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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KONAKLAMA  VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI DERSLERİ ZÜMRE ÇALIŞTAY RAPORU 

A) Dersin   öğretimin  de   uygulanan  etkili  öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili görüşler 

-Bakanlığın   belirlediği  ders saatleri bazı dersler için yeterli değildir.  Genel  Turizm  , Ön büro 

hizmetleri,Kat hizmetleri  derslerinin ders sayıları arttırılmalıdır. 

-Konuk giriş-çıkış işlemleri modülü ile ön büro  da   rezervasyon  modülünde ki  konular birbirini 

tekrarlıyor.  

-Bu   durum   öğrencinin derse ilgisini azaltıyor. 

-Farklı   dersler de  ki konuların tekrarlanmasından kaçınılması gerekir. 

-Konaklama  da   bilgisayar   modülünün  günün şartlarına göre güncellenmesi gerekir. 

-Dosyalama  ve arşivleme  modülünde konu   anlatımların da  gereğinden fazla ayrıntıya yer verilmesi 

öğrencilerin sıkılmalarına  sebep olmaktadır. 

-Bütün   derslere   ait modüller güncel olmadığı içim eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

-Tüm   modüller  güncellenmelidir. 

B-Dersin   öğretiminde  kullanılan  etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik  alt yapı ve içeriklerle ilgili 

görüşler 

-Akıllı tahtaların kullanılmaya başlanması olumlu bir gelişme olmasına rağmen  internet   altyapısının  

olmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. İnternet olmadığı  için  yapılan  uygulamalar   eba ‘ya 

aktarılamamıştır. 

-Eba’nın    altyapısında  alanımızla ilgili eksiklikler  vardır.  Altyapı eksikliği giderilmelidir. 

 C_Derse    katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler 

-İşletme   gezileri öğrenci başarısı ve performansına olumlu katkı sağladığı için devamlılığına karar verildi. 
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-Konaklama  ve seyahat hizmetleri alanında yarışma yapılacak alanlar belirlenecek ve öğrenciler teşvik 

edilecektir. 

D-Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili  iletişim  ve akademik başarının arttırılmasıyla ilgili görüşler 

_Öğrenciler deki davranış  problemlerini  çözmek  için veliler eğitim sürecine çok daha fazla katılmalıdır. 

_Öğretmenlere   eba kurslarının açılması akademik başarıyı olumlu etkilediği için gelecek yılda artarak 

devam etmelidir. 

E-Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler 

_Konuk giriş-çıkış  işlemleri ,seyahat acenteciliği,ön büro hizmetleri modüllerinin ölçme ve değerlendirme 

kriterleri güncellenmelidir.  

_Her ders ile ilgili proje ve performans ödevleri verilmeye devam edilmelidir. 

F-Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili örnek çalışmalar 

_Tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri  ile ilgili olarak rehberlik servisiyle koordinasyon içerisinde 

öğrencilerin düzeylerine uygun etkinlikler   yapılmaktadır . Yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

G-Serbest  zaman , öğrenci  kulüpleri,toplum hizmeti,değerler eğitimi,hijyen eğitimi,sağlıklı 

beslenme,doğa sevgisi,veli ziyareti,aile eğitimi,yöneltme,kariyer günleri,meslek tanıtımı v.b. iyi örnek 

çalışmalar,okuma –yazma,okuma alışkanlığı,matematik becerilerini geliştirme,kültür-sanat,sportif örnek 

çalışmalar. 

- Serbest   zaman  çalışması   olarak, öğrencilerimize  ağaç ve çiçek dikimi sevgisi verilmelidir. 

- Okullarda en temiz sınıf çalışması  yapılmalıdır . 

_YGS ve LYS’ ye  girecek    öğrencilere   matematik ve coğrafya  öğretmenleri tarafından ders verilmiş ve 

başarıyı etkilediği görülmüştür. Önümüzde ki   yıllarda  da da aynı yönde faaliyetlerin  yapılmasının katkı 

sağlayacağı ifade edilmiştir. 

-Meslek derslerinde  de  kurs verme  imkanı sağlanmalıdır. 

-ilimiz bünyesinde ve yakın illere geziler düzenlenmeli ve çevre tanıtılmalıdır. 

_Sınıflar arası    futbol  ve masa tenisi turnuvası v.b sportif faaliyetler arttırılmalı 

_Okulda Turizm haftasında yemek yarışması, el  sanatları  sergisi  ve mezun öğrencilerle ilgili faaliyetler 

ve aktiviteler yapılmalıdır. 

H-Öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili görüşler 

_İnternet üzerinden indirilen eğitim ve  uygulama  videoları  öğretmenlerin gelişimi  için faydalı 

olmaktadır. 

-İşbaşı eğitim  programlarının  tekrar  aktifleştirilmesi  mesleki gelişim içim faydalı olacaktır. 
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Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy 

ilçelerinde görevli Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 

 


