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TOUCAN m-öğrenme 

ortamı Nedir? 
TOUCAN mobil öğrenme ortamı, projenin ilk çıktısı olarak 

planlanmıştır. Proje, turizm sektörü KOBİ'lerine odaklanarak, 

döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konusunda, proje 

konsorsiyumunun üreteceği eğitim içeriğini barındıran mobil 

tabanlı bir öğrenme ortamı oluşturmayı ana amaç 

edinmiştir. Böylece turizm sektörü çalışanlarının mesleki 

becerilerini geliştirmek ve ülkelerinde yeşil turizmin öncüleri 

olmalarında onlara entelektüel katkı sağlanması 

hedeflenmiştir. Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının, 

TOUCAN Projesi'nin öğrenme modüllerini ve didaktik 

kaynaklarını kendi eğitim programları yelpazesine 

uyarlayabilmeleri ve kullanabilmeleri sayesinde de, turizm 

sektörü ekosistemindeki daha geniş bir kitlenin, proje 

çıktılarından faydalanması beklenmektedir. 

Eğitim modülleri aşağıdaki yedi konudadır;  

o Sürdürülebilir yeşil turizm ve düşük emisyon 

o Turizm faaliyetleri için karbon ayak izi ve düşük emisyon 

planlaması 

o Konaklama tesislerinde enerji tasarrufu yönetimi  

o Turizm sektörü için ekolojik tarım girişimciliği ve karbon ayak izi 

o Tur operatörleri ve turist rehberleri için düşük karbon 

uygulamaları 

o Sürdürülebilir turizm için dijital teknolojilerin rolü 

o Sürdürülebilir turizmle bölgesel kalkınma için yenilikçi yeşil iş-

modelleri 

 

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. 

 

TOUCAN Polonya Toplantısı 
TOUCAN ortakları, proje faaliyetlerini resmen başlatmak için Mart 

2022'de Polonya'nın Rzeszów kentinde bir araya geldi. Maalesef, 

bazı ortak ülkelerdeki COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle, toplantı 

hibrid biçimde gerçekleştirildi. Temel görevler, görev tarihleri ve 

devamınıdaki takip edilecek adımlar tartışıldı ve kararlar alındı. 

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 

desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa 

Komisyonu sorumlu tutulamaz." 
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www.facebook.com/toucanerasmusproject 

www.linkedin.com/company/toucan-erasmus-project 

www.toucan.erasmus.site  
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Sürdürülebilir Turizm: 

Avrupa Göstergeleri 
Turistik destinasyonlardan giderek de artan bir 

şekilde, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 

zorluklarla mücadele etmeleri bekleniyor. 

Avrupa Komisyonu, tüm turizm destinasyonlarını, 

turizmin planlamasına daha akıllı bir yaklaşım 

benimsemeye teşvik etmek amacıyla turizm 

performansının sürdürülebilirliklerini izleyebilmek ve 

ölçmelerine yardımcı olmak üzere 2013 yılında 

Avrupa Turizm Göstergeleri Sistemini (ETIS) başlattı. 

ETIS üç ana aracı birbirine bağlamaktadır:  

1) Destinasyon yöneticilerinin kullanabileceği, 

sürdürülebilirlik uygulamalarını destekleyen 

bir karar verme aracı,  

2) Destinasyonların performanslarını daha 

erkenden izlemesine imkân sağlayan, detaylı 

bilgi ve veri toplama ihtiyacını karşılayan, 

kullanımı kolay bir izleme sistemi; 

3) Politika yapıcılar, turizm işletmeleri ve diğer 

paydaşlar için kullanışlı bir bilgi aracı.  

Genel olarak, ETIS sisteminin temel amacı, 

destinasyon yönetimi, sosyal ve kültürel etki, 

ekonomik değer ve çevresel etki ile ilgili bir dizi 

temel göstergeyi tanımlayarak, sürdürülebilirliği 

izlemek ve turizm faaliyetlerini daha etkin bir şekilde 

yönetmek için ihtiyaç duydukları temel bilgiyi 

Avrupa destinasyonlarına sağlamaktır. 

“Avrupa Turizm 

Endüstrisinin rekabet 

gücü, sürdürülebilirlik 

ile yakından 

bağlantılıdır.”  
– Avrupa Komisyonu 

 

Ortaklık Yapısı: 


