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Digitaal Ontwerper Compendium

Het genereren van bewustzijn over het nut en de
toepassing van Digital Design in Heritage Tourism
Management
Het aanreiken van basisregels en principes van Digital
Design en Design Thinking om de digitale
competenties van jonge deelnemers te bevorderen

In de afgelopen maanden heeft het partnerschap van het
project hard gewerkt aan het definiëren van enkele
belangrijke stappen van het project, gericht op de
ontwikkeling van de eerste intellectuele output.
Deze output is gericht op het leveren van een praktische
e-cursus voor jonge volwassenen, ongeacht hun
achtergrond, met betrekking tot de belangrijkste
aspecten en vaardigheden van Digital Design (incl.
banneradvertenties, UI/UX wireframes, website-
elementen, infographics, lay-out principes, enz.)  Het dient
onder een tweeledige doelstelling:
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Digitaal Ontwerper Compendium 
Activiteiten
Modules
Volgende stappen
Bijeenkomst

Deze nieuwsbrief toont de beste
resultaten die tijdens het
HerTour4Youth-project zijn bereikt.
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Na de verificatiefase, waarin de
partners nationale rapporten en
vergelijkende analyses hebben
geleverd over de huidige stand van
zaken van de jeugdwerkloosheid in
de toeristische sector en hun niveau
van digitale competenties, is de
laatste fase van IO1 bijna voltooid. 
Uitwerking van
trainingsmethodologie als een
iteratief Agile proces, gevalideerd
door het projectconsortium en de
deelnemers, is geproduceerd.

ACTIVITEITEN MODULEN

De ontwikkeling van modules,
gebaseerd op de bevindingen van
de vorige fasen, is eveneens
voltooid en gevalideerd via interne
peer review.
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Digitale transformatie van het
toerisme: Bestaande acties &
initiatieven om digitaal te
gaan
Top trends in de digitale
transformatie van toerisme:
Tools & strategieën
Grote uitdagingen voor
erfgoedtoerisme in een post-
COVID-19 tijdperk
De waarde van digitalisering
in reizen: Hoe toerisme de
crisis kan overleven
Computer programmering
Digitale marketing & branding
Hybride vaardigheden in het
beheer van erfgoedtoerisme
Aanpassingsvermogen vs.
aanpassingsvermogen voor
de digitale beleving van
erfgoedtoerisme
Hoe digitaal design toepassen
in erfgoedtoerisme: case
studies / succesverhalen
Digitaal ontwerp &
ontwerpdenken: Verbinding
met de cultuursector

Verschillende soorten ontwerpers:
De rol van grafisch ontwerpers /
webontwerpers / UX-ontwerpers
Verschillende soorten
deliverables: Banner advertenties,
Infographics, Website elementen,
UI/UX wireframes, Graphics voor
documenten

VERGADERING 27.01.2022

Tijdens de vergadering had de partner die
verantwoordelijk is voor de Digital Heritage
Tour Facilitator de laatste stappen
verduidelijkt om de laatste hand te leggen
aan het Digital Design Compendium.

VOLGENDE STAPPEN

De volgende stap zal de externe
validatie zijn met de betrokkenheid
van 30 deelnemers uit de
doelgroep om waardevolle
feedback te krijgen.

De externe validering zal worden
georganiseerd in workshops of
andere "virtuele" vormen in geval
van beperkingen in verband met
Covid-19.


