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Eğlence Hizmetleri
Animatörlük / Çocuk Animatörlüğü
Genç Animasyonu
Ergenlik dönemi özellikleri ve gençlik kulübü (teenage)
aktivitelerini içeren öğrenim metaryalidir.
40/24
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Gençlik dönemi özelliklerine uygun aktiviteler hazırlamak
Genel Amaç
Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında genç
animasyonunda kullanılabilecek gençlik dönemi özelliklerine
uygun aktiviteleri araştırarak aktivite planı
hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1- Eğlence hizmetleri departmanında gençlik döneminin
özelliklerine uygun, genç animasyonunda kullanılabilecek
aktiviteleri çeşitli kaynaklardan araştırabileceksiniz.
2- Eğlence hizmetleri departmanında gençlik dönemi
özelliklerine uygun, genç animasyonunda kullanılabilecek
aktivite planı hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, sektör, aktivite salonu, İnternet ortamı
Donanım: Bilgisayar donanımı, projeksiyon cihazı, VCD,
DVD, tepegöz, televizyon
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili ölçme soruları ile
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme araçlarıyla
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gençlik dönemi, erinlik ve ergenlik olmak üzere iki dönemi kapsar. Ergenlik dönemi;
sosyal, duygusal, bedensel ve cinsel değişikliklerin yoğun olduğu bir dönemdir. Ergenlik
fırtınalı bir gelişim evresidir ve yaşamın en kritik dönemlerinden birisidir. Ergenin nerede,
ne zaman, ne yapacağını kestirmek zordur. Duyguları ve istekleri iniş çıkışlıdır. Ergenliğin
farklı dönemlerinde bireylerin ilgileri, ihtiyaçları, amaçları ve değerleri birbirinden farklılık
gösterir. Ancak genel olarak gösterdikleri ortak ilgi alanları vardır ki bunlar; müzik, dans,
spor, tiyatro vb. aktivitelerdir.
Gençlerin tatil için gittikleri işletmelerde ya da çeşitli organizasyonlarda; onların
özelliklerine uygun, ilgi alanlarına giren, hareketli ve dinamik çeşitli aktivitelerin
programlarda yer alması gerekir. "Genç Animasyonu" modülü ile kendinizi, kendi yaş
grubunuza yakın olan bireylerin özelliklerini ve beklentilerini daha iyi tanıyabileceksiniz.
Ayrıca edineceğiniz bilgilerle bu dönemin özelliklerini dikkate alarak eğlence hizmetleri
departmanında çeşitli aktiviteleri planlayıp doğru uygulamaları yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri departmanında genç animasyonunda kullanılabilecek, gençlik
dönemi özelliklerine uygun aktiviteleri araştırarak aktivite planı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Ergenlik dönemi içindeki arkadaşlarınızın (ve kendinizin) kişilik özelliklerini ve
ilgi alanlarını araştırınız ve gözlemleyiniz. Gözlem ve yorumlarınızı rapor
hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Çevrenizde gençlerin katılabileceği akedemik, sosyal ve sanatsal kursları
araştırınız. Bu aktivitelerin önemini sınıfta tartışınız.
Turizm sektöründe animasyon programında yer alan “Teen age aktivitelerini”
araştırınız.

