
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.BÜLTEN Kasım 2022 

TOUCAN Açık Öğrenme 

Kaynağı, Tanıma ve Doğrulama  
TOUCAN Projesi ortakları projede hedeflenen ilk sonuçlara başarıyla 

ulaşmış, ikinci proje sonucunu tasarlamak ve hayata geçirmek üzere 

çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Proje ekibi eğitim konularını 

paydaşların katılım gösterdiği Tematik gruplarla tespit ettikten sonra, bu 

konuların eğitim içeriklerini tamamlamışlardır. Sıradaki hedef, bu 

eğitimin sunulacağı “Açık Eğitim Kaynağı” projenin ikinci ve öğrenme 

tamamlayıcı çıktısını üretmek olacaktır.  TOUCAN Projesi’nin ortakları, 

küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerine özel “döngüsel ekonomi ve 

sürdürülebilirlik” konularında ürettikleri eğitim içeriğini, sektör 

çalışanlarına etkin bir şekilde ulaştırmak üzere mobil tabanlı bir 

öğrenme çözümü geliştirmeyi de taahhüt etmiştir.  

Proje ortakları,  mobil öğrenme çözümünde, eğitim içeriklerine ek 

olarak, bu eğitimlere gönüllü katılım gösterip, eğitimlerden ücretsiz 

faydalanacak olan sektör çalışanlarına, kendi işletmelerinin “çevre 

dostu yetkinliklerini” değerlendirmek üzere ayrıca bir öz değerlendirme 

kiti sunmayı da planlamıştır. Bu öz değerlendirme kiti, katılımcıların hem 

eğitim öncesi ve sonrasındaki yanıtlarıyla, işyerlerinin çevre dostu 

yeterliliklerin tanımalarına ve bu yeterlilikleri doğrulmalarına imkân 

tanıyacağı öngörülmektedir.  

Proje ortakları, her bir eğitim başlığına özel olarak karbon ayak izinin 

azaltılması konulu vaka analizleri geliştirip, bu vakaların çözümleriyle 

sektör çalışanlarına iyi uygulama örneklerini de aktarmayı 

hedeflemektedir. Böylece, TOUCAN Mobil Eğitim Çözümü yardımıyla 

turizm sektörü çalışanları çalıştıkları küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerinin yetkinliklerini güçlendirmek üzere somut uygulamaları 

hızlıca hayata geçirebileceklerdir. 

 

TOUCAN HAKKINDA 

İklim değişikliğiyle mücadelede, 

özellikle turizm akınlarının sayısı, ziyaret 

edilen yerlerde, aşırı plastik kullanımı, 

atık fazlalığı ve diğer büyük çevresel 

yüke neden olan turizm sektörünün 

sürdürülebilirliği için kritik önem sahiptir. 

Buna karşılık, turizm sektörü 

profesyonelleri, sürdürülebilir ve çevre 

dostu yeni iş geliştirilmesi gibi yönetsel 

"yeşil-beceriler" konularında halen 

yeterince donanıma sahip olmadığı 

bilinmektedir.  

TOUCAN projesinin ana hedefi turizm 

KOBİ'lerinin yanı sıra bu alandaki 

Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) 

sağlayıcıları ve eğitimcileri için çevresel 

öğrenme yoluyla turizm sektöründeki 

karbon ayak izini en aza indirmektir. 

 

Atina’daki ikinci proje 

ortaklar toplantısı 

TOUCAN ortakları, Eylül 2022'de Atina’da bir 

araya geldi. Projenin sıradaki iş paketini, yeni 

görevleri ve gelecek adımlarını planlamak üzere 

bir araya geldi.  

The European Commission's support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect 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 
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Ulus ötesi 

sürdürülebilir turizm 

ürünleri nelerdir? 

 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ndeki turizm 

deneyimlerini çeşitlendirme çalışmalarının bir 

parçası olarak, sürdürülebilir ulus ötesi turizm 

ürünlerini finanse etmektedir. Peki, bu söz konusu 

çalışmalar nelerdir? 

Bisiklet rotaları, spor, yemek ve şarap turizmi, sağlık 

turizmi, doğa turizmi, Avrupa kültürel rotaları ve 

“yavaş turizm” de dahil olmak üzere çevre dostu 

turizm gibi alanlarda turizmin büyümesine katkıda 

bulunan ve aynı zamanda turistlerin yerel 

topluluklarla etkileşim kurmasını sağlayan tematik 

ürün ve hizmetlerdir.  

2011 yılından bu yana, turizm KOBİ'lerinin 

sürdürülebilir yönetim becerilerini artırmalarını ve 

ulus ötesi iş birliği yoluyla yenilikçi çevre dostu turizm 

çözümleri geliştirmelerini desteklemek amacıyla 

40'tan fazla ulus ötesi projeye ortak fon sağlanmış 

bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için:  

www.single-market-

economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/offer/sust

ainable/transnational-products_en.   

“Turizm destinasyonlarının 

kalitesi, doğal ve kültürel 

çevrelerinden güçlü bir şekilde 

etkilenir.” 
  

Avrupa Komisyonu 
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