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Orientare profesională în economia albastră 
A treia întâlnire transnațională de proiect  

 
Cea de-a treia întâlnire transnațională din cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ "Career 

Guidance in Blue Economy" a fost organizată în Turcia, la data de 30 iunie 2022, fiind 

organizată de partenerii noștri Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 

 

Evenimentul s-a desfășurat în mod hibrid și au participat fizic doi delegați din partea Asociației 

TEAM4Excellence (România) și trei delegați din partea Asociației Osmaniye İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü (Turcia), iar un delegat din partea Asociației Sea Teach (Spania) a participat online. 

Fiecare partener a selectat participanții din personalul propriu pe baza implicării lor în 

activitățile de management și cele financiare, precum și în coordonarea rezultatelor proiectului. 

Întâlnirea a marcat finalizarea cursului de formare online "Orientare profesională în domeniul 

economiei albastre" și a fost o bună oportunitate pentru parteneri de a analiza progresul și 

obiectivele atinse. 

 

Prima parte a întâlnirii, a fost dedicată analizei rezultatelor perioadei de pilotare a cursului 

online de formare în economia albastră. Partenerii au discutat despre integrarea feedback-ului 

în cursul online înainte de a publica versiunea finală a cursului. 

În a doua parte a întâlnirii, partenerii au convenit asupra cerințelor detaliate pentru a crea 

programului de eMentoring Blue Career propus de TEAM4Excellence pentru a putea mai apoi 

să fie integrat pe platforma Moodle. 

Au fost vizate etapele de dezvoltare, diferite aspecte tehnice pentru înscrierea profesorilor și 

mentorilor VET, profesioniștilor din domeniul albastru și cursanților VET, cât și pilotarea 
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programului și elaborarea ghidului. Fiecare partener a identificat și a invitat profesioniști să fie 

mentori pentru noua generație de muncitori în economia albastră. 

 

Partenerii au discutat despre programul de mentorat și instrumentele care vor fi utilizate o în 

platforma de mentorat și confidențialitatea lor. Aceștia au convenit să piloteze mai întâi 

sistemul de mentorat în mod fizic pentru a valida utilitatea documentelor pentru a le integra 

mai departe în programul de e-Mentoring. 

La final, temele de discuție s-au concentrat asupra strategiei de diseminare a proiectului și a 

distibuirii rezultatelor cu mai mulți lucrători de tineret și tineri pentru durabilitatea 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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