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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Eğlence Hizmetleri
Animatörlük/Çocuk Animatörlüğü
Animasyonda Tanıtım
Eğlence hizmetleri bölümünün tanıtım faaliyetlerini,
tanıtım tekniklerine uygun olarak yapabilme yeterliliğinin
verildiği öğrenme materyalidir.
40/8
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Eğlence bölümünün tanıtım ve reklam faaliyetlerini
yürütme bilgi ve becerisi kazanmak.
Genel Amaç
 Bu modül ile, tesiste eğlence hizmetleri bölümünün
tanıtım faaliyetlerini tanıtım tekniklerine uygun olarak
yürütebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAM VE
DONANIMI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Eğlence hizmetleri bölümünün tanıtımını, tanıtım
tekniklerine uygun olarak yapabileceksiniz.
2. Konukları restoran girişinde görgü kurallarına uygun
olarak karşılayabileceksiniz.
3. Tesise gelen konukları, iletişim tekniklerine uygun olarak
tesise giriş ve çıkışlarında karşılayıp uğurlayabileceksiniz.
Mikrofon ve ses sistemleri, program ve gösteriye uygun
özel kıyafetler, billboardlar (ilan panoları), el broşürleri,
kokteyl malzemeleri, CD’ler ve CD çalarlar.
Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak bu modül ile
kazandırılan yeterlikler çeşitli ölçme araçları kullanılarak
ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Animasyon, konukların günlük yaşamda karşılaştıkları kültürel, fizyolojik, sosyolojik,
psikolojik etkilerin sonuçlarından uzaklaşmalarını sağlayan, eğlendirici, dinlendirici ve
geliştirici aktiviteler bütünüdür. Bu aktivitelerin içerikleri hakkında konukları bilgilendirmek
ve katılımlarını sağlamak açısından tanıtım kavramı büyük önem taşımaktadır.
Eğlence hizmetleri bölümü, doğru tanıtım araçları ve doğru tanıtım tekniklerini
kullanarak gün boyu konuklarla iletişim kurma şansını yakalar. Bu iletişim esnasında
programlanmış aktiviteler ve detayları hakkında tesis konuklarını bilgilendirir. Bu
bilgilendirme süreci, aktivitelere konukların katılımını sağlamak bakımından önemlidir.
Bu modülle, eğlence hizmetleri bölümünün tanıtımını, tanıtım tekniklerine uygun
olarak yürütme becerisi kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri bölümünün tanıtımını, tanıtım tekniklerine uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki tesislerin eğlence hizmetleri bölümleri ile bağlantı kurarak, bölümünü
tanıtım amacıyla ne tür tanıtım materyalleri ve teknikleri kullandıklarını araştırınız. Elde
ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1- ANİMASYONDA TANITIM
1.1. Tanıtım Kavramı
Animasyon, konukların günlük yaşamda karşılaştıkları kültürel, fizyolojik, sosyolojik,
psikolojik etkilerin sonuçlarından uzaklaşmalarını sağlayan, eğlendirici, dinlendirici ve
geliştirici aktiviteler bütünüdür. Bu aktivitelerin içerikleri hakkında konukları bilgilendirmek
ve katılımlarını sağlamak açısından tanıtım kavramı büyük önem taşımaktadır.
Tanıtım genel anlamıyla; bir ürünü, bir hizmeti, bir markayı, belirlenen hedef kitleye
doğru yer ve zamanda, doğru tanıtım materyalleri kullanarak aktarma eylemi olarak
tanımlanır.

1.2. Tanıtım Araçları
Tanıtım araçları eğlence hizmetleri bölümünün aktivitelerini konuklara duyurmak,
bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak amacıyla kullanılır. Tanıtım araçlarını kullanarak
eğlence hizmetleri bölümü gün boyunca konuklarla iletişim kurma şansını yakalar. Bu
araçlar;

3



Animasyon info

Resim 1.1: Animasyon info



Anons yapma

Resim 1.2: Anons yapma



Konukları birebir bilgilendirme

Resim 1.3: Konukları bire bir bilgilendirme
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Restoran girişinde bilgilendirme