1. GENÇLİK DÖNEMİ (ERGENLİK
DÖNEMİ) ÖZELLİKLERİ
1.1. Ergenlik Döneminin Tanımı
Ergenlik dönemi, 11-12 yaşlarında başlayıp yirmili yaşların başlangıcına kadar süren,
hızlı bedensel, ruhsal ve sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır. Çocukluktan çıkıp
yetişkinliğe adım atmak için gerekli bilgi beceri ve tutumların kazanıldığı bir geçiş
dönemidir.
Ergenlik dönemi evden kopma ve topluma açılma çağıdır. Genç, çocukluk
döneminden ergenlik dönemine doğru ilerlerken arkadaşlarıyla olan sosyal ilişkileri de
gittikçe önem kazanır.
Arkadaşlık bu dönemde diğer yaşam dönemlerine göre özel bir anlam taşır. Kişiliğin
olgunlaşması, yeni davranış kalıpları ve tutumlarının kazanılması, bunların gerektirdiği
amaçların, inançların benimsenmesi, giyim, kuşam, süslenme, takma, takıştırma gibi her
alanda belirli bir akımın ya da modanın izlenmesi, öncelikle arkadaş ve arkadaş gruplarının
etkisi altındadır. Ergen, ne çocuk ne de yetişkindir. Kimliğini belirlemeye çalışan bir
bireydir.
Ergenin toplumda yerini alması ve kimliğini bulması özdeşleşme süreciyle gerçekleşir.
Bu süreç çocukluk çağındaki özdeşleşmeden farklı olup genci yeni arayışlara götürür. Anne
ve babasını başkalarıyla karşılaştırıp gerçekçi olarak değerlendirir. Ergenlerin sağlıklı
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gelişmesi için onlarla sürekli ilişki içinde olmak, onların özelliklerini bilmek, kişiliklerine
sevgi ve saygı göstermek gerekir.
Dönemin başlama yaşı, cinsiyete ve ülkelere göre değişmektedir. Ortalama olarak bu
dönem, 11 yaşında başlar. 11-13 yaşları arasına ergenliğe giriş, erinlik dönemi (puberte
dönemi), diyoruz. Ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler erkeklerde ortalama 12-14
yaşlarına rastlar. Kızlar ise bu döneme, erkeklerden 1-2 yıl erken girerler. 10-12 yaşlar
arasında kızlar erkeklerden daha iri olurlar.
Ergenlik süresi 2-6 yıl arasında sürebilir.
Boy uzaması kızlarda 16-18 yaşlarında, erkeklerde ise 18-20 yaşlarında durur.
Ergenlik dönemi süresince beden ağırlığı, kızlarda 16 kg. erkeklerde ise 20 kg artar.
Bunun nedeni ise erkeklerde kasların gelişmesinden ve iskelet kitlesinin artmasından,
kızlarda da yağ depolanmasından kaynaklanır. Bu hızlı büyüme ergenlerin davranışlarına da
yansır. Ergenler hızlı büyümeye ayak uydurmaya çalışırken bazen kaslarını kontrol etmekte
zorlanabilirler.

Resim 1.1: Bağımsızlık arayışı ve ergen gençler
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1.2. Özellikleri
Ergenlik döneminde genel olarak şu özellikler dikkati çeker:





Bağımsızlık arayışı
Kimlik arayışı
Cinsiyet ve cinsellik
Başarı arayışı

1.2.1. Duygusal Özellikler
Birçok araştırmacı, ergenlik döneminde yüksek bir duygusallık görüldüğü noktasında
birleşmektedir. Bu evrede duyguların, hem şiddet hem de sevgi kazandığı görülmektedir.
Ergenlik konularındaki çalışmalarıyla tanınan Stanley HALL, hızlı ve belirgin değişikliklerin
bu dönemde yer aldığını, bu evrede çocuğun tümüyle yeni bir kişiliğe büründüğünü ileri
sürer. HALL’a göre bu değişiklikler cinsel olgunluk sonucu, yani biyolojik kaynaklıdır.
HALL bu dönemi “fırtına ve gerginlik evresi” olarak tanımlar. Bu evredeki genç, duygusal
ve dengesizdir. Önseziden yoksun bir bireydir.
Bu dönemde ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkatimizi çeker.
“Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi”,” yetişkini hor
görme ama ona dayanma”, “endişe (anksiyete) ve umutsuzluğa karşın geleceğe
coşkuyla yöneliş”, bu evrenin belirgin çelişkili duygularıdır.
Ergenin duyguları iniş çıkışlar gösterir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür. Tepkileri
önceden kestirilemez. Birden sinirlenir, öfkelenir vb.
İçe kapanıklık: Çevresinin istediği biçimde davranmak ve duygularını gizlemek için
ergen içine kapanır. Ergenin kontrol altında tuttuğu duyguları, çoğunlukla sosyal grup
tarafından hoş karşılanmayan korku, öfke ve kıskançlık gibi duygulardır.
Karamsarlık: Gerçekle ilgili çatışmalar, kişisel üzüntü ve şüphelerin sonucunda
meydana gelir. Güvensizlik, kendini yetersiz görme duygusu ve çevrenin takdirini kazanma
arzusu genci karamsarlığa sürüklemektedir.
İsyankârlık ve aile ile fikir bazında çatışma bu dönemde artar.
Hayal kurma, aşırı şekilde görülür. Korku ve fobileri vardır.
Ergen yaşadığı olumsuz duyguları bağırarak, ağlayarak, el kol hareketleri yaparak
belli eder.
Ergen şiir, öykü ve anılarını yazmaktan hoşlanır.
Ergen duygularını daha çok arkadaşlarıyla paylaşır.
Aşık olmak bu dönemde baskın bir duygudur. Ergen bazen bunu karşı cinse belli eder,
bazen de saklamayı tercih eder.
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Duygusal kırıklıklar, ergenin isteğinin engellenmesi sonucunda sıklıkla; öfke, kaygı ve
kızgınlık olarak ortaya çıkar. Ergenler kendilerini olduğu gibi yargılamadan kabul eden,
sevgi, saygı gösteren, güven ve destek veren özdeşim modelleri ile karşılaşırlarsa sağlıklı bir
kimlik geliştirebilirler.

