
2 ve 3 Aralık’ta FUE-UJI olarak projenin koordinatörü, 
Castellón’da (İspanya)’da bulunmaktadır. 
Avrupa projesi Ecoblue Turizmin ortaklar arasındaki ilk 
toplantısı yapıldı. Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından 
finanse edilmiştir. 
“Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi” 
stratejik eylem planı, tamamen yenilikçi ve çevrimiçi bir 
eğitim metodolojisi aracılığıyla, kıyısı olan ülkelerde işsiz 
gençlerin Ecoblue Turizm alanında girişimciliklerini teşvik 
etmek için yapılmaktadır. 

Patras Üniversitesi (Yunanistan), Dorea WTF 
Eğitim Enstitüsü (Kıbrıs), Eğitim 2000 psc 
(İtalya), Kemer Halk Eğitimi Merkez (Türkiye), 
Yüksek Öğretim Merkezi Future Focus Ltd 
(Malta) ve Dernek Aragón&#39;daki Galiçyaca 
İş Adamları ve Riberas del Ebro, AEGARE 
(İspanya), bu Avrupa projesinin ortakları 
Avrupa ve Uluslararası FUE-UJI Projeleri Ofisi 
(EuroFUE-UJI) proje ortaklarımızdır. 
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Bu entelektüel çıktı, Blue Ekoturizm öğrencilerine bir 
işin nasıl kurulacağına dair verilen girişimcilik kursu 
planlarını içermektedir. Bu girişimcilik rehberinde 
başarılı girişimcilik örnekleri de eklenmiştir. Bir iş 
planında izlenecek adımlar tanımlanarak Blue 
ekoturizmde girişimcilik konusuna odaklanılması 
sağlanmıştır. 

İkinci entelektüel çıktı, EcoBlue turizmin Mobil öğrenme 
uygulaması, üzerinde çalışacak bir uygulama android 
uyumlu akıllı telefon ve tablet sistemleri ve iO’lar da 
çalışan bir mobil öğrenme uygulamasıdır. Uygulamanın 
içeriği ECVET metodolojisini uygulayan EntreComp 
girişimcilik çerçevesindedir. Ayrıca bu uygulama 
yönetime yönelik açıklamalar içermektedir. Bu çıktı 
eğitim metodolojisini tanıtmayı, ilk entelektüel çıktıda 
gelişen girişimcilik ve uygulamaların didaktik bir araç 
olarak kullanımını öğretmektir. 

        
@ecobluetourism1                    @Ecobluetourism 

O2 Ecoblue Turizm Mobil Eğitim Uygulaması 

O1 Blue Ekoturizmde İş Planları Üzerine Eğitim Rehberi 

Follow us! 

 www.ecobluetourism.eu 
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Ecoblue Turizm ile girişimcilik üzerine , 13 Şubat 
2020’de Universitat Jaume’de Erasmus + Konferansı 
düzenledi. Üniversiteyi Ecoblue Turizm projesi 
çerçevesinde teşvik etmeyi amaçlayan bu konferans 
araştırma grupları ve derneklerin katıldığı başarılı bir 
uygulamadır. 

Konsorsiyum çevrimiçi toplantılar 
düzenlemektedir. İlk toplantı 16 
Haziranda yapılmış ikinci toplantının 
ise önümüzdeki aylarda Malta’da 
yapılması planlanmıştır. 

      
     www.ecobluetourism.eu  @ecobluetourism1                @Ecobluetourism 

Disclaimer: 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. 

 
Ecoblue Turizm, Universitat Jaume I'de 
Erasmus + Konferansı'nda sunuldu 

Konsorsiyum çevrimiçi bir 
toplantıda toplanıyor 
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