Resim 1.4: Restoran girişinde bilgilendirme



Bilgilendirme panosu

Resim 1.5: Bilgilendirme panosu



Bilgisayar ortamında bilgi ekranı



TV info kanalları



Basılı materyaller (gazete, afiş, poster, flayer, insert vb.)
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Resim 1.6: Farklı alanlarda konumlandırılmış afiş ve poster çalışmaları

1.3. Tanıtım Teknikleri
Eğlence hizmetleri departmanı tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri; tanıtım
araçları yardımı ile, tanıtım teknikleri kullanılarak yapılır. Bu teknikler;






İletişim
Enformasyon (bilgilendirme)
Konuklarla ilişkiler
Propaganda
Reklamdır.

1.3.1.İletişim
İletişim kurulduğu sırada karşılıklı bir alışveriş içerisine girilir. Özellikle tanıtım
amaçlı bir iletişim faaliyeti kurulacaksa, konukların beklentilerinin doğru tespit edilmesi
gerekir. Tesis konukları ile her ortamda iletişim kurmak mümkündür, aktiviteler esnasında,
yemek esnasında, restoran girişi karşılama ve gün boyu her ortamda kurulan bu ilişkiler
yardımıyla iletişim sağlanır.
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1.3.2.Enformasyon (bilgilendirme)
Tanıtım teknikleri içinde en önemli kısmı bilgilendirme oluşturur. Konukların her
türlü aktivite hakkında bilgilendirilmesi katılımı sağlamak açışından önemlidir.
Bilgilendirme yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Doğru yer ve zamanda, doğru tanıtım
araçları ile yapılan bilgilendirme tanıtımın amacına ulaşmasını ve konuk memnuniyetinin
oluşmasını sağlar.

1.3.3.Konuklarla ilişkiler
Eğlence hizmetleri bölümünün konuklarla kurdukları birebir ilişkiler bir diğer tanıtım
tekniğidir. Her konuğun farklı özellikler taşıdığı bilinci ile kurulacak konuk ilişkileri tesisin
ve eğlence hizmetleri bölümünün tanıtımında mutlak bir katkı sağlayacaktır.
Animasyon ekibi, gün boyunca konuklara çok alternatifli aktiviteler sunarak tesis
konuklarının koşulsuz memnuniyetini hedefler. İşte bu noktada konuklarla kurulan ikili
ilişkilerde seviyeye çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Konukların yoğun olduğu yer ve zamanlarda, tesisin her alanında aktif ve birebir
misafir ile ilişki içerisinde bulunarak planlı bir tanıtım çalışması yapmak eğlence
hizmetlerinin görevleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışma sektörde
"Guest Relations" olarak adlandırılmaktadır.

1.3.4.Propaganda
Propaganda, bir amaca hizmet eden belirli bir mesaj sunumudur. Bir ideoloji, düşünce,
inanç ve benzeri fikirleri ya da bir hizmeti, başkalarına tanıtmak, benimsetmek, taraftar
toplamak ya da daha ileri giderek, onları kazanmak amacını güden söz, yazı, simge, gösteri
vb. iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen örgütlü eylem olarak tanımlanır.
Kullanılan iletişim araçlarıyla göze ve kulağa yönelik olarak yapılan propaganda;
konukları inandırmak, ikna etmek, aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla eğlence
hizmetleri bölümünde bir tanıtım tekniği olarak kullanılır. Ancak asla bir zorlama tarzında
yapılmamalıdır. Eğer konuk zorlama hissine kapılırsa inanmak yerine yılgınlığa düşerek ters
tepkiler verebilir. Ve tanıtım amacıyla başlanan propaganda eylemi bir başarısızlık olarak
sonuçlanabilir. Propaganda eylemi gerçekleştirilirken, kullanılan sözlü ve yazılı
materyallerin yanı sıra, beden dilini çok dikkatli kullanmak gerekir. Propaganda eylemi
içerisinde prezantasyon (sunum yapma) vardır. Çünkü eğlence hizmetleri bölümü olarak ne
kadar mükemmel aktiviteler hazırlarsanız hazırlayınız, iyi bir sunumla bunu konuklara
duyurup kendinizi ifade edemiyorsanız, başarıya ulaşmak oldukça zor, hatta imkânsız
olacaktır.
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1.3.5.Reklam
Yazılı ve sözlü olarak yapılan reklam, tüketicilerin veya alıcıların, bir malı, markayı,
hizmeti veya kurumu tercih etmesini sağlamak olarak tanımlanır.
Tesisin eğlence hizmetleri bölümünce yürütülen reklam çalışmaları beş amaca hizmet
eder nitelikte yapılmalıdır.