Resim 1.2: Kimlik arayışı

1.2.2. Sosyal Özellikler
Ergen, çağına özgü olan duygu, düşünce, tutum ve davranış içindedir. Bu çağın temel
sosyal özellikleri;








Duygusal coşku ve taşkınlık,
Çabuk kurulan ve bozulan ilişkiler,
Kolay etkilenme,
Toplum içinde sivrilme,
İlgi çekme,
Özdeşleşme,
Rol sahibi olma çabası biçiminde özetlenebilir.

Ergende görülen sosyal davranışları şöyle sıralayabiliriz;
 Ebeveyninden ve diğer yetişkinlerden ayrı
gerçekleştirme,
 Mesleğe, aile yaşamına ve evliliğe hazırlanma,
 Sosyal sorumluluklar isteme ve başarma,
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duygusal

bağımsızlığını










Ailelerine olan bağımlılıklarında azalma,
Arkadaş liderlerine körü körüne bağlanma ve inanma,
Hiçbir şeyi beğenmeme, sürekli şikâyet etme,
Davranışlarını kontrol edememe,
Ailenin en ufak bir eleştirisine büyük tepki verme, çatışma,
Boşvermişlik,
Ailesinin beğenileriyle alay etme, onların düşüncelerini eskimiş bulma,
Ben merkezci davranma (Kendi düşüncesinin en doğru, en orijinal olduğunu
sanmak.).

Ergen için arkadaşları ve onların kendisi hakkındaki düşünceleri çok önemlidir. Bu
dönemde ergenler, kendi aralarında arkadaş grupları oluştururlar. Her ergen bir arkadaş
grubunda olmak ister, kendini başkalarıyla kıyaslar. Erkeklerin grupları daha kalabalıktır,
ilişkileri yüzeyseldir. Kızlardan oluşan gruplar daha küçüktür, ilişkileri ise daha içtendir.
Aile içi geçimsizlik ve şiddet olan ergenlerde, baskı da varsa çete kurma eğilimleri görülür.
Kız-erkek ilişkisi:
Ergenliğin ortalarına doğru karşı cinse olan ilgi artar. Ergen, karşı cinsin ilgisini
çekebilmek için giyim kuşamına ve güzel görünmeye çok dikkat eder. Ergenler, karşı cinsle
birlikte sosyal aktivitelere katılmaktan büyük mutluluk duyarlar.

