitiminin temel ilkelerini aktarmak ve konaklama 

endüstrisinde eko-yenilikçi süreçleri etkinleştirmek için temel stratejileri belirlemek üzere 

tasarlanmıştır. Daha etkili e-öğrenme süreçleri sağlamak için otel yöneticilerinin katılımını 

artırmaya, dijital becerilerini kazanmaya, çalışan performansını artırmaya ve rekabet avantajları 

elde etmeye odaklanır. Uygulama, sahiplerin ve yöneticilerin eko-yenilikçilik konusundaki mevcut 

becerilerinin neler olduğunu belirlemelerine ve kendi işletmelerinin zayıf yönlerinin giderilmesine 

olanak tanıyarak, daha eko-yenilikçi bir bakış açısına göre karar verme sürecinde onlara yardımcı 

olur. Aslında, uygulama sayesinde, müşterilerin ekolojik gereksinimlerine müdahale edebilir ve 

enerji tüketimini ve israfı en aza indirerek yönetim işlemlerini optimize edebilirler. Erasmus + 

projesi “EcoMode” çerçevesinde geliştirilen dijital oyunlar, kullanıcılar için etkili öğrenme fırsatları 

sunuyor. Öğrenicilerin proje çerçevesinde oluşturulan modüllere göre gerekli öğrenme çıktılarını 
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elde etmelerine ve eko-turizm alanında, özellikle konaklama yönetimi alanında yeni beceriler 

kazanmalarına yardımcı olur. 

 

EcoMode uygulamasında 3 tür oyun bulunmaktadır: “Bil Bakalım Ne”, “Oteli Yap” ve “Canvas 

İşletme Modeli”.  

 

Modüller için - (M1) Pazarı Tanımla, (M4) Ağ Oluşturma ve (M8) Değer Yaratma - "Bil bakalım Ne" 

türü oyun seçildi. Ağırlıklı olarak çalışılan materyale göre bilgi üretmeye odaklanan bu modüllerin 

kapsamından dolayı "Bil Bakalım Ne" türü oyun seçimi yapılmıştır. 

 

Modüller için - (M2) Turizm Sektöründe Eko- yenilikçilik ve (M5) Eko - yenilikçilğe Başlama Noktası 

için- "Oteli Yap" oyunu seçildi. Bu oyunun amacı, mevcut bilgi ile öğrenme materyali yoluyla 

kazanılan bilgi arasında karşılaştırmalı bir analizdir. Çoğunlukla çoktan seçmeli sorular sunulur ve 

yanıtların doğruluğuna dayalı olarak “EcoMode” oteli inşa edilir. Bu tür oyunların odak noktası, 

oyunun kendisinin tematik tasarımıdır. 

 

Modüller için - (M3) Eko-Yenilikçilik için Ana Ortaklarla İşbirliği, (M6) Uygulamada Eko-Yenilikçilik 

ve (M7) Turizm Endüstrisinde Eko-Yenilikçi Tedarik Zinciri için KOBİ'leri Dönüştürme  için " Kanvas 

İşletme Modeli" oyunu seçildi. Verilen modüllerin yapısı kanvas işletme modeline dayandığından 

bu oyunun tasarımı kanvasın doğru bölümünde sürükle bırak prensibiyle tasarlanmıştır.  

 

EcoMode Uygulaması ve oyunlar, Android cep telefonlarına yöneliktir. Uygulama, Google Play 

Store'dan indirilebilir. Dijital oyun, EcoMode eğitim modüllerine bağlı kullanıcılar için etkili 

öğrenme fırsatları sağlar. Bu, kullanıcının / öğrencinin öğrenme sürecinde kişisel motivasyonunu 

artırmasına yardımcı olacaktır. Öğreniciler - otel yöneticileri - oyun içeriğine mobil cihazlarından 

istedikleri zaman ve yerde erişebilme esnekliğine sahipken, eğitmenler bir kurs veya eğitim 

programı için oyunlarla birlikte mobil uygulamayı kullanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi 

ziyaret edin: http://eco-mode-project.eu/?page_id=16  

 
2.5. ADIM 5: Açık Erişim Kaynakları (OER)  
 

OER platformu, çevrimiçi eğitimde kullanılabilir. EcoMode projesinin OER platformu, daha geniş 

bir kitleye açık eğitim kaynakları sunmak için gerekli tüm özelliklerle donatılmış esnek bir platform 

geliştirmeye izin veren açık kaynaklı bir platforma dayanmaktadır.  