Dikkat çekme,

İlgi uyandırma,

İstek yaratma,

Güdüleme (motive etme) ve ikna etme,

Ürün ya da hizmetin nasıl ve nereden sağlanabileceği konusunda bilgi verme.
Pek çok reklam aracı bulunmakla beraber, en uygun olan araçla, doğru yerde ve doğru
zamanda reklam yapmak yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak bakımından önem
taşımaktadır.

1.4. Tanıtımda Dikkat Edilecek İlkeler
Animasyon ekibinin yapacağı tanıtım faaliyetlerinde, konukların özellikleri kadar,
tanıtım faaliyetinin nasıl, nerede ve ne şekilde yapıldığı önemlidir. Bu nedenle tanıtım; ister
kulağa, ister göze, isterse de her iki duyu organına hitap etsin, animasyon ekibinin vermek
istediği mesajları alan konuklar arasında gerçekleşen bir iletişim sürecidir.
Bu iletişim süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken ilkeler şu şekilde sıralanabilir:









Konukların yoğun olduğu alanları tespit etmek doğru yer ve zamanda tanıtım
yapmak.
Tanıtımı, tanıtımın özelliğine uygun tanıtım araçları kullanarak yapmak.
Yapılan tanıtımda verilen bilgilerin doğru olduğundan emin olmak.
Konukları rahatsız edecek söz, tavır ve davranışlardan kaçınmak.
Bilgilendirmeyi, dolaysız ve net cümleler kurarak yapmak.
Konukları ikna etmek için ısrarcı söz ve davranışlardan kaçınmak.
Beden dilini doğru kullanmak.
Birebir iletişim kurarken konuklarla göz teması kurmak.

8

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
ULAMA FAALİYETİ
Tanıtımını yapmak amacıyla bir aktivite tespit ediniz. Tespit ettiğiniz aktivitenin
özelliğine uygun tanıtım araçlarını ve tanıtım tekniğini belirleyiniz. Tanıtımda dikkat
edilecek ilkeleri de göz önünde bulundurarak tanıtım süreci ile ilgili bir çalışma yapınız.
Sonucu arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Aktivite tespiti yapınız.

 Aktiviteler ve özellikleri
araştırma yapınız.

ile

ilgili

 Tespit ettiğiniz aktivitenin özellikleri
hakkında araştırma yapınız.
 Çevrenizdeki
tesislerin
şef
ve
animatörleri ile görüşünüz.
 Kullanacağınız
tanıtım
araçlarını
aktivitenin özelliğine uygun olarak  Tanıtım araçları ve kullanım detayları
belirleyiniz.
hakkında araştırma yapınız.
 Tanıtım tekniğini belirleyiniz.






 Modül
bilgi
sayfasına
bakınız.
Çevrenizdeki
tesislerin
şef
ve
Tanıtımda dikkat edilmesi gereken
animatörleri ile görüşünüz.
ilkeleri göz önünde bulundurunuz.
 Tüm detayları ile hazırladığınız tanıtım
Hazırladığınız tanıtım sürecini dosya
süreci çalışmasını yazılı hâle getiriniz.
hâline getiriniz.
 Sorumluluk sahibi olunuz.
Sonucu arkadaşlarınızla değerlendiriniz.  Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 İş disiplinine sahip olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 1’de yaptığınız
programı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanı işaretleyiniz.

Sıra
1
2
3

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Aktivite tespiti yaptınız mı?
Tespit ettiğiniz aktivitenin özellikleri hakkında araştırma
yaptınız mı?
Kullanacağınız tanıtım araçlarını aktivitenin özelliğine
uygun olarak belirlediniz mi?

4

Tanıtım tekniğini belirlediniz mi?

