SLEST 2.0 seviyeleri
 A2 
• Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve
yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık
gereksinimleri karşılayabilir.
• Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi
alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim
kurabilir.
• Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile
ilgili konularda çok sık kullanılan temel
deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
 B1 
• Yaşadığı olayları ve deneyimlerini
aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve
isteklerinden söz edebilir, kendi mesleği ile
ilgili görüşlerini ve planlarını kısaca
nedenleriyle ortaya koyabilir.
• Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da
bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler
yoluyla kendini ifade edebilir.
• Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde
karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden
gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda,
sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara
dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla
anlayabilir.
• Kendi mesleki deneyimleri, prosesleri,
görevleri, planlari üzerine rapor ve kısa
olumsuz veya olumlu gerekçeler de sunabilir.

SLEST’in ortakları:
Spain
Universidad de
Malaga
Italy
UET (Istituto Europeo
per il Turismo)
Germany
Fachverband für
touristische Aus und
Weiterbildung e.V.
United Kingdom
European College of
Business and
Management
Turkey
Selçuk Üniversitesi
Greece
Educational &
Training Consultants
ETC

Sitemizi ziyaret ediniz:
http://www.slest20.eu
Daha fazla bilgi için
Selçuk Üniversitesi Beyşehir MYO
Okt. Dr. Yüksel Gürsoy
ygursoy@selcuk.edu.tr
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Yayının
içeriğinden sadece yazarlar sorumludur ve orada yer alan bilgilerin
herhangi bir yanlışlığından Komisyon sorumluluk üstlenmez.
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SLEST nedir?

Eğitim sektörü ve turizm sektörünün uzmanları
tarafından temsil edilen altı farklı Avrupa
ülkenin ortak kuruluşları, internette eğitici
destekli, dil öğrenme ortamı çalışması
yapacaklardır.

Bu ortaklar, ikisi üniversite (Malaga ve Selçuk)
ve dördü kendi ülkelerinde bir dizi Enstitü
tarafından desteklenen mesleki eğitim veren
kurumlardan (AJT, ECBM, VB ve UET)
oluşmaktadır.
Böylece SLEST 2.0 proje kapsamında
araştırma, eğitim, öğretim ve pratik uygulama
alanların biraraya gelmesi sağlanmaktadır.

SLEST 2.0 online malzemeleri, mesleki
faaliyetleri geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır
ve ve dört geleneksel dil becerilerini içerir:
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma (bir
öğretmen yardımıyla genellikle). Buna ek
olarak, bir sözlük geliştirilmektedir. Sık sık
mesleki durumlarda karşımıza çıkan kalıp
cümlelerin de bir listesi hazırlanmaktadır.
Elde edilecek dil becerilerinin düzeyi ve
konu alanları yetkili Turizm sektör
uzmanları tarafından belirlenmiştir.
Geliştirilen online malzemeler Avrupa
Ortak Dil Çevçevesi A2 ve B1
seviyelerine uygun olacaktır.

İlgili öğrencilerin, yetkili SLEST test
merkezlerinde bir dil diploması elde
etmek için fırsatları olacaktır. Daha fazla
bilgi ülkenizdeki SLEST ortak
kuruluşundan edinilebilir.

SLEST’in hedefleri nelerdir?

SLEST 2.0

SLEST hakkında?

• Turizm alanında etkin, rekabetçi konumun ve
profesyonelliğin Avrupa çapında tanınmasını
sağlamak.
• Öğrenme ve öğretmeyi niteliksel yüksek
standartlara ulaştırmak.

• Turizm sektöründeki profesyonellerin ve
yöneticilerin dil gereksinimlerine cevap
vermek.

• İhtiyaçlarına yönelik tüm Avrupa dillerini
karşılaştırılabilir bir standarta getirmek.

• Tüm hedeflenen grupları en iyi şekilde
sınavlarına hazırlamak ve bunun altyapısını
oluşturmak.

• Avrupa Ortak Dil Çevçevesi özelliklerinin
ve Avrupa standartlarının tanıtılması.

SLEST niçin geliştirildi ?
• Turizm sektöründe çalışan personelin online
üzerinden dil öğrenme ve geliştirme materyali
sağlamak.
• Eöğrenme materyal yardımıyla veya bir dil
kursuna katılarak özerk bir dil öğrenimi
sağlamak.
• Eğitici destekli veya tamamen özerk dil
öğrenme imkanı sağlamak.

• Proje konusuna uygun Avrupa‘da bir ağ
oluşmasını sağlamak.

• Turizm sektörünün amaçı doğrultusunda
öğrenme, öğretme ve sınav içeriklerin
geliştirlmesini sağlamak.

• Öğrencilerin kariyer olanaklarının teşvik
edilmesini sağlamak.

Hedef kitleler kimlerdir?
Turizm sektöründe aşağıdaki birimlerinde
görevde bulunan veya çalışacak kişiler:
• Garson
• Turist Rehberi
• Seyahat Acenta Görevlisi
• Resepsiyonist