Resim 1.3: Grupça eğlenme
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Aile:
Özgür bir aile ortamında, deneyim fırsatı tanınan, yeterince sevgi ve güven içinde
büyüyen çocukların ergenlik döneminde başarılı, mutlu olabilmeleri için uygun ortam
hazırlanmış demektir. Bu nedenle anne ve babaların öncelikle çocuklarını tanımaları, onların
ilgi ve yeteneklerini bilmeleri, onları özerk kılmak üzere fırsat hazırlamaları, sorunlarına
arkadaşça kuracakları ilişki yardımıyla eğilmeleri, sabırlı ve sakin olmaları, ergenlik
döneminin kolayca aşılmasına yardımcı olacak etkenlerdir.
Unutulmamalıdır ki değer verilen kişilik, size de aynı şekilde yansıyacaktır. Kötüye
gitmek kolaydır, ancak iyiye gitmek emek ister.
Erik ERİKSON’a göre ergenlik döneminin en önemli sorunu kimlik arayışıdır.
Ergenin kimliğinin oluşmasında çevresiyle olan iş birliğine bakılır.
Ergen; boyunun hızla uzaması, vücutça serpilip değişmesi ve cinsel olgunlaşma
durumlarıyla karşı karşıyadır. Bütün bu değişmelerin, ergenin kişiliğini bulmasında olumsuz
etkileri olduğu açıktır. Ergenin bütün bu değişiklikleri özümleyerek olumlu bir kimliğe
kavuşması ve kendine güven kazanması için elbette zamana ve ailesinin desteğine
gereksinimi vardır.
Ergenlerin ailelerine gönderdikleri mesaj şudur: “Ben sizden farklıyım, sizin beni
korumanızı da istemiyorum. Sizden ayrı olduğumun bilinmesini istiyorum. Şimdiye kadar
bana yaptıklarınızı ben şimdi, kendi başıma yapmak istiyorum.”

1.3. Hobileri
Ergenlik döneminde ilgiler, hem sayı ve içerik hem de sosyal çevre açısından genişler.
İlgi alanlarına göre boş zamanlarında yaptıkları uğraşlar, zamanla hobi hâline gelebilir. Yani
ergen, severek ve keyif alarak yaptığı uğraşlarını (hobilerini) deneyerek kendisi belirler.

Resim 1.4: Ergenlik çağında belirlenen hobiler
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Bazı psikologlar, ergenlik döneminin tipik ilgi alanlarını üç grupta toplar. Bunlar:


Sosyal aktivitelere gösterilen ilgiler (tiyatro, sinema, dans, müzik, edebiyat,
sportif aktiviteler; basketbol, voleybol, futbol, su sporları, tenis, golf vb.)



Kişisel görünüşe gösterilen ilgiler (kıyafet, takı, makyaj, saç bakımı vb.)



Mesleki ilgiler (okuma, deney, gözlem ve araştırma yapma, yeteneklerini
değerlendirme, yabancı dil öğrenme, yeni teknolojik aletleri kullanma,
akademik, sosyal ve sanatsal aktivitelere katılma vb.)

Ayrıca bu dönemde bazı oyunlara karşı da ilgi artar. Ergenlik çağındaki gençlerin
okey, tavla, dart, satranç, bilardo vb. oyunları arkadaş grupları içinde oynadıkları görülür.

Resim 1.5: Ergenlik döneminde ilginin arttığı bazı oyunlar
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Resim 1.6: Animasyon programı ve saatleri

Resim 1.7: Dart ve shuffle board aktivite alanı
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1.4. Gençlik Döneminin Özelliklerine Uygun Aktivite Planlamak
Gençlik döneminde yer alan konuklar için aktivite planlarken bu dönemin özellikleri,
beklentileri ve hobileri dikkate alınmalıdır. Bunların dışında gençlik kulübü için program
hazırlanırken diğer program hazırlama ilkeleri geçerlidir. Aktivite planlanırken aşağıda yer
alan başlıklara yanıt aranmalıdır.

GENÇLİK KULUBÜ AKTİVİTE PLANI
Aktivitenin adı:
Aktivite yaş grubu:
Aktivite kişi sayısı:
Aktivite alanı:
Aktivite amaçları:
Aktivite araç gereçleri:
Aktivitenin kuralları:
Aktivitenin genç için yararları:
Sonuç ve değerlendirme:

11

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gençlik (ergenlik) döneminin duygusal ve sosyal özelliklerini dikkate alarak eğlence
hizmetleri departmanında uygulayabileceğiniz aktivitelerden oluşan bir proje hazırlayınız.
Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki işlem basamaklarını yerine getiriniz. Hazırladığınız projeyi
arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gençlik programlarında yer alabilecek
aktiviteleri çeşitli kaynaklardan
araştırınız.
 Gençlerin sosyal ve duygusal
özelliklerine yanıt verebilecek
aktiviteleri tespit ediniz.
 Aktivitelerin hangi yaş grubuna uygun
olduğunu belirtiniz.
 Aktivitelerin hangi alanlarda
uygulanabileceğini belirtiniz.
 Aktivitelerde kullanılabilecek araç
gereçleri belirleyiniz.
 Aktivite kurallarını sıralayınız.
 Aktivitelerin gençlere olan yararlarını
araştırınız.










