
ÎNTÂLNIREA TRANSNAȚIONALĂ A
PARTENERILOR - PORTO, PORTUGALIA

În perioada 16-17 noiembrie 2021 consorțiul proiectului BTO s-a întâlnit pentru prima
dată ”față în față„ în cadrul unei întâlniri transnaționale a partenerilor, în frumosul
oraș Porto, Portugalia. La reuniune a participat câte un reprezentant din partea

�ecăruia dintre cei 6 parteneri ai proiectului.

Pe lângă oportunitatea de a stabili o relație solidă între partenerii consorțiului,
reuniunea s-a concentrat în special pe progresul cursului de formare BTO. A fost

stabilit un plan de acțiune clar și concis pentru conversia conținutului de învățare în
platforma educațională online gratuită MOOC, care este în curs de realizare. 

Subscribe Past Issues Translate



S-a stabilit faptul că următoarea întâlnire transnațională BTO va avea loc la
București, în perioada 4 - 7 aprilie 2022. 

CURSUL MOOC al BTO ANTREPRENORIAT
ÎN SECTORUL TURISMULUI ALBASTRU

Cursul de antreprenoriat în turismul albastru a fost scris în conformitate cu cadrul
metodologic ECVET, permițând universităților să îl includă în programele lor de studii.

Odată cu îmbunătățirea competențelor profesionale ale studenților în industria
turismului albastru, decalajul dintre cali�cările absolvenților și cerințele industriilor

turistice poate � redus în mod e�cient. 

În prezent, cursul este în faza de conversie în formatul MOOC, o platformă de cursuri
online masive și deschise. Studenții se pot aștepta ca experiența de învățare să

includă diverse instrumente interactive, cum ar � videoclipuri, animații și canale de
comunicare, cum ar � forumuri, hangouts și chiar bloguri. 

Cursul va � complet GRATUIT pentru toți studenții și absolvenții din domeniile care
au legătură cu turismul albastru, cu un interes particular pentru antreprenoriat și va �

gata de lansare în ianuarie 2022! Rămâneți pe fază!

CONTACTAȚI-NE

Pentru a a�a mai multe despre proiectul BTO, pentru a � la curent cu progresul
acestuia sau pentru a a�a cum puteți participa la curs, vizitați site-ul web sau pagina
de Facebook și contactați echipa BTO!
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