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Öz

Turizm eğitimi

Yiyecek içecek eğitimi turizm eğitiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda bu alana artan
öğrenci ilgisi ve sektörün genişlemesi yiyecek içecek eğitimlerinin etkinliğini ve yeterliliğini
sorgulamaya neden olmuştur. Bu kapsamda beceri eğitimi ile ilgili uygulamalar ve süreçler de hem
devlet hem de akademik çevre tarafından geliştirilmeye çalışılmaktadır. Meslek liselerinde beceri
eğitimi alan öğrencilerin sorunları son zamanlarda çokça tartışılmış fakat bu uygulamaya yönelik
olarak sürecin içindeki aşamalar ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Yiyecek içecek sektörü öğrenciler
ile güçlü bağlar kurabilmişse de aynı işbirliğini öğretmenlerle yürütmekte zorlanmaktadır.
Uygulama eğitiminin teorik eğitime eşit hatta daha fazla olması gerekliliği buna karşılık yaşanan bir
takım sorunlar araştırmacıları öğrenci, eğitici ve sektör işbirliği içerisinde farklı eğitim öğretim
modellerinin geliştirilmesine doğru itmektedir. Bu çalışma, yiyecek ve içecek beceri eğitiminde
koordinatörlük görevi yürüten öğretmenlerin bu konudaki sorunlarını incelemek ve yiyecek içecek
beceri eğitiminde kullanılan eğitim öğretim yöntemlerini destekleyici bir öneri ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplamak için yarı
yapılandırılmış derinlemesine mülakat tekniği seçilmiştir. Çalışma kapsamında bulgular koordinatör
öğretmenlerin yaşadığı; (1) işletmelerin işleyişi ve olanakları ile ilgili sorunlar, (2) işletmedeki usta
öğretici ile ilgili sorunlar, (3) yasal prosedürler ve okul yönetimi ile ilgili sorunlar, (4) öğrencilerle
ilgili sorunlar olarak 4 ana başlık altında analiz edilmiştir.
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Abstract
Food and beverage education has a very important place in tourism education. In recent years,
increasing student interest in this area and the expansion of the industry have led to questioning the
effectiveness and competence of food and beverage education. In this context, the practices and
processes related to internship are being tried to be developed by both government and the academic
environment. The challenges of vocational high school interns have been discussed many times, but
the steps in this process have not been studied in detail. Although the food and beverage sector has
been able to establish strong links with students, it is difficult to carry out the same collaboration
with teachers. Despite the need for practical training to be equal to or even greater than the
theoretical training, existence of some problems push the researchers to develop different education
and training models considering cooperation among students, teachers and sector. This study was
conducted to investigate the problems of coordinator teachers who are in charge of food and
beverage internships and to propose an approach supporting education methods used in food and
beverage internship. Qualitative research methodhas been used in the study and semi structured indepth interview technique has been chosen for data collection. In the scope of the study; (1)
challenges based on the operation of the businesses, (2) challenges with supervisors (3) challenges
with legal procedures and school management, and (4) challenges with students have been identified
as 4 dimension of challenges of coordinator teachers in vocational high schools.
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