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Ecoblue Tourism

Ξεκίνα μια ”γαλάζια” και οικολογική τουριστική
επιχείρηση
Η εναρκτήρια συνάντηση του Ecoblue
Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, η FUE-UJI, ως συντονιστής του
έργου, φιλοξένησε στο Castellón (Ισπανία) την αρχική
συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου
Ecoblue Tourism. Αυτό το έργο, που χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής
δράσης «Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Adult
Education»,
στοχεύει
στην
προώθηση
της
επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού στις
παράκτιες περιοχές. Μέσω μιας καινοτόμου και εντελώς
διαδικτυακής μεθοδολογίας κατάρτισης, το Ecoblue
Tourism θα ενθαρρύνει αυτό το είδος επιχειρηματικότητας
μεταξύ των μακροχρόνια ανέργων νέων.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το
Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Dorea WTF (Κύπρος),
το Training 2000 psc (Ιταλία), το Κέντρο
Δημόσιας Εκπαίδευσης Kemer (Τουρκία), το
Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης Future Focus
Ltd (Μάλτα) και ο Σύλλογος Επιχειρηματιών της
Γαλικίας στην Αραγονία και το Riberas del Ebro,
AEGARE (Ισπανία), είναι οι εταίροι αυτού του
ευρωπαϊκού έργου που συντονίζει το
Ευρωπαϊκό και Διεθνές Γραφείο Έργων του
FUE-UJI (EuroFUE-UJI).
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O1 Εκπαιδευτικός οδηγός για επιχειρηματικά σχέδια στον
”γαλάζιο” οικοτουρισμό
Αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα συνίσταται στη δημιουργία ενός
Οδηγού Εκπαίδευσης για να διδάξει στους μαθητές του
μαθήματος επιχειρηματικότητας οικοτουρισμού σχετικά με τον
τρόπο προετοιμασίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Είναι ένα
συμπλήρωμα του μαθήματος που θα σχεδιαστεί στο πνευματικό
προϊόν O2. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει επιτυχημένες περιπτώσεις
επιχειρηματικότητας, πληροφορίες για τον “γαλάζιο” οικοτουρισμό
και παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων. Θα δομηθεί σε βήματα
που πρέπει να ακολουθήσουν στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού
σχεδίου, όπου κάθε διδακτική μονάδα είναι ένα βήμα, όλα
επικεντρωμένα στην ”γαλάζια”επιχειρηματικότητα του
οικοτουρισμού.

O2 Ecoblue tourism Mobile learning APP
Η δεύτερη πνευματική παραγωγή είναι μια εφαρμογή
εκμάθησης για φορητές συσκευές του Ecoblue Turism, μια
εφαρμογή που θα εκτελείται σε smartphone και tablet συμβατά
με συστήματα Android και iOs. Το περιεχόμενο της εφαρμογής
θα αφορά την επιχειρηματικότητα που εφαρμόζει τη
μεθοδολογία ECVET στο πλαίσιο του EntreComp. Επιπλέον, θα
περιλαμβάνει μια εξήγηση σχετικά με τη διαχείριση της
εφαρμογής εκμάθησης για κινητά. Οι στόχοι αυτής της
παραγωγής είναι να γνωστοποιηθεί η μεθοδολογία κατάρτισης
στην επιχειρηματικότητα που αναπτύχθηκε στα πνευματικό
προιόν 01 και να διδάξουν τη χρήση της εφαρμογής ως
διδακτικό εργαλείο.

Follow us!

www.ecobluetourism.eu
@ecobluetourism1

@Ecobluetourism
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Το πρόγραμμα Ecoblue Tourism παρουσιάζεται στο
συνέδριο Erasmus+ Conference στο Universitat
Jaume I
Το Universitat Jaume I διοργάνωσε το Συνέδριο Erasmus+
στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Το πρόγραμμα Ecoblue Tourism
εισήχθη ως επιτυχημένη υπόθεση στο πλαίσιο αυτού του
συνεδρίου, το οποίο είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις
ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίου και άλλες ενώσεις να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Το πρόγραμμα
Ecoblue Tourism είναι ένα παράδειγμα καλών πρακτικών
και επιτυχίας τόσο για την προετοιμασία μιας πρότασης
έργου όσο και για την εφαρμογή του.

Η κοινοπραξία συναντά
τα μέλη της σε
διαδικτυακή συνάντηση
Η κοινοπραξία αποφάσισε να
επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που
παρέχονται από τις νέες ψηφιακές
τεχνολογίες για να πραγματοποιήσει
μια διαδικτυακή συνάντηση στις 16
Ιουνίου. Η δεύτερη διακρατική
συνάντηση που θα
πραγματοποιούταν στη Μάλτα τον
Μάιο, θα προγραμματιστεί για τους
επόμενους μήνες.

www.ecobluetourism.eu

@ecobluetourism1

@Ecobluetourism

Αποποίηση ευθυνών: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του
περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

