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BÜLTEN 5 

EcoMode Projesi 

Sevgili okuyucular; 

Beşinci EcoMode proje bültenini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bu haber bülteninin amacı, EcoMode projesinde şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeye genel bir bakış 

oluşturmak ve gelecek faaliyetler hakkında bilgi sağlamaktır. 

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını EcoMode projesini de etkiliyor. Projemiz, Covid-19 salgını 

nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonucunda 3 aylık uzatma aldı. Bu kapsamda projenin bitiş tarihi 30 

Eylül 2020'den 31 Aralık 2020'ye uzatılmıştır. 

 

 
Eğitim Kursu Planı 

 

Proje ortakları, döneme rağmen proje çıktıları 
ve sonuçları üzerinde çalışmaya devam ettiler. 
 
EcoMode çıktılarını uygulamak için bir destek 
belgesi olarak eğitmenler için bir eğitim kursu 
planı oluşturulmuştur. Eğitim kursu planı, 
konaklama sektöründe eko-inovasyon ve 
sürdürülebilirlik üzerine gelecekteki eğitim 
kurslarının etkinleştirilmesini ve 
gerçekleştirilmesini destekleyen EcoMode 
konuları, araçları, hedefleri ve zamanlaması 
aracılığıyla potansiyel eğitmenlere rehberlik 
etmektedir. 
 
EcoMode eğitim kursu planı tamamlanmıştır ve 
proje web sitesinde konuyla ilgilenen 
eğitmenler, MEÖ kuruluşları ve paydaşlar için 
mevcuttur. 
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Test ve Değerlendirme Sonuçları 

Son 5 ayda projenin tüm ortakları, EcoMode proje sonuçlarını değerlendirmek için farklı test 

aşamaları planladı ve uyguladı. Daha spesifik olarak, her ortak ülkede toplam 30 eğitmen, yönetici ve 

girişimci ile iki test aşaması gerçekleştirilmiştir. 

Test aşamalarının amacı EcoMode eğitim kursu çıktılarının kalitesini artırmaktır. 

Eğitime katılan her kişi, turizm sektöründeki MÖE kuruluşları için çalışan profesyonel eğitmenler gibi 

ortakların hedef grubun ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenme materyalini tamamlamasına izin veren 

bir geri bildirimde bulundular. Ayrıca, katılımcılar bir katılım sertifikası ve bir EcoMode rozeti aldı. 

 
Macaristan'ın Veszprém kentinde 
öngörülen dördüncü ulusötesi proje 
toplantımız Covid-19 salgını nedeniyle yüz 
yüze yapılamadı. Bu nedenle toplantı 28 
Nisan 2020 tarihinde online olarak 
yapılmıştır. 
 
Proje ortakları, projedeki mevcut 
görevlerini ve faaliyetlerini sundular. 
Çıktılar ve ilgili faaliyetler tartışıldı ve tüm 
ortaklar gelecekte gerçekleştirilecek 
faaliyetler üzerinde anlaştı. 
 
Toplantı, EcoMode eğitim içeriğini, OER 
eğitim platformunu ve EcoMode 
Uygulamasını tamamlamak için çok 
önemliydi. 
 
Pandemi döneminde test olanakları ve 
faaliyetlerin nasıl yürütüleceği tartışıldı. 
Eğitim kursu planı da revize edildi ve son 
taslak test aşamaları için hazır olacak. 
 

4. Ulusötesi Proje Toplantısı   
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Bizi izlemeye devam edin ve web sitemizde ve Facebook'ta bizi takip edin! 

 

Etkinlikler  

Ayrıca proje süresince üretilen entelektüel çıktıları paylaşmak için her ortak, Kasım ve Aralık 2020 

aylarında kendi ülkesinde gerçekleşecek bir çoğaltıcı etkinliği planlıyor. Tarihler hakkında bilgi almak 

ve katılmak istiyorsanız, bizi takip etmeye devam edin! 

Ekim 2020 ERASMUS Günleri sırasında, Erasmus + programının Avrupa ve tüm dünyada kutlandığı üç 

gün boyunca EcoMode Yarışması düzenlendi. İnsanlardan kendi bölgelerindeki sürdürülebilir 

turizmin bir resmini #EcoMode hashtag'ini kullanarak göndermeleri istendi. 

EcoMode ekibi tarafından seçilen en iyi 10 resim Eko-su Şişesi ile ödüllendirildi. 

ERASMUS Günleri 2020 

Web sayfası: www.eco-mode-project.eu 

Facebook: @Ecomodeproject 
Bizi Takip Edin! 


