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Ecoblue Tourism

Ξεκινήστε μια επιχείρηση στον γαλάζιο και
οικολογικό τουρισμό
Erasmus+ Days
Μια διαδικτυακή εκδήλωση του Έργου Τουρισμού
Ecoblue μέσω κοινωνικών δικτύων διοργανώθηκε από
το FUE-UJI, το οποίο περιλάμβανε ένα ζωντανό βίντεο
στο οποίο οι συμμετέχοντες θα μάθουν ενδιαφέροντα
γεγονότα για τον οικοτουρισμό στις παράκτιες
περιοχές. Η εκδήλωση περιλάμβανε ένα πολύ
διαδραστικό ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων, αλλά
ταυτόχρονα ήταν μόνο 20 λεπτά. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2020
περίπου στις 11:00

Το Ecoblue Tourism παρουσιάζεται στο Erasmus+
συνέδριο του πανεπιστημίου Jaume I
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος τουρισμού του Ecoblue για την
επιχειρηματικότητα του μπλε οικοτουρισμού
πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020 σε μικτή
μορφή. Η συνάντηση της κοινοπραξίας φιλοξένησε
ορισμένους από τους εταίρους του έργου στην έδρα του
συνεργάτη Future Focus (Μάλτα), ενώ μέρος της
κοινοπραξίας παρακολούθησε χρησιμοποιώντας
διαδικτυακά μέσα.
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Ecoblue Tourism

Ξεκινήστε μια επιχείρηση στον γαλάζιο και
οικολογικό τουρισμό
Ecoblue tourism e-learning πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητές συσκευές

Στις 20 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση της
διεπαφής της
εφαρμογής για
κινητά, στην οποία
θα φιλοξενηθεί το
εκπαιδευτικό υλικό.
Μέσω αυτής της
εφαρμογής για
κινητά, οι
μακροχρόνια άνεργοι
νέοι θα μπορούν να
εκπαιδεύονται σε
οικολογικές
δραστηριότητες που
σέβονται τα
θαλάσσια
οικοσυστήματα.

www.ecobluetourism.eu

Η πλατφόρμα e-learning του Ecoblue τουρισμού
και το Mobile APP είναι εφαρμογές που εκτελούνται
τόσο σε υπολογιστές όσο και σε smartphone και
tablet συμβατά με συστήματα Android και iOs
Το περιεχόμενο σχετίζεται με την
επιχειρηματικότητα για την απόκτηση
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία μιας
μπλε επιχείρησης οικοτουρισμού. Όσον αφορά το
πεδίο του Τουρισμού EcoBlue, έχουν συγκριθεί
πολλές πλατφόρμες Learning MS.
Οι συστάσεις οδήγησαν στο Moodle, επειδή κατέχει
το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς LMS ανοιχτού
κώδικα - μετρημένο σε αριθμό ατόμων που
δημιουργούν ένα LMS ενσωματωμένο σε αυτό. Η
εφαρμογή εκμάθησης για κινητά θα είναι διαθέσιμη
σε όλες τις γλώσσες και στα αγγλικά συνεργατών.
Η απόφαση για το περιεχόμενο βασίζεται σε
συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια από ομάδεςστόχους και τελικούς δικαιούχους και βασίζεται στη
γνώμη εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στον τομέα.

@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.

