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2 Eylül 2022 Cuma günü TEAM4Excellence, Romanya'nın Agigea kentinde Erasmus+ Stratejik 
Ortaklığı “Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği” kapsamında dördüncü ulusötesi toplantıyı 
düzenledi. 

Etkinliğe Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Türkiye) ve Sea Teach (İspanya) delegeleri ile 
etkinliğin ev sahibi TEAM4Excellence (Romanya) katıldı. 

 

BeBlue Projesi, mavi ekonomi işgücü piyasasındaki verimsizliklerden sorumlu olan beceri ve 
niteliklerin şeffaf olmamasına bir yanıttır. Bunun da ötesinde, “mavi profesyonellerin” düşük 
işgücü hareketliliği de Avrupa'dan gelen işçilerin yüzleşmesi gereken bir sorun. Mavi 
paydaşlarla yapılan görüşmeler, ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin şeffaflığının 
artırılmasının, işgücü piyasası verimsizliklerini iyileştirmek için uygun, ulaşılabilir ve 
uygulanabilir olacağı sonucuna varmıştır. 

Ortaklar, 100 mavi kariyerle ilgili bilgileri merkezileştirdiğimiz bir araç olan Mavi Kariyer Yolu 
Platformu pilot uygulaması için son tarihleri belirledi. Bu Kariyer Haritası, 15 Mesleki Eğitim ve 
Öğretim kurumu tarafından test edilecek ve gözden geçirilecektir. Bunun ardından ortaklar, 
hem Mavi Ekonomide Çevrimiçi Eğitim Kursu hem de Mavi Kariyer eMentorluk Programı için 
kalite kriterleri belirledi. 

Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği Online Eğitim Kursu platformumuzda İngilizce, Romence, 

İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur. Kurs, Mavi Ekonominin her bir sektörü hakkında 
değerli bilgiler içermekte olup, katılımcılar hangi iş tekliflerinin niteliklerine ve ilgi alanlarına 
uygun olduğunu öğrenebilmektedir. 
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eMentorluk Programı, endüstri profesyoneli veya öğretmen olabilecek bir mentoru, bir 
mentee, Blue Economy ile ilgilenen, kişisel rehberlik ve uzman kariyer tavsiyesi isteyen biri ile 

birleştirmeyi amaçlar. 

      

Toplantının sonunda ortaklar, takip eden proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve uygulama 
stratejisi için son tarihleri belirlediler. 

BeBlue Projesinin aşamaları, ilerlemesi ve faaliyetleriyle ilgili en son haberlerden haberdar 

olmak için https://trainingclub.eu/beblue/ proje sayfasını takip edin. 

Bu faaliyet, 2020-1-RO01-KA202-080397 Hibe Sözleşmesi kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından ortaklaşa finanse edilen "Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği" projesinin uygulama 

planının bir parçasıdır. 
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