
HARTA CARIERELOR ALBASTRE

REZULTATELE PROIECTULUI

Peste 300 de cursanți VET au vizitat Harta
carierelor albastre și au accesat fișele de locuri
de muncă disponibile pentru fiecare sector al
economiei albastre, găsind informații utile
despre multitudinea de oferte de pe piața
muncii.

30 de profesioniști au fost intervievați și au
definit Fișele de locuri de muncă albastre
oferind informații relevante pentru a-i ajuta pe
cursanții VET să ia o decizie în cunoștință de
cauză atunci când vine vorba de viitoarea lor
carieră.

N
EW

S
LE

TT
ER

 4
, T

O
A

M
N

A
 2

0
22

88 de cursanți VET și-au exprimat așteptările
de la mentoratul din industria albastră. Aceștia
au găsit informații utile cu privire la traseele de
carieră pentru a obține aceste locuri de muncă
și la opțiunile intersectoriale.

3 profesioniști ai economiei albastre și-au prezentat progresul în carieră și au ghidat cursanții VET
spre cariere de succes.

Trainer și angajator Manager și angajat Profesionist în economia albastră

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ Career Guidance in Blue Economy s-a încheiat, ocazie
cu care vă invităm cu bucurie să aruncați o privire asupra rezultatelor de mai jos, care au inclus
munca unei echipe de profesioniști de la Sea Teach, Spania și Osmaniye Il Milli Egitm Mudurlugu,
Turcia, coordonată de Asociația TEAM4Excellence, România.

Orientare profesională în
economia albastră

HARTA CARIERELOR ALBASTRE FIȘE DE LOCURI DE MUNCĂ MENTORATFORMARE ONLINE ORIENTARE PROFESIONALĂ

https://youtu.be/yRXN-AqktVA?list=PL-O65QMzaWWWGGbPUXNR9yx1i081JeXYx
https://www.thinglink.com/scene/1554335133819994115
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/10/100-Job-Cards-BeBlue.pdf


URMĂRIȚI-NE PE:                TRAININGCLUBT4E            TRAININGCLUB.EU

ACTIVITĂȚILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS+ BE-BLUE "ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN ECONOMIA ALBASTRĂ", 
2020-1-RO01-KA202-080397, COFINANȚAT DE COMISIA EUROPEANĂ. HTTPS://TRAININGCLUB.EU/BEBLUE/ 

PLATFORMA DE MENTORAT ONLINE

37 profiluri de mentori, care sunt modele de urmat pentru noua generație. Acestea sunt
disponibile pe platforma de mentorat online împreună cu instrumente de sprijinire a procesului de
mentorat, încurajând cooperarea între cursanții VET, viitorii angajați din economia albastră și
profesioniștii din domeniul albastru.

60 de cursanți VET și-au planificat carierele pe 10 ani și și-au identificat obiectivele profesionale
SMART.

DISTRIBUIREA REZULTATELOR

La eveniment au participat profesori VET, formatori, mentori,
profesioniști din domeniul albastru și elevi VET de la peste 10 instituții de
învățământ din județ interesați de formare în domeniul maritim,
sărbătorind Ziua Mondială a Mării. Aceștia au aflat despre oportunitățile
de angajare pe care le oferă cariera maritimă direct de la profesioniștii
din economia albastră.
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37 de profesori, formatori și mentori VET au fost
calificați pentru a-i îndruma pe tineri. Aceștia au finalizat
cu succes cursul online de formare în domeniul economiei
albastre, care este disponibil pe platforma noastră în
limbile engleză, română, spaniolă și turcă și include
module distincte pentru toate sectoarele industriei
albastre.

Scanați codul
pentru a vă înscrie

la cursul online
 sau accesați

https://courses.tra
iningclub.eu/ 

Un manual cuprinzător: Economia albastră. Un manual pentru profesori VET, formatori, consilieri
de carieră, cursanți și profesioniști, conceput pentru două categorii de personal: cursanții / viitorii
angajați dobândesc o înțelegere a sectoarelor de muncă din economia albastră, în timp ce
consilierii de carieră își îmbunătățesc setul de instrumente profesionale cu instrumente de
orientare în carieră.

Pe 30 septembrie, TEAM4Excellence a promovat rezultatele
parteneriatului strategic Erasmus+: Career Guidance in Blue
Economy la Universitatea Maritimă din Constanța. 

116 de fișe de locuri de muncă  sunt integrate în platforma de dezvoltare în carierele albastre,
care prezintă toate locurile de muncă din cadrul domeniului albastru, descrierea și salariul mediu
al acestora și creează legături între locurile de muncă aferente. Ea permite selectarea
competențelor dintr-o gamă de aptitudini și competențe predefinite și oferă cursanților VET sau
viitorilor angajați direcții pentru a se deplasa pe verticală pe același parcurs profesional, dar
prezintă și conexiuni către un post dorit într-un alt sector.

Orientare profesională în
economia albastră

HARTA CARIERELOR ALBASTRE FIȘE DE LOCURI DE MUNCĂ MENTORATFORMARE ONLINE ORIENTARE PROFESIONALĂ
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