Kaynak tarama yöntemini kullanınız.
Araştırmacı olunuz.
Planlı çalışınız.
Dikkatli ve titiz çalışınız.
Enerjik olunuz.
Yaratıcı olunuz.
Notlar alınız.
Aktivite fotoğrafları bulunuz veya
çekiniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri bütünleştiriniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri dosyalayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1234567-

Değerlendirme Ölçütleri
Gençlik programlarında yer alabilecek aktiviteleri çeşitli
kaynaklardan araştırdınız mı?
Gençlerin sosyal ve duygusal özelliklerine yanıt verebilecek
aktiviteleri tespit ettiniz mi?
Aktivitelerin hangi yaş grubuna uygun olduğunu belirlediniz
mi?
Aktivitelerin hangi alanlarda uygulanabileceğini belirlediniz
mi?
Aktivitelerde kullanılabilecek araç gereçleri belirlediniz mi?
Aktivite kurallarını sıraladınız mı?
Aktivitelerin gençlere yararlarını araştırdınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ergenlik bir geçiş dönemidir.
B) Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarında başlar.
C) Ergenin duyguları değişkendir.
D) Ergen, kimliğini kazanmıştır.

2.

Ergenlik dönemi ne kadar sürebilir?
A) 1-3 yıl
B) 3-5 yıl
C) 2-6 yıl
D) 8- 10 yıl

3.

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin özellikleri arasında yer almaz?
A) Bağımsızlık arayışı
B) Kendine güvenme
C) Cinsiyet ve cinsellik
D) Başarı arayışı

4.

Ergen duygularını nasıl yaşamaktadır?
A) Normal
B) Sakin
C) Duyarsız
D) Çok hızlı

5.

Ergen için en önemli sosyal varlık kimdir?
A) Anne
B) Baba
C) Arkadaş
D) Öğretmen

6.

Aşağıdakilerden hangisi ergen kız gruplarında görülen bir özelliktir?
A) Kalabalık olması
B) İlişkilerin samimi, içten olması
C) İlişkilerin yüzeysel olması
D) Aşırı hareketlilik

7.

Aşağıdakilerden hangisi ergenin duyguları arasında yer almaz?
A) Ergenin önsezileri kuvvetlidir.
B) Ergenin duyguları iniş çıkışlar gösterir
C) Ergenin tepkileri önceden kestirilemez
D) Ergen, çelişkili duygusal davranışlar gösterir.
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8.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hobiyi tanımlar?
A) Boş zamanlarda severek yapılan uğraşlar
B) Ergenlik çağında yapılan uğraşlar
C) Sanatsal uğraşlar
D) Sportiv aktiviteler

9.

Aşağıdakilerden hangisi ergenin hobileri arasında yer almaz?
A) Sosyal aktiviteler
B) Teknolojik aletler
C) Akedemik kurslar
D) Ailece yapılan seyahatler

10.

Aşağıdakilerden hangisi, eğlence hizmetleri departmanında gençlerin özelliğine göre
uygulanmaması gereken bir aktivitedir?
A) Basketbol
B) Voleybol
C) Tiyatro
D) Ront

11.

Aşağıdakilerden hangisi aktivite planı hazırlamada gereksiz bir maddedir?
A) Aktivitenin amaçları
B) Aktivite alanı
C) Aktivite izleyicileri
D) Aktivite araç gereçleri

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
Eğlence hizmetleri departmanında gençlik dönemi özelliklerine uygun, genç
animasyonunda kullanılabilecek aktivite planı hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde bulunan otel işletmelerine giderek eğlence hizmetleri departmanında
uygulanan teenage (gençlik kulübü) programlarını ve aktivitelerini araştırınız. Edineceğiniz
bilgileri ve dökümanları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GENÇLİK KULÜBÜ (TEEN AGE)
2.1. Tanımı
Gençlik kulübü, 22.11.2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Gençlik ve Spor Kulüpleri” başlıklı 14.
maddesi uyarınca; “Derneklerden başvurmaları hâlinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor
kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki
faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.” şeklinde tanımlanır.

