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Haziran 2022, TPM3 basın açıklaması 

 

Mavi ekonomide kariyer rehberliği 
Üçüncü ulusötesi proje toplantısı  

 
"Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği" Erasmus+ Stratejik Ortaklığının üçüncü ulusötesi 

toplantısı, ortaklarımızdan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Haziran 2022 

tarihinde Türkiye'de düzenlendi. 

 

Hibrit modda gerçekleştirilen etkinliğe TEAM4Excellence Derneği'nden (Romanya) iki delege 

fiziksel olarak, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Derneği'nden (Türkiye) üç delege ve Sea 

Teach Derneği'nden (İspanya) bir delege çevrimiçi olarak katılmıştır. Her ortak, katılımcıları 

yönetim ve mali faaliyetler ile proje sonuçlarının koordinasyonundaki rollerine göre kendi 

personelinden seçmiştir. 

Toplantı, "Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği" konulu çevrimiçi eğitim kursunun tamamlanması 

ve ortakların kaydedilen ilerlemeyi ve ulaşılan hedefleri gözden geçirmeleri için iyi bir fırsat oldu. 

 

Toplantının ilk bölümü, mavi ekonomi konulu çevrimiçi eğitim kursunun pilot uygulamasının 

sonuçlarının analiz edilmesine ayrılmıştır. Ortaklar, kursun son versiyonunu yayınlamadan önce 

geri bildirimlerin çevrimiçi kursa entegrasyonunu tartıştı. 

Toplantının ikinci bölümünde ortaklar, TEAM4Excellence tarafından önerilen ve daha sonra 

Moodle platformuna entegre edilecek olan Mavi Kariyer eMentorluk programının 

oluşturulmasına yönelik ayrıntılı gereklilikler üzerinde anlaşmaya vardılar. 

Geliştirme aşamalarını, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin ve mentorlarının, mavi 

profesyonellerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin kayıt altına alınmasının çeşitli 

teknik yönlerini, programın pilot uygulamasını ve kılavuzun geliştirilmesini kapsamaktadır. Her 
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ortak, yeni nesil mavi ekonomi çalışanlarına mentorluk yapacak profesyonelleri belirledi ve 

davet etti. 

 

Ortaklar mentorluk programını ve mentorluk platformunda kullanılacak araçları ve bunların 

gizliliğini tartıştılar. E-Mentorluk programına daha fazla entegrasyon için belgelerin 

kullanışlılığını doğrulamak amacıyla ilk olarak mentorluk sisteminin fiziksel olarak pilot 

uygulamasını yapmayı kabul ettiler. 

Sonunda tartışma konuları projenin yaygınlaştırma stratejisine ve projenin sürdürülebilirliği için 

sonuçların daha fazla gençlik çalışanı ve gençle paylaşılmasına odaklandı. 

BeBlue projesinin kilometre taşları, ilerleme durumu ve faaliyetleriyle ilgili en son haberlerden 

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

Faaliyet, Avrupa Komisyonu tarafından 2020-1-RO01-KA202-080397 numaralı Hibe Anlaşması 

ile ortaklaşa finanse edilen "Mavi Ekonomide Kariyer Rehberliği" projesinin uygulama planının 

bir parçasıdır. 
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