03/02/2021

AB Bilgi Merkezi Haber Bülteni | Aralık 2020

Subscribe

Past Issues

AB Bilgi Merkezi Aralık 2020 Bülteni Sayı: 65

Translate
View this email in your browser

Sürdürülebilir Tarım ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin Rolü
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni bilgilendirme kampanyası
kapsamında sürdürülebilir tarımın önemine ve Tarımsal Danışmanlık
Hizmetlerinin rolüne dikkat çekti. 4 Aralık günü Zoom platformunda
gerçekleştirilen webinar, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasında da canlı olarak
yayınlandı. Etkinlik, Çiftlikten Sofraya webinar serisinin üçüncüsü olmuştur.
Veteriner hekimlik uzmanı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz webinarda, Kıbrıs Türk
toplumunda hayvancılık üretimindeki yerel zorlukların üstesinden gelmeye
yönelik sürdürülebilir yöntemlere genel bir bakış sunmuştur. Tarım alanında
uzman Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ise, sürdürülebilir mahsul üretiminin
geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki durumu hakkında konuşmuştur. Son
olarak, AB tarafından finanse edilen Tarım Danışmanlık Hizmetleri (FAS)
Projesi ekip lideri, Donald Aquilina, Kıbrıs Türk toplumunda AB tarafından
finanse edilen Tarım Danışmanlık Hizmetlerinden çiftçilerin nasıl
yararlanabileceğini anlatmıştır. Tarım Danışmanlık Hizmetleri (FAS), uzman
tavsiyesi sağlamanın yanı sıra, finansmana erişimi kolaylaştırarak tarım
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sektörünün ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur. FAS
Past Issues
faaliyetleri, kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları
için standartları yükseltmeleri konusunda çiftçilere yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
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Webinar kaydını izlemek için tıklayın

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılmasının Önemi
Avrupa Komisyonu, 15 Aralık günü gerçekleştirilen webinarda, engelli bireyler
için fırsat eşitliğini teşvik etmenin önemini vurgulayarak engelli bireylerin
istihdam edilebilirlik becerilerini artırma konusunda ilham verici projeler sundu.
Webinarda, AB tarafından finanse edilen ilham verici proje örnekleri sunularak
engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dahil edilmelerine odaklanıldı.
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gamze Ekici ve Uzm. Fzt. Orkun Tahir
Aran yaptıkları sunumda, AB tarafından finanse edilen ve engelli bireylerin
istihdam edilebilirliğinin artırılmasını ele alan ve engelli bireylerin çalışma
kapasitelerini, motivasyonlarını, üretkenliklerini, iş arama becerilerini ve sosyal
becerilerini artırmayı hedefleyen projeleri hakkında bilgi aktardılar. Diğer
yandan, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinden Günay Kibrit, AB
tarafından finanse edilen “Nitelikli İş Gücü Başarılı Toplum” projesinin engelli
bireyler için ne tür yaşam boyu öğrenme fırsatları sunduğunu anlattı. Kıbrıs
Türk Sanayi Odasının, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ortaklaşa yürüttüğü
projenin genel amacı, mesleki öğretim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını
geliştirmek, işsiz bireylerin yanı sıra engelli bireylere de odaklanarak bu
bireylerin temel becerilerini ve yetkinliklerini artırmak olmuştur.
Webinar kaydını izlemek için tıklayın
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“Engelli bireylerin çalışma hayatı ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması bir hayır
Past Issues
Translate
işi değildir.
Bu, temel bir insan hakkıdır. Hak temelli bu yaklaşım, engelli
yurttaşlarımıza yönelik politikalarımızda bize yol gösterici unsur olmalıdır. Engelli
bireyler tanımını geniş bir şekilde ele alacak olursak, aslında nüfusun geniş bir
bölümünü kapsayacaktır”
Michael Docherty, Bölüm Başkanı - Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO)