5

Tanıtımda dikkat edilmesi gereken ilkeleri göz önünde
bulundurdunuz mu?

6

Hazırladığınız tanıtım sürecini dosya hâline getiriniz mi?

7

Sonucu arkadaşlarınızla değerlendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz.
1.

( ) Tanıtım her yerde ve her zaman yapılabilir.

2.

( ) Tanıtım araçları ile konuklarla iletişim kurmak mümkün olur.

3.

( ) Anons yapmak bir tanıtım aracıdır.

4.

( ) Basılı materyaller uygun tanıtım araçları değildir.

5.

( ) İletişim karşılıklı bir alışveriştir.

6.

( ) Bilgilendirme sadece sözlü olarak yapılmalıdır.

7.

( ) Konuklarla kurulan ikili ilişkilerde seviyeye çok dikkat edilmelidir.

8.

( ) Reklamın amacı, konukların zorla da olsa aktivitelere katılmalarını sağlamaktır.

9.

( ) Tanıtım yaparken konukları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak gerekir.

10.

( ) Beden dilini doğru kullanmak tanıtımda önemli değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Konukları restoran girişinde görgü kurallarına uygun olarak karşılayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki tesislerin eğlence hizmetleri bölümü ile bağlantı kurarak restoran girişi
karşılama (entrence) hakkında bilgi alınız. Öğrendiğiniz bilgilerin arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. RESTORAN GİRİŞİ KARŞILAMA
2.1. Amacı
Konuklarla iletişim kurmak, enformasyon (bilgilendirme), prezantasyon (sunum),
propaganda ve reklam yapmaktır. Özellikle yemek sonrası planlanmış aktiviteleri tanıtmak
ve katılımı sağlamak amacıyla yapılır.

2.2. Yararları
Restoran girişi karşılama (entrence), konuklarla birebir iletişim kurarak yapıldığından
etkili bir tanıtım yöntemidir. Konukların özellikle yemek sonrası aktivitelerini öğrenip
tanımalarına ve katılımda bulunmalarına imkân sağlar.
Restoran girişinde şovlarını tanıtan ya da seçilmiş farklı bir tema üzerinde hazırlanan
kostümlü karşılamalar yapılır. Temalı bir program olmadığında ise sadece konuklarla
iletişim içinde olmak ve tesiste hazırlanmış olan diğer aktiviteleri duyurmak amacıyla
entrence yapılabilir (Canlı müzik, tombala, diskoda düzenlenecek dans yarışmaları, plaj
partisi vb.).
Akşam entrence sırasında mümkün olduğu kadar düzgün ve şık giyimli olunmalıdır.
Temalı program olmadığı ve kostüm kullanılmayacak zamanlarda ise spor ayakkabı, kot
pantolon, tişört, kısa şort, güneş gözlüğü, şapka, sırt çantası ve benzeri giysilerle
giyilmemelidir.
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Resim 2.1: Entrence çalışmalarına önek

2.3. Çeşitleri





Temalı
Özel aktiviteye yönelik
Özel gün karşılamaları
Günlük bilgilendirme

2.4. Bilgilendirme ve Eğlenme Amaçlı Tanıtım (Sponty)
2.4.1.Tanımı
Belirlenen tema üzerine doğaçlama yöntemini kullanarak konukları bilgilendiren,
bilgilendirirken eğlendirme amacını taşıyan bir tanıtım yöntemidir.

2.4.2.Önemi
Kostüm ve aksesuarlar kullanılarak yaratılan tiplemeler ve kullanılan doğaçlama
yöntemiyle konukların dikkatleri çekilir. Bu esnada bilgilendirme yapılabilir ya da sadece
eğlendirme amacıyla düzenlenmiş olan sponty yöntemiyle konuklarla iletişim kurulur.
Animasyon timinin tanıtımında ve özellikle gün içerisinde konuklarla iletişimi sağlamak
bakımından önemi büyüktür.
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Resim 2.2: Eğlendirme amaçlı sponty

Resim 2.3: Eğlendirme amaçlı sponty
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Resim 2.4: Gece şovunu tanıtma, bilgilendirme amaçlı sponty

2.4.3.Teknikleri






Şaka tekniği: Konuklarla farklı şakalar yaratarak iletişim kurmak ve
eğlendirmek.
Karşılama tekniği: Restoran girişinde karşılama esnasında yine farklı tiplemeler
yaratarak ya da gece şovunun karakterleri ile bilgilendirmek ve eğlendirmek.
Tipleme: Konuklarla farklı tiplemeler yaratarak iletişim kurmak ve
eğlendirmek.
Küçük oyunlar ile konukların dikkatini çekmek, merak uyandırmak.
Skeçler ile konuklara keyifli zaman geçirtmek ve iletişim kurmak.

