
NEWSLETTER 04
2019-1-ESO1-KA204-063951

Ecoblue Τουρισμός
Ξεκινήστε μια επιχείρηση στον ”γαλάζιο” και 

οικολογικό τουρισμό

Η εφαρμογή για κινητά Ecoblue Tourism έχει ολοκληρωθεί.
Τους τελευταίους μήνες, οι προσπάθειες των εταίρων επικεντρώθηκαν
στην προσαρμογή των 8 μαθησιακών ενοτήτων στις εκάστοτε εθνικές
γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, μαλτέζικα και τουρκικά).
Η εφαρμογή αξιολογείται από 78 μαθητές και εκπαιδευτές στα Αγγλικά
και σε κάθε εθνική γλώσσα.
Η αξιολόγηση θα υποστηρίξει τους εταίρους του έργου προκειμένου να
αναθεωρήσουν και να ολοκληρώσουν την εφαρμογή EcoBlue.

Οι εταίροι εργάζονται επίσης για τη διάδοση του έργου, προκειμένου
να προσεγγίσουν αποτελεσματικά ομάδες-στόχους, δικαιούχους,
ενδιαφερόμενoυς και να ενθαρρύνουν το μυαλό τους για μια πιο
βιώσιμη επιχειρηματικότητα στον τουριστικό κλάδο. Εξίσου σημαντικό
είναι ότι, όλες οι δραστηριότητες διάδοσης και οι συναντήσεις (εικονικές
και πρόσωπο με πρόσωπο, ανάλογα με τη χώρα του εταίρου) θα
συμβάλουν επίσης στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για τη
βιωσιμότητα ολόκληρου του έργου.

Ecoblue Tourism εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για
IOS και Android



Παρόλο που η πανδημία Covid-19 εξακολουθεί να αποτελεί βασική ανησυχία, η κοινοπραξία είχε τελικά 
την ευκαιρία να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο στο Fano της Ιταλίας. Η συνάντηση οργανώθηκε με 
συνδυασμένο τρόπο: Συνεργάτες από το DOREA (Κύπρος), το FUI-UJI (Ισπανία), το AEGARE (Ισπανία) 
και το Training2000 (Ιταλία), τον οικοδεσπότη, συμμετείχαν δια ζώσης, ενώ εκπρόσωποι του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα), Future Focus (Μάλτα) και του Kemer Halk Egitim Merkezi Mudurlugu
(Τουρκία) συμμετείχαν διαδικτυακά λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2021, οι συμμετέχοντες συζήτησαν το 
περιεχόμενο, τη δομή και τα τεχνικά θέματα της εφαρμογής προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις 
των τελικών χρηστών. Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν και συζήτησαν τις εκδηλώσεις που θα 
οργανωθούν στο τέλος του έργου.

www.ecobluetourism.eu @ecobluetourism1
@Ecobluetourism
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Ecoblue Tourism 
Start a business in blue and ecological tourism 

Μία από τις εκδηλώσεις του EcoBlue διοργανώθηκε 
στην Ιταλία στη Σενιγκαλία στις 15 Ιουλίου 2021. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 
«Villaggio Turistico-Summer Camp» στο γυμνάσιο 
Istituto «A.Panzini». Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση 
ήταν καθηγητές, διευθυντές, υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής, εκπρόσωποι της περιοχής Ufficio Scolastico
Marche, μαθητές και οικογένειες. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ελέγξτε τον ιστότοπο του έργου. Οι 
εταίροι του έργου ήταν επίσης παρόντες για να 
συναντήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να 
διευρύνουν το εύρος και τις δραστηριότητες διάδοσης 
του έργου.

Διοργάνωση του προγράμματος στην 
Ιταλία

http://www.ecobluetourism.eu/

