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Avrupa Turizm Endüstrisi İçin Mesleki
Yönetim Eğitimi (VocMat 2)
21. yy da giderek önem kazanan Turizm Sektörü sadece dünyanın değil,
Avrupa’nın da en büyük endüstrilerinden biri durumundadır. Pek çok
ülke açısından özellikle kriz dönemlerinde turizm sektörünün önemi
artmaktadır.
Vocmat projesi, Avrupa turizm endüstrisinde orta ve üst düzey yönetim
pozisyonları için yenilikçi ve esnek bir eğitim yöntemini geliştirmek üzere
tasarlanmıştır. İngiltere, İzlanda ve Estonya’nın yer aldığı ilk pilot projeden
sonra, bütçe arttırılarak İspanya, İtalya, Malta ve Türkiye’de de Vocmat
yaklaşımı tanıtılmıştır.
Vocmat Turizm endüstrisi için tasarlanan bir projedir.
Problemi Belirleme ( Neden Bu Modele İhtiyaç Duyuldu?)
Yapılan araştırmalar, turizm sektörü açısından mesleki yeterlilik ve bu
yeterlilikleri değerlendirmede zorluklar olduğunu göstermektedir.
Avrupa’da Turizm eğitimi genellikle lise ve üniversite düzeyinde ve bazı
kısa kurslar ile verilmektedir. Zamanın kısıtlı olması, maliyetin yüksek
olması, ikame personel bulmakta yaşanan zorluk, ulaşım gibi güçlüklerden
dolayı yöneticilerin iş yerinden ayrılarak bu kurslara katılması sorun
oluşturmaktadır. Söz konusu eğitim sektörün doğası gereği ortak katılımı
gerektirmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise bu kurs ve eğitimlere
katılım esnasında iş yerlerini kapatmak mecburiyetinde kalabilecekleri
için daha çok sorun yaşamaktadırlar. Vocmat modeli turizm eğitiminde
karşılaşılan bu engelleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere bir çözüm
olarak tasarlanmıştır.

TEŞEKKÜRLER
Eğitim
”
hayatımızdaki en

önemli unsurdur.
Ben Vocmat
projesi ile ilgili tüm
beklentilerime
kavuşturm. Her şey
için teşekkürler.

“
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Vocmat Yaklaşımı Ve Modeli		
Turizm sektöründe çalışan yöneticilerin karşılaştıkları
problemleri belirleyen bu yaklaşım, mevcut orta ve
üst düzey otel yöneticilerine yüksek lisans seviyesinde
farklı modüllerden oluşan mesleki eğitim vermeyi
amaçlamıştır.
Bu modüller;
• Stratejik yönetim,
• Turizm pazarlama yönetimi
• Turizmde operasyon yönetimi,
• Turizmde insan kaynakları yönetimi,
• Girişimcilik ve yenilikçilik
Vocmat, Avrupa turizm yöneticileri ve eğitim sistemi
için, var olan yeterliliklerin haricinde yeni bir müfredat
tasarlamıştır.
Bu karma öğrenme yaklaşımı, seminer ve video
konferanslar gibi grup çalışmalarına olanak tanıyan
çevrimiçi (online) modellerle zenginleştirilmiştir.

Vocmat Tasarım ve İçeriği
Yapılan çalışmalar Vocmat modelinde kullanılabilecek
teknolojinin de dahil edildiği çok sayıda yöntemi
ortaya koymuştur. Bu metodlar ise;
• Çevrimiçi (Online) yeterlilik değerlendirmeleri
• Çevrimiçi (Online) eğitim kaynakları
• Çevrimiçi (Online) kurs materyalleri
• Cd-romlar
• Çalışma atölyeleri
• Video konferans
• Çevrimiçi (Online) forumlar
• Çevrimiçi (Online) yardım
• Çevrimiçi (Online) değerlendirme

DEĞERLİ BİR
FIRSAT
Vocmat bizlere son
”yıllardaki
en değerli eğitim
fırsatını sunuyor.
“
Elina Aro, Beneficium, Estonia
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Vocmat Ortaklığı
Vocmat, Eğitim kurumları ve çeşitli turizm örgütlerini içerisine alan bir ortaklık yapısına sahiptir.
Eğitim kuruluşları, Vocmat modelinin geliştirilmesi, Modeli denemek üzere test ve kursların geliştirilmesi
ve müfredatın belirlenmesinden sorumludurlar. Ortaklıkta yer alan turizm örgütleri ise, pilot çalışma için
gerekli personeli bulma, kendi ülkelerinde ve Avrupa genelinde projeyi sektöre tanıtarak ilgiyi arttırmakla
sorumludurlar.

Bahsedilen bu ortaklar;
Katalonya (İspanya) • University of Girona
• Catalan Association of Tourist Officers

Malta • University of Malta
• Malta Tourism Society

Estonya • Pärnu College of the University of Tartu
• Estonian Tourist Board

Türkiye • Sungurlu Meslek ve Teknoloji Geliştirme Derneği

İtalya • University of Florence

Malta

Birleşik Krallık • Sheffield Hallam University
• Tourist Board Training/VisitScotland
• Tourism Management Institute
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YENİ BİR HAREKET GETİRMESİ

yoğun çalışma hayatında bizi ders çalışmaya yönlendirdi
”veVocmat
öğrenci hayatının bugünlerde olduğundan daha kolay olduğunu

anımsattı. Kütüphane, fotokopi, mülakaat yok! Bilgisayar, internet ve
şebekeler tüm kolaylıkları sağlıyor. Vocmat bana öğrenci olma hissi
vererek, beni harekete geçirdi ve bu yolla kişisel gelişimime katkıda
bulundu. Vocmat’e çok teşekkürler.
Ana Escarpenter - Turisme de Catalunya:

“

Vocmat’in Hedefi
Vocmat Modeli özel veya
kamuya ait sektörlerdeki
küçük, orta ve büyük
ölçekli işletmeler için
uygundur. Bu model
üst düzey yöneticilerin
var olan yeterliliklerinin
geliştirilmesine izin
verir ve orta düzey
yöneticilere de kariyer
gelişimleri için hazırlık
yapmalarına yardımcı
olur. Bu turizm endüstrisi
ve diğer sektörleri
ilgilendirir.

DAHA FAZLASINA ULAŞMAK İÇİN
Vocmat hakkında daha fazla bilgi www.vocmat.com internet adresinden veya vocmat@vocmat.com
adresine e-posta göndererek bulunabilir.
Italy

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