Resim 2.1: Masa tenisi

15

Gençlik kulüpleri; üyelerine çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel
etkinliklerde yer alabilecekleri programlar sunmaktadır. Gençlik kulüplerinin etkinliklerinde
yaygın eğitim / öğrenme metotlarının kullanılması büyük önem arz etmektedir. Yaygın
eğitim; gençlik sivil toplum örgütlerinde özellikle kültürler arası öğrenme, liderlik, çeşitli
gençlik projeleri geliştirme, vatandaşlık deneyimi, sivil toplumun gelişimi, katılım gibi
konularda gençlik alanında kullanılan en önemli öğrenme sistemidir. Bu sistemde gençler;
iletişim, liderlik, ekip çalışması, farklı kültürlere ilişkin bilinç, problem çözme, dil öğrenme,
tartışma vb. konularda bilgi ve beceri edinmekte; sorumluluk, dayanışma, demokratik bilinç,
katılım, diğerlerine saygı, hoşgörü ve kendine güven gibi nitelikler geliştirmektedirler.
Bağımsız olarak hizmet veren gençlik ve spor kulüpleri dışında özel
organizasyonlarda ve özellikle turizm işletmelerinde gençlik aktiviteleri ayrı bir yer
tutmaktadır. Turizm işletmelerinde gençlik kulübü programları ayrıca hazırlanmakta ve
uygulanmaktadır.
Gençlik kulubü; otel ve tatil köylerine tatil amaçlı gelen 11-18 yaşları arasındaki
gençlere eğlenceli ve hoş bir tatil geçirtmeyi amaçlayan birimlerdir. Turizm işletmelerinde
11-18 yaşları arasında yer alan bireyler teen age (ergen) olarak adlandırılmaktadır. Eğlence
hizmetleri departmanında, teen age (ergen) için özel program ve aktiviteler hazırlanarak
onların boş zamanlarını olumlu ve eğlenceli değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Bu
aktivitelerde yer alacak animatörlerin de ergenlik döneminde yer alan bireylerle olumlu
iletişim kurabilmesi, hareketli ve aktif olması, ergenlerin ilgi alanları ve gelişim özellikleri
hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Resim 2.2: Plaj voleybolu
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2.2. Amacı
Eğlence hizmetleri departmanında 11-18 yaşları arasındaki bireylerin gelişimsel
özelliklerine uygun olarak planlanan aktivitelerle;











Teen agelerin sıkılmalarını önlemek,
Onlara değer verildiğini hissettirmek,
Onları rahatlatmak ve mutlu etmek,
Aktif olmalarını sağlamak,
Arkadaş ve takım ruhu, paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek,
Sorumluluk kazandırmak (özellikle lider olanlar için),
Yeteneklerini ortaya koymalarına ve geliştirmelerine fırsat vermek,
Birtakım olumsuz tutum ve zararlı alışkanlıklar edinmelerini engellemek,
Boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirme imkânı tanımak,
Tatil yaptıkları işletmeden memnun kalmalarını sağlamak amaçlanmalıdır.

2.3. Özellikleri
Teen agelerde;













Hareketlilik,
Farklılık,
Çılgınlık,
Asilik, asabilik,
Duygusallık,
Dağınıklık ve dalgınlık,
Konrolsüzlük (tehlikeyi görememe),
İsteklerinde değişkenlik,
Zararlı maddelere (içki ve sigaraya ) karşı ilgi,
Risk ve tehlike alma, her şeyi deneme isteği,
Hem büyüklerden hem de küçüklerden uzak olma isteği,
Arkadaşlarına karşı aşırı ilgi ve sevgi göstermeleri bilinen ve gözlenen
özelliklerdir.
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Resim 2.3: Farklılık oluşturan teen age

2.4. Aktiviteleri
Sektörde yapılan araştırma ve edindiğimiz bilgilere göre tatil yapan teenagerlerin
sayısı diğer yaş gruplarına göre daha azdır. Teenagerlerin sayıca az ve çabuk sıkılma
özelliklerinden dolayı onlara esnek aktivite planı uygulanabilir. Aktiviteler, onların ortak
istekleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya dönüştürülmelidir. Ancak yetişkinlere
uygulanan aktivitelerin hepsi teenager programında yer alabilir. Teenagerler, sayıca çok az
oldukları takdirde yetişkinlerin aktivitelerine katılabilirler.

