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Orientare profesională în economia albastră 

Întâlnire transnațională de proiect nr.4 

 

Vineri, 2 septembrie 2022, TEAM4Excellence a organizat la Agigea, România, cea de-a patra 

întâlnire transnațională în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ "Career Guidance in Blue 
Economy". 

La eveniment au participat delegați de la Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Turcia) and Sea 

Teach (Spania) mpreună cu gazda evenimentului, TEAM4Excellence (România). 

 

Proiectul BeBlue vine ca răspuns la lipsa de transparență a competențelor și calificărilor, care 
este responsabilă pentru ineficiența pieței muncii din economia albastră. În plus, mobilitatea 
redusă a forței de muncă a "profesioniștilor din economia albastră" este, de asemenea, o 
problemă cu care se confruntă muncitorii din Europa. Interviurile cu cei din sectorul albastru 

au condus la concluzia că sporirea transparenței competențelor necesare în domeniile conexe 

ar fi adecvată, realizabilă și fezabilă pentru a îmbunătăți ineficiențele de pe piața muncii. 

Partenerii au stabilit datele finale pentru pilotarea platformei Blue Career Path, un instrument 

prin care am centralizat informații despre 100 de cariere albastre. Această hartă a carierelor 

va fi testată și revizuită de 15 organizații VET. Ulterior, partenerii au stabilit criteriile de 

calitate atât pentru cursul de formare online în domeniul economiei albastre, cât și pentru 
programul de mentorat online pentru cariera albastră. 

Cursul de training online "Orientare profesională în economia albastră" este deja disponibil pe 
platforma noastră în limbile engleză, română, spaniolă și turcă. Acesta conține informații 
valoroase despre fiecare sector al economiei albastre, unde cursanții pot afla care sunt 
ofertele de locuri de muncă care corespund calificărilor și intereselor lor. 
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Programul de eMentoring își propune să pună în legătură un mentor, care poate fi un 
profesionist din industrie sau un profesor, cu o persoană mentorată, care este interesată de 
economia albastră și dorește să beneficieze de îndrumare personală și de consiliere 

profesională de specialitate. 

      

La finalul întâlnirii, partenerii au stabilit termenele finale pentru strategia de diseminare și 
implementare a următoarelor rezultate ale proiectului. 

Urmăriți pagina proiectului https://trainingclub.eu/beblue/ pentru a fi la curent cu ultimele 

noutăți privind etapele, progresele și activitățile proiectului BeBlue. 

Activitatea face parte din planul de implementare a proiectului "Career Guidance in Blue 

Economy", cofinanțat de Comisia Europeană prin Acordul de finanțare ID 2020-1-RO01-

KA202-080397. 
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