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BeBlue – Orientare în carieră în economia albastră 

Conceptul de economie albastră evidențiază necesitatea promovării creșterii economice, 
incluziunii sociale și dezvoltării mijloacelor de trai, protejând în același timp mediul și încurajând 
inițiativele durabile în ocean și în zonele de coastă. 

Acest parteneriat este un răspuns la lipsa 
transparenței competențelor și calificărilor, care este 
responsabilă pentru ineficiențele de pe piața muncii din 
domeniul economiei albastre. În plus, mobilitatea redusă 
a forței de muncă a „profesioniștilor albastri” este, de 
asemenea, o problemă cu care trebuie să se confrunte 
lucrătorii din Europa. Din interviurile cu părțile interesate 
din zona economiei albastre, am ajuns la concluzia că o 
creșterea a transparenței competențelor necesare în 
domeniile conexe ar fi adecvată, realizabilă și fezabilă pentru îmbunătățirea ineficiențelor pieței 
muncii. 

Prin urmare, următoarele trei instituții abordează aceste probleme în economia albastră în perioada 
2020-2022: 

● Asociatia TEAM4Excellence, Romania 

● Sea Teach, Spania 

● Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu, Turcia 

BeBlue își propune să consolideze mobilitatea intra și intersectorială a celor interesați de 
educație și formare profesională (VET) în economia albastră din țările partenere, cu ajutorul altor 15 
parteneri asociați care contribuie la impactarea grupurilor țintă, la implementarea sarcinilor 
proiectului și la sprijinirea diseminării. 

În timpul proiectului, grupurile țintă, care sunt formate din cursanți VET cu vârsta cuprinsă 
între 14-19 ani, cu interes în planificarea carierei lor în economia albastră, dar și din profesori / mentori 
și școli VET, vor beneficia de rezultatele intelectuale ale consorțiului. Parteneriatul BeBlue își propune 
să furnizeze grupurilor țintă o platformă Blue Career Path, un curs de formare online în economia 
albastră și un program Blue Career eMentoring. 

Pe baza schimbului de experiență în sectoarele maritime, offshore și alte sectoare ale 
economiei albastre, partenerii contribuie la distribuirea eficientă a rezultatelor proiectului către 
grupuri de tineri, formatori, profesori și școli, la scară locală, regională, națională și europeană, pentru 
a îmbunătăți capacitatea de angajare a cursanților VET în economia albastră, împreună cu capacitățile 
aceluiași grup de a schimba între sectoare. Prin implicarea în proiect, ne așteptăm ca școlile VET să se 
alinieze la nevoile și oportunitățile economiei albastre, venind în întâmpinarea elevilor cu oferte mai 
atractive. 
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