Resim 2.5: Havuz başında yapılan eğlendirme amaçlı sponty
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Temalı bir entrence uygulaması yapmanız gerekiyor. Temayı tespit ediniz, okulunuzu
tesis olarak kabul ederek uygulamayı gerçekleştiriniz. Sonucu arkadaşlarınızla
değerlendiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Temayı tespit ediniz.
 Kullanacağınız kostüm ve aksesuarları
belirleyiniz.
 Okulunuzda entrence uygulaması için
uygun alan tespitini yapınız.
 Belirlenen temaya uygun olarak
entrence uygulamasını gerçekleştiriniz.
 Değerlendirme kriterlerinizi belirleyiniz.
 Arkadaşlarınızla entrence uygulamasının
değerlendirmesini yapınız.

 Tema seçiminizi yaparken okulunuzda
kolaylıkla uygulayabileceğiniz özellikte
olmasına dikkat ediniz.
 Kaynak tarama yöntemini kullanınız ve
çevrenizden yardım alınız.
 Okulunuzu tesis olarak kabul edip en
uygun alanı belirleyiniz. Öğretmen ve
idarecilerinden yardım alınız.
 Temaya uygun kostüm ve aksesuarları
temin ederek kullanınız.
 Değerlendirme kriterlerini önceden
hazırlayınız. Araştırmacı olunuz, yaratıcı
fikirlerinizi kullanınız.
 Eleştirilere açık olunuz.
 Güler yüzlü olunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Sorumluluk sahibi olunuz.
 İş disiplinine sahip olunuz.
 Mesleki etiğe sahip olunuz.
 Göz teması kurunuz.
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Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 2’de yaptığınız
programı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanı işaretleyiniz.

Sıra
1
2

Değerlendirme Ölçütleri

Kullanacağınız kostüm ve aksesuarları belirlediniz mi?
Okulunuzda entrence uygulaması için uygun alan tespitini
yaptınız mı?

4

Belirlenen temaya uygun olarak entrence uygulamasını
gerçekleştirdiniz mi?
Gösteriyi sunacağınız alanı belirlediniz mi?

6
7

Hayır

Temayı tespit ettiniz mi?

3

5

Evet

Değerlendirme kriterlerinizi belirlediniz mi?

Arkadaşlarınızla entrence uygulamasının değerlendirmesini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz.
1.

( ) Restoran girişi karşılamanın (entrence) amaçlarından biri bilgilendirmedir.

2.

( ) Gece şovlarının tanıtımları sadece enformasyon panoları yardımıyla yapılır.

3.

( ) Entrence esnasında konuklarla birebir iletişim kurulmamalıdır.

4.

( ) Temalı entrence yapılırken kostüm ve aksesuarlar kullanılır.

5.

(

6.

( ) Entrence temalı değil ise, kot pantolon ve spor ayakkabı giyilebilir.

7.

( ) Sponty, belirlenen tema üzerine doğaçlama yöntemini kullanarak yapılır.

8.

( ) Sponty sadece eğlendirmek amacıyla yapılır, bilgilendirme yapılmaz.

9.

( ) Sponty yöntemiyle konuklarla iletişim kurulur.

10.

( ) Entrence bir sponty tekniğidir.

