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Ecoblue Turizm

Mavi ve ekolojik turizmde bir iş kurun

IOS ve Android için Ecoblue Turizm mobil uygulaması
Ecoblue Tourism mobil uygulaması tamamlandı.
Geçtiğimiz birkaç ay içinde ortakların çabaları, 8 öğrenme
modülünün ulusal dillere (İngilizce, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca,
Maltaca ve Türkçe) uyarlanmasına odaklandı. Uygulama, İngilizce ve
ulusal dilde 78 öğrenci ve eğitmen tarafından değerlendiriliyor.
Değerlendirme,
EcoBlue
uygulamasını
revize
etmek
ve
sonuçlandırmak için proje ortaklarını destekleyecektir.
Ortaklar ayrıca hedef gruplara, yararlanıcılara ve paydaşlara etkili bir
şekilde ulaşmak ve turizm endüstrisinde daha sürdürülebilir bir
girişimcilik hakkında zihinlerini canlandırmak için projenin
yaygınlaştırılması üzerinde çalışıyor. Daha az önemli olmayan, tüm
yaygınlaştırma faaliyetleri ve toplantıları (ortakların ülkesine bağlı
olarak sanal ve yüz yüze), tüm projenin sürdürülebilirliği için sağlam
bir temel oluşturmaya da katkıda bulunacaktır.

NEWSLETTER 04
2019-1-ESO1-KA204-063951

Ecoblue Turizm

Mavi ve ekolojik turizmde bir iş kurun
Konsorsiyum İtalya'da toplanıyor
Covid-19 pandemisi hala bir ana endişe kaynağı olmasına rağmen, konsorsiyum sonunda İtalya'nın
Fano kentinde yüz yüze görüşme şansı buldu. Toplantı karma bir modda düzenlendi; Ev sahibi
ortak olan DOREA (Kıbrıs), FUI-UJI (İspanya), AEGARE (İspanya) ve Training2000 (İtalya) ortakları
yüz yüze katılırken, University of Patras (Yunanistan), Future Focus (Malta) ve Kemer Halk Eğitim
Merkezi Mudurluğu (Türkiye), seyahat kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçiydi.
Temmuz 2021'de düzenlenen toplantıda katılımcılar, uygulamanın son kullanıcılar için uyumlu hale
getirilmesi için içerik, yapı ve teknik konuları tartıştı. Ayrıca ortaklar proje sonunda düzenlenecek
olan çoğaltıcı etkinlikleri sunmuş ve tartışmışlardır.

İtalya'da Çarpan olayı
EcoBlue çoğaltıcı etkinliklerinden biri 15 Temmuz
2021'de İtalya'da Senigallia'da düzenlendi. Etkinlik,
Istituto “A.Panzini” lisesinde “Villaggio TuristicoYaz Kampı” sırasında düzenlendi. Etkinliğe
öğretmenler, müdürler, politika yapıcılar, Ufficio
Scolastico Regionale Marche temsilcileri, öğrenciler
ve aileler katıldı. Daha fazla bilgi için proje web
sitesini kontrol edin. Projenin ortakları da
paydaşlarla tanışmak ve projenin yaygınlaştırma
kapsamını ve faaliyetlerini genişletmek için hazır
bulundu.

www.ecobluetourism.eu

@ecobluetourism1

@Ecobluetourism

Sorumluluk Reddi: Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin
onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

