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O PROJEKCIE

Błękitna turystyka to rozwijający się 
sektor. Biorąc pod uwagę Roczny raport  
ekonomiczny na temat niebieskiej  
gospodarki UE przedstawiony przez  
Komisję Europejską, „turystyka  
przybrzeżna ma największy wkład pod  
względem miejsc pracy, wartości  
dodanej 
i zysków, przyczyniając się  znacznie 
bardziej do tworzenia miejsc pracy niż 
do wartości dodanej i/lub  zysków”

W związku z tym sektor błękitnej  
turystyki  ma szczególny potencjał w 
rozwoju  nowych firm. Wiąże się to z 
realizacją  działań sprzyjających 
podnoszeniu  umiejętności 
absolwentów i studentów  uczelni o 
charakterze biznesowym  w zakresie 
wiedzy o błękitnej turystyce.  
Uniwersytety będą musiały włączyć do  
swoich programów nauczania treści  
edukacyjne dotyczące błękitnej  
turystyki i jej związków z gospodarką, 
angażując także aktywnie kadrę swoich  
wykładowców

CELE PROJEKTU

� Doskonalenie umiejętności 
biznesowych, w tym umiejętności  
społeczno-biznesowych 
absolwentów szkół wyższych. 

� Wdrażanie na uczelniach 
programów  nauczania i 
programów szkoleniowych  
odpowiadających potrzebom  
gospodarki związanej z błękitną  
turystyką., 

� Poprawa kompetencji 
zawodowych  wykładowców 
uczelni poprzez  propagowanie 
metody Massive Open  Online 
Course (MOOC) w obszarach  
związanych z przedsiębiorczością 
w  błękitnej turystyce. 

� Wykorzystanie mentoringu jako  
narzędzia współpracy i wsparcia  
między uniwersytetem a 
studentem w  duchu biznesu 
niebieskiej turystyki.
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GRUPY DOCELOWE

� uczelnie wyższe powiązane z 

sektorem turystyczny

� Studenci i absolwenci uczelni 

kształcących w zakresie 

przedsiębiorczości 

� Nauczyciele akademiccy.

� Organizacje i stowarzyszenia 

związane z biznesem.

� Izby branżowe 

� Ośrodki wsparcia 

przedsiębiorczości i startupy

REZULTATY PROJEKTU
� Kurs treningowy z dwoma modułami 

szkoleniowymi związanymi 

z przedsiębiorczością w błękitnej turystyce 

wraz z ramami metodologicznymi ECVET i 

EntreComp

� Platforma mentoringowa dotycząca 

przedsiębiorczości w sektorze błękitnej 

turystyki. 

� Wykorzystanie innowacyjnej technologii 

(MOOC) ma na celu podniesienie 

i rozwinięcie profesjonalnych umiejętności 

u użytkowników - zarówno studentów jak

 i nauczycieli
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W dniach 23-27 maja 2022 roku odbyło się 

szkolenie w ramach projektu Blue Tourism 

Opportunities. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele krajów 

partnerskich projektu BTO z Rumunii, Malty, 

Hiszpanii, Portugalii i Polski. 

Wśród uczestników byli trenerzy i pracownicy 

naukowi związani z partnerami projektu BTO. 

Głównym tematem szkolenia był kurs MOOC 

dotyczący niebieskiej turystyki. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kursem, 

zobaczyć jak działa, a w trakcie dyskusji 

zaproponowano kilka zmian, które następnie 

zostały omówione na spotkaniu TPM w Warszawie 

w lipcu 2022 roku. 

Poznanie kursu MOOC pozwoli uczestnikom 

szkolenia na jego skuteczną promocję, aby kurs był 

jak najszerzej dostępny dla wszystkich grup 

docelowych określonych w projekcie.
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