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Orientarea profesională în cariera
albastră

HARTA CARIEREI ALBASTRE CARDURI DE MUNCĂ MENTORATCURSURI DE FORMARE ONLINE ORIENTAREA PROFESIONALĂ ÎN CARIERĂ 

MAI MULTE DESPRE REZULTATELE NOASTRE               HTTPS://TRAININGCLUB.EU/BEBLUE/ 

LUCRAREA ESTE REALIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS+ BE-BLUE "ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN ECONOMIA
ALBASTRĂ", 2020-1-RO01-KA202-080397, COFINANȚAT DE COMISIA EUROPEANĂ.

ACTIVITĂȚI DE PROIECT PENTRU PROMOVAREA CARIERELOR ALBASTRE 
Ziua Internațională a Femeilor din Domeniul Maritim 
A fi mentor în Economia Albastră 
Târg profesional 
Căpitan pe nava viitorului
Competențe necesare în Industria Marinei 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR DIN DOMENIUL
MARITIM

Competențe digitale necesare în sectorul maritim
Rolul postărilor responsabile în social media și dezvoltarea
personală pe termen lung a tinerilor
Impactul profesional al femeilor în economia albastră

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor din Domeniul Maritim,
am organizat un eveniment pentru a evidenția rolul femeilor în
acest sector. În cadrul acestei conferințe online s-a discutat
despre "Așteptările angajatorilor privind competențele digitale
ale absolvenților din domeniul maritim". Evenimentul a abordat
următoarele subiecte:

A FI MENTOR ÎN ECONOMIA ALBASTRĂ 

Pașii care sunt necesari și cum să îi proiectăm pentru a lucra în mediul
online pe care l-am creat
Platforma de mentorat și ce documente sunt necesare pentru a lucra în
mediul online
Procedurile de lucru în mediul online și cele mai bune practici în e-
mentoring.

Această activitate a fost organizată în Spania pentru a ajuta tinerii să găsească
un loc de muncă în domeniul Economiei Albastre. Deoarece găsirea unui loc de
muncă atunci când abia și-au terminat studiile poate fi o provocare, este
important să îi îndrumăm în cel mai bun mod. Am discutat despre:

https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
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HARTA CARIEREI ALBASTRE CARDURI DE MUNCĂ MENTORATCURSURI DE FORMARE ONLINE ORIENTAREA PROFESIONALĂ ÎN CARIERĂ 
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TÂRG PROFESIONAL
Acest eveniment a avut loc la Tulcea pentru a
prezenta Carierele Albastre și oportunitățile de a
lucra în Industria Albastră. Gazda evenimentului,
Liceul Tehnologic "Henri Coandă", a pus accent pe
activitățile de facilitare a tranziției tinerilor către piața
muncii. Mai multe companii din economia albastră
locală s-au alăturat evenimentului având standuri
expoziționale cu oportunități de angajare. Cele mai
bune trei standuri au fost premiate cu aplauze de
către participanți: cel mai frumos stand, cel mai
valoros produs al proiectului și cel mai bun
prezentator al activității. CĂPITAN PE NAVA VIITORULUI

La Universitatea Maritimă din Constanța, elevi de la
diferite 7 licee s-au reunit pentru a participa la
activități de pregătire pe simulator. Aceștia au
participat la trei activități care s-au desfășurat la
simulatorul de navigație, la simulatorul de
încărcare-descărcare a mărfurilor lichide și la
simulatorul de hărți electronice. La final, a fost
organizat un concurs cu întrebări legate de
economia albastră. Primii trei clasați au fost
recompensați cu diplome de "Căpitan pe nava
viitorului" și premii constând în AirPods acordate de
Asociația TEAM4Excellence.
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PLATFORMA DE E-LEARNING MOODLE

COMPETENȚE NECESARE ÎN
INDUSTRIA PORTURILOR DE

AGREMENT
Partenerii de proiect din Spania, Sea Teach, au
organizat o conferință cu reprezentanții sectorului de
transport în porturi de agrement, inclusiv cu
directorul general al Marina Mercante Spania și cu
reprezentanți ai Organizației Maritime Internaționale.
Personalul Sea Teach a prezentat proiectul BeBlue
Erasmus+ și rezultatele sale remarcabile.

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.instagram.com/trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://courses.trainingclub.eu/