) Akşam entrence sırasında mümkün olduğu kadar şık olunmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Tesise gelen konukları iletişim tekniklerine uygun olarak tesise giriş ve çıkışlarında
karşılayıp uğurlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki tesislerin eğlence hizmetleri bölümü ile bağlantı kurarak, konukların
tesis giriş ve çıkışlarında karşılanma ve uğurlanmaları hakkında bilgi alınız. Araştırma
sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TESİS GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA
KARŞILAMA VE UĞURLAMA
3.1. Amacı
Tesise konukların, kapalı grupların, VIP özelliği bulunan konukların duygu menfaatini
güçlendirmek, konuğun beklentilerini otel girişinde ve çıkışında karşılamak, önemli
olduklarını hissettirmektir.

3.2. Yararları
Tesise gelen konuklar, kapalı gruplar ve özel konuklar tesisin farklı ve kendileri için
özel hazırlanmış programlar yapmalarını beklerler. Bu beklentilere cevap vermenin en etkili
yollarından olan karşılama ve uğurlama teknikleri oldukça önemlidir. Konuklar tesis
girişinde eğlence hizmetleri bölümü tarafından ya da tesisin bu uygulama için
görevlendirdiği elemanlar ile kendilerine özel hazırlanmış bir programla karşılandıklarında
önemli oldukları, doğru yerde bulundukları düşüncesi ile duygu menfaatlerini pekiştirirler.
Tesis girişinde yapılan iyi planlanmış bir karşılama konuklara tesis seçimini doğru yaptıkları
hissini verirken, çıkış esnasında yine doğru bir planma ile uğurlanmaları yeniden aynı tesise
gelme isteği sağlayarak tesisten memnun ayrılmalarını sağlar.
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3.3. Çeşitleri
Farklı karşılama ve uğurlama çeşitleri kullanılabilir. Bu çeşitler tesisin eğlence
hizmetleri bölümü tarafından planlanır ve geliştirilirler. Karşılama ve uğurlama amaçlı
programlar uygun alanda dekorlu ve dekorsuz olarak uygulanabilirler. Karşılama ve
uğurlama çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.








Dans gösterileri
Eğlence ve bilgilendirme amaçlı tanıtım (Sponty)
Hediye verme
Müzikli
Kostümlü tematik
Tipleme
Dekorlu

3.4. Animasyon Bilgilendirme Noktası (Animation Info)
3.4.1.Amacı
Tesiste bulunan konuklara, gün boyu ve gece yapılacak tüm aktivitelerle ilgili
bilgilendirme yapmaktır.

3.1.2.Yararları
Konukların bir arada toplanma mekânı olarak da kullanılan Animation Info, konuklara
aktivite türleri, bu aktivitelerin zamanları, nerede ve nasıl yapılacakları gibi bilgileri
aktararak bu aktivitelere katılmalarını sağlamak bakımından önemlidir.

Resim 3.1: Animasyon info kulübesi
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3.4.3.Çeşitleri





Animasyon kulübesi
Animasyon masası
Animasyon bilgilendirme panosu
Animasyon standı

Resim 3.2: Animasyon bilgilendirme panosu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Konukları özel olan bir golf otele girecek olan kapalı grubu karşılamanız ve tesisten
ayrılışlarında uğurlamanız gerekiyor. Karşılama ve uğurlamanın çeşidini tespit ederek
planlamasını yapınız ve rapor hâline getiriniz. Okulunuzda seçeceğiniz bir alanda
planlamaya sadık kalarak uygulamayı yapınız. Arkadaşlarınızla yaptığınız uygulamayı
değerlendiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kapalı grubun karşılanmasında
kullanacağınız karşılama çeşidini
seçiniz.







 Kapalı gruplar ve özellikleri hakkında
araşma yapınız.
 Karşılama çeşitleri hakkında araştırma
yapınız.
 Belirlediğiniz karşılama ve uğurlama
Kapalı grubun uğurlanmasında
çeşidine uygun kullanacağınız yöntemi,
kullanacağınız uğurlama çeşidini
kostüm ve aksesuarları eğer gerek var
seçiniz.
ise dekor uygulamasının nasıl olacağını
planlayınız. Hediye verme yöntemini
kullanacaksanız hediye tespitini yapınız.
Karşılama ve uğurlamanın planlamasını  Planlamayı, şema ve krokiler ve taslak
yapınız.
çizimler kullanarak yazılı hâle getiriniz.
 Gözlemci
olunuz.
İdareci
ve
öğretmenlerinizden yardım alınız.
Planlamanızı rapor hâline getiriniz.
 Değerlendirme kriterlerini önceden
hazırlayınız. Araştırmacı olunuz, yaratıcı
fikirlerinizi kullanınız.
Okulunuzda uygun alan tespiti yaparak  Eleştirilere açık olunuz.
uygulamayı gerçekleştiriniz.
 Güler yüzlü olunuz.

