
 

 

Пилотно тестване на e-learning курс на обучение 

Мениджмънт на рибарството и аквакултурите 
 

3 май 2019, 11.00-13.00 ч. 

Колеж по туризъм - Варна при Икономически университет - Варна,  

Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 158 А 

(тел. 052 620722) 

 
 

Програма 
 

11.00-11.15 Регистрация на участниците 
 

11.15-11.30 Презентация на BLUES проекта и указания за пилотното тестване 
 
доц.д-р Генка Рафаилова,  
Колеж по туризъм - Варна при ИУ-Варна, Директор на Колеж по туризъм 
– Варна и Експерт в екипа на BLUES проекта, представител на СНЦ 
„Морски клъстър България“, изпълнител на проекта и организатор на 
семинара за пилотно тестване на курса на обучение 
 

11.30-11.45 Регистрация в BLUES портала – BLUES One-Stop-Shop portal  
www.bluesgrowth.eu 
 

11.45-12.30 Участие в e-learning курс на обучение “Мениджмънт на рибарството 
и аквакултурите”  
 

1) Участие с модул(и) по желание  (на български или английски) 
2) Използване на BLUES форума за дискусия, следвайки 

инструкциите във всеки модул 
3) Тест към избраните модули 

 

12.30-13.00 Попълване на анкета за оценка на курса на обучение и на семинара 
с пилотния тест, получаване на сертификат за участие в семинара  
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Pilot testing event for the e-learning course on 

Management of Fisheries and Aquaculture 
 

Friday 3 May  2019, 11.00-13.00 

College of Tourism - Varna, University of Economics - Varna,  

Varna 9000, Slivnitsa 158 A, Bul.  (tel. 00359 620722) 

 

 

Agenda 
 

11.00-11.15 Registration of participants 

11.15-11.30 Presentation of the BLUES project and instructions for the pilot testing 

Assoc. Professor Genka Rafailova, PhD 

College of Tourism - Varna, UE-Varna, Director of the College of Tourism – 

Varna and expert in BLUES Consortium and presenting Marine Cluster 

Bulgaria, organizer of pilot testing seminar 

11.30-11.45 Signing up at the BLUES portal 

www.bluesgrowth.eu 

11.45-12.30 Participation in the modules of the e-learning “Management of Fisheries 

and Aquaculture" 

 

1. Participation in the modules of your choice* (in Greek or English) 

2. Using the discussion forum according to the instructions of each 

module 

3. Taking a test for each of the selected modules 

12.30-13.00 Filling up an evaluation form for the course and the pilot testing event, 

receiving the certificate of participation to the seminar 
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