Resim 2.4: Gençler ve yetişkinlerin birlikte oynadıkları boccia aktivitesi
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Önemli Nokta :
Aktiviteyi uygulayacak animatör, teenagerlerin özelliklerini iyi bilmeli ve çok dikkatli
olmalıdır. Bazı animasyon şeflerinin görüşüne göre teenager aktivitesinden sorumlu
animatörün “bir yetişkin” olması gerekir. Çünkü teenagerlerin sorumluluğu zordur. Sabır ve
olgunluk gerektirir.

2.4.1. Spor
Eğlence hizmetleri departmanında yetişkinlere uygulanan spor aktivitelerinin hepsi,
teenagerler için de istekleri doğrultusunda uygulanabilmektedir. Bunlar; basketbol, voleybol,
futbol, tenis, boccia, shauffle board, havuz oyunları, sportif yarışmalar, su topu, step,
aerobik, jimnastik, su jimnastiği gibi aktivitelerdir.

Resim 2.5: Genç erkekler ve futbol

2.4.2. Gezi
Teenagerlerin ortak isteklerine göre otel içinde küçük gezi ve piknikler her zaman
düzenlenebilir. Otel dışı yapılacak gezilere yetişkinlerle birlikte katılabilirler. Ancak
teenager olarak belli bir sayıya ulaştıkları zaman ebeveynlerinin ve işletmenin (genel
müdürün) onayı alınarak otel dışı gezilere (şehir turu, tarihi ve turistik yerler, şehir içi alış-
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veriş merkezleri vb.) katılabilirler. Bazı işletmeler, bu yaş grubu çok riskli ve ciddi
sorumluluk gerektirdiğinden, otel dışı özel organizasyonlara yer vermemektedir.
2.4.3. Partiler
Teenagerlerin birbirleri ile tanışmaları, kaynaşmaları ve birlikte eğlenmeleri amacıyla
danslı ve müzikli aktiviteler (partiler) düzenlenebilir. Ayrıca özel günler için kutlama
partileri (örneğin, yılbaşı partisi) otelin açık veya kapalı mekânlarında yapılabilir.
Parti içinde dans ve müzik yarışmaları, çekilişler, eğlendirici oyunlar yer alabilir.
Özellikle dans gençlerin zevk alarak katıldıkları, hareket ihtiyaçlarına cevap veren bir
eğlence şeklidir.

Resim 2.6: Yılbaşı partisi

Bunun dışında, otel içinde eğlence hizmetleri departmanında çeşitli partiler
düzenlenmektedir. Garden parti, plaj partisi, köpük partisi gibi. Teenagerler de otel içinde
yapılan her türlü partiye katılabilirler.
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2.4.4. Gösteriler
Gösteriler, otel içinde yapılan çeşitli sahne aktivitelerini kapsar. Şovlar, taklitler,
pleybek, karaoke, dans, parodi, illüzyon, stand-up, tiyatro gibi. Sahne aktivitelerine,
teenagerler istedikleri zaman katılarak rol alabilirler. İlgileri doğrultusunda yeteneklerini
sergileyerek ve eğlenerek şov yapabilirler.

Resim 2.7: Dans gösterisi

Teenager konuklar, infodan ve odadaki kataloglardan bilgi edinerek tesis içndeki her
türlü aktiviteye kendi isteklerine göre katılım sağlayabilirler.
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Resim 2.8: Aktivite tanıtım panosu (info)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Teen age özelliklerini dikkate alarak onların yaşına ve ilgilerine uygun, eğlence
hizmetleri departmanında kullanabileceğiniz bir haftalık “teen age aktivite planı”
hazırlayınız. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ediniz.
Çalışmanızı bitirdikten sonra sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler








Ergen arkadaşlarınızla görüşünüz.
Empati kurunuz.
İlgili kaynakları okuyunuz.
Yaş grubu özelliğine dikkat ediniz.
Yaratıcı olunuz.
Farklı ve ilgi çekici aktiviteler seçiniz.
Hobinin teenage için yararını
düşününüz.
 İşletme ve sizin için hobilerin önemini
dikkate alınız.
 Araştırmacı olunuz.
 Aktiviteniz için en uygun alanı
seçiniz.