COVID-19 ve Kadına Karşı Devam Eden Şiddet Pandemisi
Avrupa Komisyonu, COVID-19'un kadına yönelik şiddetteki artış üzerindeki
etkisini ve bu konuya yönelik AB eylemlerini tartışmak için 17 Kasım günü bir
webinar düzenledi.
Webinarda, Avrupa Komisyonu Adalet Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Birimi Hukuk Görevlisi Carla Pambianco, COVID-19'un kadına yönelik
şiddet üzerindeki etkisini ele almaya yönelik AB eylemleri ile ilgili bir sunum
yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Karadağ Toplumsal
Cinsiyet Programı Yöneticisi Kaca Djurickovic de UNDP'nin şiddet ve
ayrımcılığı sona erdirmek için AB ile ortak çalışmalarını anlattı. UNFPA Üreme
Sağlığı ve Nüfus Geliştirme Programları Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya
ise kurumun COVID-19 salgınının üreme sağlığı hizmetleri ve kadına yönelik
şiddet üzerindeki küresel etkileri hakkındaki son raporuyla ilgili bir sunum yaptı.
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının bir parçası olarak AB,
kadına yönelik ev içi şiddetle ilgili konuları ele almak üzere halen, toplam
bütçesi 1 milyon Euro olan iki hibe projesini finanse etmektedir: KAYAD
tarafından hayata geçirilen "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi kadın ve çocuklara
yönelik ev içi şiddetin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunurken, toplumsal
cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddet konularında çalışan kurum ve kuruluşların
kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. LTB tarafından hayata geçirilen
“Şiddete Karşı Yan Yana” projesi, esas olarak yeni bir kadın sığınma evi
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kurmayı ve ev içi şiddet mağdurları için koruma ve destek hizmetlerini
Past Issues
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
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Webinar kaydını izlemek için tıklayın

“COVID-19'un toplumsal cinsiyet temelli bir etkisi vardır ve bu nedenle salgın
sırasında ve salgından sonraki toparlanma aşamasında toplumsal cinsiyete duyarlı
önlemler gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin AB'nin gerçekleştirdiği çalışmaların
merkezinde olmasını sağlamak her zamankinden daha önemlidir”
Carla Pambianco, Hukuk Görevlisi, Adalet Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Birimi – Avrupa Komisyonu

Çiftçiler ve Hayvan Üreticileri, "Çiftlik Yönetimi” Eğitimini Başarıyla Tamamladı
Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri projesinin pilot uygulamasını üstlendiği Tarım
Mesleki Eğitim Programı kapsamında sunulan Çiftlik Yönetimi eğitimini, 30 çiftçi ve
hayvan üreticisinden oluşan ilk grup başarıyla tamamladı.
Eğitimler, 5 Kasım - 19 Aralık, 2020 tarihleri arasında Güzelyurt/Morphou ve
Lefkoşa'da eş zamanlı, iki ayrı eğitim olarak düzenlendi. Her eğitime COVID-19
önlemleri kapsamında 15 kursiyer katıldı. Her hafta verilen derslerde teorik ve
uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi ve son oturumda ise bir çiftlikte uygulamalı ders
yapıldı. Bu eğitim, başarılı tarım işletmeleri ve faaliyetleri için gerekli olan farklı temel
konular hakkında önemli uygulamaları, teknikleri ve bilgileri sunmayı amaçladı.
Eğitim içeriğine, çiftlik muhasebesi, ön muhasebe, çiftlik yatırım planlaması,
pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanması, bitki koruma
ürünlerinin güvenli kullanımı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi konular dahil
edildi. Tüm katılımcılara, çiftliklerinde kullanmaları için ilk yardım setleri ve ilaçlama
için koruyucu donanım içeren bir paket verildi.
2021 yılının Şubat ayında proje, Sağmal İnek ve Koyun ve Keçi Sürü Yönetimi
üzerine iki yeni eğitim düzenlemeyi planlamaktadır. Bu eğitimlere şu anda kayıt
yaptırabilirsiniz. Eğitimlerden nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi
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edinmek isterseniz proje websitesini ziyaret edebilirsiniz. Düzenli güncellemeler ve
Past Issues
haberler için lütfen FAS Projesi Facebook sayfasını takip edin.
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Mesleki Eğitim ve Öğretim Okullarında Müfredat Geliştirme için Teknik Destek
Projesi
Yeni teknik destek projesi, Kıbrıs Türk ekonomisinde vasıflı iş gücünün sağlanmasına
katkıda bulunmak için mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini ve etkililiğini ve yaşam
boyu öğrenme uygulamalarını iyileştirmek amacıyla Kasım ayında başlamıştır. Proje,
gençlerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla
Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarında verilen tüm meslekler için revize edilmiş
Meslek Standartlarına dayalı yeni bir modüler müfredatın hazırlanmasını
destekleyerek eğitim programları ile iş gücü piyasası ihtiyaçları arasında daha iyi
bağlantı kurmakta ve MEÖ öğretmenlerinin yeni modüler müfredatı kullanma
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Müfredat kalitesini artırmak için proje ekibi yenilikçi bir yaklaşım uygulayarak,
"YETERLİLİK DÜZEYİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI" adlı
eğitim standardının geliştirilmesine karar vermiştir.
Uygulamanın ilk aşamasında, MEÖ sisteminin gözden geçirilmesi ve analizinin yanı
sıra tüm paydaşlarla bir çalıştay düzenlenmesine odaklanmıştır. Ayrıca önerilen
metodolojinin uygunluğunu teyit etmek için 23 müfredat geliştiricisinin katılımı ile 6
günlük bir eğitim gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak beş adet çerçeve eğitim programı
geliştirme sürecindedir.
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Geleceğe İlham Ver Ücretsiz Eğitim Platformu
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yayında
Avrupa Birliği tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim VII Hibe
Programı kapsamında finanse edilen, Geleceğe İlham Ver:
Genç Girişimciliği ve İnovasyon Projesi, Kıbrıs Türk
Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs tarafından
yürütülmektedir. Projenin hedefi Kıbrıs’taki gençlere,
profesyonel hayata adımlarını atarken doğru rehberlik ile
başlamaları için fırsat sunmak ve ilgili sektörler hakkında
tecrübe edinmelerini sağlamaktır.
Bu hedefler doğrultusunda, proje kapsamında ücretsiz bir
online eğitim platformu oluşturulmuş ve hizmete girmiştir.
Profesyonel yaşamda kullanılabilecek dijital araçlar, sosyal
medya araçlarını etkili kullanmak ve dil eğitimleri gibi 10 farklı
başlık altında hazırlanan eğitimlere Geleceğe İlham Ver
sitesinden erişebilirsiniz!