 Değerlendirme kriterlerini belirleyiniz.

 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Sorumluluk sahibi olunuz.

 Arkadaşlarınızla yaptığınız karşılama ve  İş disiplinine sahip olunuz.
uğurlama uygulamasını değerlendiriniz.
 Mesleki etiğe sahip olunuz.
 Göz teması kurunuz.
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Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre uygulama faaliyeti 3’de yaptığınız
programı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “ Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun
olanı işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1

Kapalı grubun karşılanmasında kullanacağınız karşılama
çeşidini seçtiniz mi?

2

Kapalı grubun uğurlanmasında kullanacağınız uğurlama
çeşidini seçtiniz mi?

3
4
5
6
7

Hayır

Karşılama ve uğurlamanın planlamasını yaptınız mı?
Planlamanızı rapor hâline getirdiniz mi?
Okulunuzda uygun alan tespiti yaparak
gerçekleştirdiniz mi?
Değerlendirme kriterlerinizi belirlediniz mi?
Arkadaşlarınızla yaptığınız karşılama
uygulamasını değerlendirdiniz mi?

ve

uygulamayı

uğurlama

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
) Tesise gelen konukların duygu menfaatini güçlendirmek için karşılama ve
uğurlama uygulaması önemlidir.
( ) Her konuk için karşılama ve uğurlama yapılır.
( ) Tesis girişinde yapılan iyi planlanmış bir karşılama konuklara tesis seçimini doğru
yaptıkları hissini verir.
( ) Tesis girişinde yapılan iyi planlanmış bir uğurlama konukların tesisi yeniden tercih
etmelerinde önemli değildir.
( ) Karşılama ve uğurlamalarda dans gösterilerine yer verilmez.
( ) Tesiste bulunan konuklara, gün boyu ve gece yapılacak tüm aktivitelerle ilgili
bilgilendirme yapmak animation Infonun amacıdır.
( ) Animation info sadece gece aktivitelerinin yerini ve zamanını konuklara bildirir.
( ) Animasyon masası bir animasyon info çeşididir.
( ) Animasyon info kulübesi konukların bir arada toplanmaları için uygun bir alandır.
( ) Animasyon bilgilendirme panosu bir animation info çeşidi değildir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. İşaretleme sonucunda “yanlış” cevabı vererek eksik olduğunuzu
tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
Kendiniz ya da arkadaşlarınızla oluşturacağınız bir gurup ile tesiste haftalık olarak
uygulanacak bir aktivite programı hazırlayınız. Tesiste kapalı gruplar ve özel konuklar
olduğunu düşünerek haftalık aktivite programınız içerisinde karşılama ve uğurlama
planlamasına yer veriniz. Ayrıca sponty ve entrence uygulamalarını da planlamaya dahil
ediniz. Okulu tesis olarak kabul edip, tanıtım araçları ve tanıtım tekniklerini kullanarak
aktivite programınızı tanıtma amaçlı uygulama yapınız. Yaptığınız tanıtım amaçlı uygulama
çalışmasını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Kendiniz ya da arkadaşlarınızla haftalık aktivite
programı hazırladınız mı?
Tesiste kapalı gruplar ve özel konuklar için karşılama ve
uğurlama planlaması yaptınız mı?
Sponty ve entrence uygulamalarını planlamaya dahil
ettiniz mi?
Okulunuzu tesis olarak kabul edip doğru yer ve doğru
tanıtım araçlarını seçtiniz mi?
Aktivitenin özelliğine uygun tanıtım tekniği kullandınız
mı?
Yaptığınız çalışmayı belirlenen sürede tamamladınız
mı?
Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla değerlendirdiniz
mi?
Yaptığınız çalışmanın amacına uygun olduğunu
düşünüyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
P ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
12345678910-

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
12345678910-

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
12345678910-

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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