 Yaratıcı ve ilgi çekici hobiler bulmaya
dikkat ediniz.

 Teenagerlerin ilgi alanlarını
belirleyiniz.
 Programda yer alabilecek spor
aktivitelerini belirleyiniz.
 Programda yer alabilecek hobi
aktivitelerini belirleyiniz.
 Programda yer alabilecek gezi
aktivitelerini belirleyiniz.
 Programda yer alabilecek gösterileri
belirleyiniz.
 Belirlenen aktiviteleri dengeli bir
şekilde bir haftalık programa
yerleştirerek program çizelgesi
oluşturunuz.

 Planlama ilkelerine dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
123456-

Evet

Hayır

Teenagerlerin ilgi alanlarını belirlediniz mi?
Programda yer alabilecek spor aktivitelerini belirlediniz mi?
Programda yer alabilecek hobi aktivitelerini belirlediniz mi?
Programda yer alabilecek gezi aktivitelerini belirlediniz mi?
Programda yer alabilecek gösterileri belirlediniz mi?
Belirlenen aktiviteleri dengeli bir şekilde bir haftalık programa
yerleştirerek program çizelgesi oluşturdunuz mu?

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
123456789101112-

( )Teenager, 11-18 yaşları arasındaki ergenlere denir.
( )Ülkemizde gençlik kulübü faaliyetleri, derneklerin başvurusu ile Gençlik ve Spor
( )Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
( )Eğlence hizmetleri departmanı, teen ageler için hep özel organizasyonlar
hazırlamalıdır.
( )Gençlik kulübü (teen age) amaçlarından birisi de, mutlaka bütün geçlerin her
aktiviteye katılmasını sağlamaktır.
( )Teenager, zararlı maddelere karşı ilgi göstermez.
( )Teenagerler çılgındır ve risk almayı severler.
( )Teenagerler bir aktiviteye başladıkları zaman, onu sonuna kadar devam ettirirler.
( )hauffle board, teenager için uygun bir aktivitedir.
( )Teenagerlerin yakın çevredeki tarihi ve turistik yerleri görebilmeleri için onların
isteğine göre hemen otel dışına geziler yapılmalıdır.
( )Teenagerler, otel içinde yapılan her türlü partiye (plaj, köpük, garden partisine)
isterlerse katılabilirler.
( )Teenagerler, kendi istekleri doğrultusunda sahne aktivitelerinde rol alabilirler.
( )Teen age aktivitelerinde bir animatör olarak çok ciddi sorumluluğunuz yoktur.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Sizden eğlence hizmetleri departmanında teenagerlere uygulanabilecek çeşitli aktivite
planları hazırlamanız istendi. Gençlerin duygusal, sosyal ve bedensel özelliklerini, hobilerini,
ilgi alanlarını, işletme özelliklerini ve olanaklarını göz önünde bulundurarak bir proje
(Teenage için sezonluk bir program ve programda yer alan aktivitelerin planları)
hazırlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1- 11-18 yaşları arasındaki bireylerin gelişimsel özelliklerini

belirlediniz mi?
2- Bu yaş grubunun ilgi alanlarını ve hobilerini araştırdınız

mı?
3- Sektörde uygulanan “Teen age aktivite planı” örneklerini

incelediniz mi?
4- Teen age aktivitelerin özelliklerini incelediniz mi?
5- İşletme özelliklerini belirlediniz mi?
6- Araştırmalarınızın sonuçlarına göre programda yer alacak

aktiviteleri belirlediniz mi?
7- Aktivite sırasında oluşabilecek tehlikeleri, sorunları ve

çözüm yollarını belirlediniz mi?
8- Belirlediğiniz aktiviteleri program çizelgesine yerleştirdiniz

mi?
9- Programda yer alan aktivitelerin planlarını hazırladınız mı?
10-Proje dosyanızı oluşturarak son kontrollerini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cevaplar
D
C
B
D
C
B
A
A
D
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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