http://eco-mode-project.eu/?page_id=16
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EcoMode projesi için OER platformu, yapılandırılmış bilgi içeren, öğrenme birimleri aracılığıyla 

gezinme kolaylığı sağlayan, modüllerin kapak sayfaları ile modüllerin içerik listelerine hızlı erişim 

sağlayan teknoloji dostu bir kullanımdır.  

Sunulan açık erişim kaynakları, KOBİ'lerin eko-yenilikçi ve sürdürülebilir şirketlere dönüştürülmesi 

ve geliştirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. Eğitim içeriği, bilgi edinme sürecini geliştiren 

ve destekleyen ve tüm süreci çekici ve etkili kılan multimedya materyali ile zenginleştirilmiştir. 

Tüm açık erişim kaynakları, öngörülen öğrenme sonuçlarına ulaşmayı sağlayan bağımsız unsurlar 

olduğundan, öğreniciler en çok ilgilendikleri modülle başlamakta özgürdür. 

Kursa aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: http://eco-mode-project.eu/?p=1085  

  

http://eco-mode-project.eu/?p=1085
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3. KATILIM SERTİFİKALARI VE ROZETLERİ  
 

EcoMode projesinin amacına uygun olarak, konaklama endüstrisinin sürdürülebilir bir parçası 

olmak için eko-yenilikçi iş modeli eğitim programlarının tanıtımına katkıda bulunmak için, ortaklar 

yukarıdaki adımları oluşturdu ve uyguladı. EcoMode çıktıları, esnek, aktarılabilir yenilikçi öğrenme 

çıktıları ve yeterlilik gelişimine dayalı yeni bir öğrenme yolu aracılığıyla Eko-yenilikçi İşletme 

Yönetimi alanındaki profesyonellerin eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. EcoMode eğitim 

kursunun sonunda katılımcılar, EcoMode sektörünün profesyonelleri, EcoMode eğitmeni veya 

EcoMode katılımcısı olarak geliştirilen yeterliliklere dayalı bir katılım sertifikası ve kişisel bir e-

rozet alabilirler. 

 

EcoMode katılım sertifikaları ve rozetleri, EcoMode eğitim kurslarını kullanmak ve sunmakla 

ilgilenen Mesleki Eğitim kurumları tarafından kullanılacak araçlardır. 

 

Katılım sertifikası, ancak eğitim kursu tamamlandıktan sonra eğitimi veren kuruluşlar tarafından 

verilmektedir. 
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Katılımcıların rolünü ve geliştirilen yetkinlikleri yansıtan üç farklı EcoMode Rozeti aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur: 

 
 

EcoMode Eğitmeni  
 

 

 
Katılımcı, konaklama sektöründe 
eğitmen olarak çalışmaktadır ve eko-
yenilikçi iş sektöründeki yetkinliklerini 
geliştirmiştir. Ayrıca eğitmen, 
EcoMode çıktılarını gelecekteki 
eğitimlerde kullanabilir. 
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EcoMode Profesyoneli 
 

 

Katılımcı, konaklama sektörünün 
yöneticisi veya girişimcisi olarak çalışır 
ve işletme için eko-yenilikçi iş modeli 
çözümlerinde yetkinlikler 
geliştirmiştir. 

EcoMode Katılımcısı 
 

 

 
Katılımcı, konaklama endüstrisinde 
eko-yenilikçi iş modeli geliştirmede 
kişisel ve mesleki yeterlilikler geliştirdi 
ve geliştirdi. 

 
 
Daha fazla bilgi ve iletişim için şu adresi ziyaret edin: www.eco-mode-project.eu 
 
 

http://www.eco-mode-project.eu/