Avrupa Birliği Yardım Programı, okulları, yaşam boyu eğitim kurumlarını ve iş gücü
piyasasını desteklemek amacıyla 2008’den beri yaklaşık 140 projeye hibe desteği
sağladı.
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AB tarafından sağlanan hibe destekleri çerçevesinde Türk Maarif Kolejinde (TMK),
Past Issues
daha önceki projeleri kapsamında bir çevrimiçi modül sistemi ve bir biyoloji
laboratuvarı ve ayrıca 96 bin Euro’luk hibe desteğiyle bir kimya laboratuvarı kuruldu.
Proje ekibinden Perin Köşkeroğlu, laboratuvarda ders işlemenin öğrencilerin ilgisini
daha çok artırdığını ve öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduklarını ifade etti.
Köşkeroğlu, çocukların laboratuvarlarda yaşayarak öğrendiklerinden, fen branşını
daha çok sevdiklerini, yeteneklerini geliştirerek daha araştırmacı, daha yenilikçi
olmalarına destek olabildiklerini belirtti.
AB fonları ile TMK’nın hayata geçirdiği projelerin önemine vurgu yapan Köşkeroğlu,
küresel salgın nedeniyle hijyen önlemlerinin daha çok arttığı bu zamanlarda okulun
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laboratuvarlarında dezenfektan olarak kullanılan ‘kolonya’ üretimine başlandığını da
ifade etti.
AB Yardım Programı, yeniden birleşme yolunu açmak için Kıbrıs'taki iki toplumu daha
fazla yakınlaştırmayı ve bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk toplumuna
yönelik AB Yardım Programı, eğitim yoluyla becerileri artırmak için 2006 yılından
bugüne kadar yaklaşık 40 milyon Euro bütçe ayırmıştır.
AB'nin eğitime nasıl katkı sağladığı hakkında bilgi almak için ve istihdam edilebilirliğin
artırılması ile, hem sosyal ve ekonomik kalkınma için sağlanan katkılar, hem de
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını bir araya getirme fırsatları sunma
konularındaki çalışmaları incelemek için bu linkteki yayını inceleyebilirsiniz.

Güncel bilgiler ve gelecek aylardaki aktivitelerimiz için Facebook sayfamızı ziyaret
edin!

AB Bilgi Merkezi’nin amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerleri, politikaları, AB
Yardım
programları
hakkında
bilgilendirmek
ve
AB
konusundaki
farkındalığı artırmaktır. AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı
kapsamında AB tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye
yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!

Beğenin!

Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Copyright © 2021 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.
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