
MAVI KARIYER HARITASI

PROJE SONUÇLARI

300'den fazla Mesleki Eğitim ve Öğretim
öğrencisi Mavi Kariyer Haritasını ziyaret etmiş
ve Mavi Ekonominin her sektörü için mevcut
olan iş kartlarına erişerek işgücü piyasasındaki
çok sayıda teklif hakkında faydalı bilgiler
bulmuştur.

30 mavi profesyonel ile görüşülmüş ve Mesleki
Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin gelecekteki
kariyerleri söz konusu olduğunda bilinçli bir
karar vermelerine yardımcı olmak için ilgili
bilgiler sunan Kariyer Mavi İş Kartları
tanımlanmıştır.
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88 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri
mavi endüstride mentorluktan beklentilerini dile
getirmiştir. Bu işleri elde etmek için kariyer
yolları ve sektörler arası seçenekler hakkında
faydalı bilgiler bulmaktadırlar.

3 mavi profesyonel kariyer gelişimlerini sunmuş ve Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerini başarılı
kariyerlere yönlendirmiştir.

Eğitmen ve işveren Yönetici ve çalışan Mavi profesyonel

Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği Erasmus+ stratejik ortaklık projesi sona erdi, bu vesileyle sizleri,
Romanya'dan TEAM4Excellence Derneği liderliğinde İspanya'dan Sea Teach ve Türkiye'den
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden profesyonellerden oluşan bir ekibin çalışmalarını içeren
aşağıdaki sonuçlara göz atmaya davet ediyoruz.

Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği

MAVI KARIYER HARITASI İŞ KARTLARI MENTÖRLÜKÇEVRIMIÇI EĞITIMKARİYER REHBERLİĞİ

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


BIZI TAKIP EDIN:                TRAININGCLUBT4E            TRAININGCLUB.EU

ÇALIŞMA, ERASMUS+ STRATEJIK ORTAKLIK PROJESI BE-BLUE "MAVI EKONOMIDE KARIYER REHBERLIĞI" KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEKTEDIR, 
2020-1-RO01-KA202-080397, AVRUPA KOMISYONU TARAFINDAN ORTAKLAŞA FINANSE EDILMEKTEDIR. HTTPS://TRAININGCLUB.EU/BEBLUE/ 

ÇEVRIMIÇI MENTORLUK PLATFORMU

Yeni nesil için rol model olan 37 mentor profilleri. Bunlar, mentorluk sürecini destekleyecek araçlarla
birlikte E-mentorluk Platformunda mevcuttur ve Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenicileri, Mavi
Ekonomi'deki potansiyel çalışanlar ve mavi profesyoneller arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir.

60 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencisi 10 yıllık kariyerlerini planlamış ve SMART kariyer hedeflerini
belirlemiştir.

SONUÇ PAYLAŞIMI

Etkinliğe mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, mentörler, mavi
profesyoneller ve ilçedeki denizcilik alanında eğitim almak isteyen 10'dan
fazla eğitim kurumundan mesleki eğitim öğrencileri katılarak Dünya
Denizcilik Günü'nü kutladı. Denizcilik kariyerinin sunduğu istihdam
fırsatlarını doğrudan mavi profesyonellerden öğrendiler.
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37 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmeni, eğitmen ve
mentor genç adaylara rehberlik etmeye hak kazanmıştır.
Platformumuzda İngilizce, Romence, İspanyolca ve Türkçe
dillerinde mevcut olan ve tüm mavi sanayi sektörleri için
farklı modüller içeren Mavi Ekonomi Online Eğitim
Kursunu başarıyla tamamladılar.

Çevrimiçi kursa
katılmak için kodu

tarayın
 veya şu adrese gidin

https://courses.training
club.eu/ 

Kapsamlı bir el kitabı: Mavi Ekonomi. Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmenleri, Eğitmenler, Kariyer
Danışmanları, Öğrenciler ve Profesyoneller için El Kitabı iki personel kategorisi için tasarlanmıştır:
öğrenciler / potansiyel çalışanlar mavi ekonomi iş sektörleri hakkında bir anlayış kazanırken, kariyer
danışmanları kariyer rehberliği için araçlarla profesyonel araç kutularını geliştirir.

30 Eylül'de TEAM4Excellence, Erasmus+ Stratejik Ortaklığının
sonuçlarını tanıttı: Köstence Denizcilik Üniversitesi'nde Mavi
Ekonomide Kariyer Rehberliği.

Blue kariyer yolu platformuna entegre edilen 116 iş kartları, tüm mavi kariyer işlerini,
açıklamalarını ve ortalama maaşlarını sunar ve ilgili işler arasında bağlantılar oluşturur. Önceden
tanımlanmış bir dizi beceri ve yetkinlik arasından beceri seçimine izin verir ve Mesleki Eğitim ve
Öğretim öğrencilerine veya potansiyel çalışanlara aynı kariyer yolunda dikey olarak ilerlemeleri
için talimatlar verir, ancak aynı zamanda başka bir sektörde istenen bir pozisyonla bağlantıları da
gösterir.

Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği

MAVI KARIYER HARITASI İŞ KARTLARI MENTÖRLÜKÇEVRIMIÇI EĞITIMKARİYER REHBERLİĞİ

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://trainingclub.eu/beblue/
https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=13
https://courses.trainingclub.eu/course/view.php?id=82
https://courses.trainingclub.eu/course/view.php?id=97
https://courses.trainingclub.eu/course/view.php?id=99
https://courses.trainingclub.eu/course/view.php?id=98
https://courses.trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/09/Blue-Economy.-A-Manual-for-VET-Teachers-Trainers-Career-Counsellors-Learners-and-Professionals.pdf
https://trainingclub.eu/
https://cmu-edu.eu/
https://beblue.trainingclub.eu/

