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2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftasında Yeşil Ekonomiye Geçiş için
Gereken Beceriler Vurgulandı
 
Avrupa Komisyonu, 2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında 12
Kasım günü gerçekleştirilen webinar ile, mesleki teknik eğitim ve beceri
geliştirme açısından yeşil teknolojilerin ve dijitalleşmenin önemini vurguladı.
 
Stephen Morley konuşmasında, yeşil ekonomiye geçişte mesleki teknik
eğitimde ve becerilerin geliştirilmesi konusundaki fırsatları ve zorlukları
vurguladı. AB tarafından finanse edilen Mesleki Teknik Eğitimde Müfredat
Geliştirme Teknik Yardım Projesi Ekip Lideri Yochka Anastasova yaptığı
sunumda, yeşil becerilerin ve dijital yetkinliklerin mesleki teknik eğitime nasıl
dahil edildiğini açıklayarak çeşitli AB üye ülkelerinden örnekler sundu. AB
tarafından finanse edilen bu teknik yardım projesi, Kıbrıs Türk toplumunda
mesleki teknik eğitim ve öğretim müfredatının geliştirilmesine destek sağlamak
amacıyla Mart 2020'den bu yana 1,35 milyon Euro'luk bir bütçeyle işletmeler ve
eğitmenlerle iş birliği içinde yürütülmektedir. Son olarak Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi'nden Gülşen Hocanın ise mesleki teknik eğitimdeki mevcut durumu
anlatarak Kıbrıs Türk toplumunda bu konunun geleceğine ilişkin planları
paylaştı.
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Webinar kaydını izlemek için bu linki tıklayın.

AB, İnsan Ticareti ile Mücadelede İş Birliğinin Önemini Vurguladı
 
Avrupa Komisyonu, 17 Kasım günü gerçekleştirilen webinarda, paydaşlar
arasında koordineli yaklaşımların önemini ve insan ticaretiyle mücadelede etkili
soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin gerekliliğini vurgulayadı.
 
Avukat Fazilet Özdenefe webinarda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk
toplumunda insan ticaretinin suç sayılmasına ilişkin süreci anlatırken, Kıbrıs
Türk Barolar Birliğinden Avukat Deniz Düzgün ise mağdurların nasıl tespit
edildiğine değinip etkili soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma usullerine
dair genel bir bakış açısı sundu. Webinarda insan tacirlerine dair soruşturma ve
kovuşturma süreçleri de tartışıldı.
 
Webinar kaydını izlemek için bu linki tıklayın.
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İşletmeler ve Girişimciler için Avrupa Yeşil Düzeni
 
Avrupa Komisyonu, 2020 Avrupa KOBİ Haftası kapsamında 19 Kasım günü
düzenlenen webinarla Avrupa Yeşil Düzeninin işletmelere sağladığı faydaları
vurgulayarak çevre dostu ticari girişimleri hayata geçiren ilham verici
girişimcilere yer verdi.
 
AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesinden Patricia Devine,
yaptığı sunumda Avrupa Yeşil Düzeninin girişimcilere sunduğu fırsatları
paylaştı. Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen
İnovatif Girişimcilik projesi, Kıbrıs Türk toplumunda daha elverişli bir girişimcilik
ekosisteminin geliştirilmesine ve inovasyon kültürünün iyileştirilmesine katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır. İrlanda’dan Next-Gen Power'ın CEO'su Eleanor
McEvoy ise sunumunda, yenilenebilir elektriği uygun fiyatlı güneş paneli ve
batarya teknolojisiyle geniş kitlelere ulaştıran yeşil enerji işletmesini tanıttı. Son
olarak, bitkisel kökenli ve hayvanlara zarar vermeden üretilen ürünleri içeren
saç bakım markasının kurucusu Yolanda Cooper, plastik içermeyen yeşil
girişimcilik yolculuğunu paylaştı.
 
Webinar kaydını izlemek için bu linki tıklayın.
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Avrupa Yeşil Düzeni: Yeşil Teknolojiler ve Kariyer Fırsatları
 
Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırmacılar Gecesi 2020 kapsamında 27 Kasım
günü gerçekleştirilen webinarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapay
zeka ve yeşil teknolojiler yoluyla yeni iş fırsatları yaratma konularındaki rolüne
vurgu yaptı.
 
Webinarda, Across Limits Ltd. Stratejik IT Danışmanı Dr. Steve Robertshaw,
Avrupa Yeşil Düzeninin yeşil bilgi iletişim teknolojileri alanında sunabileceği
fırsatlarla ilgili bir sunum yaptı. Dr. Robertshaw ayrıca istihdam yaratma ve
çalışanların yeni beceriler kazanması konusunda yeşil teknolojilerin

sağlayabileceği potansiyelin altını çizdi.  Kıbrıs Üniversitesi ve RISEUP Centre
for Excellence’da Araştırma Görevlisi olan Dr. Ian Cole ise güneş enerjisi
sistemlerindeki son araştırma ve gelişmelerle ilgili genel bilgi verdi. Webinarda
ayrıca AB'nin yeni büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Düzenine özellikle vurgu
yapıldı. Avrupa Yeşil Düzeni, yeşil teknolojiler aracılığıyla ekonomiyi
desteklemek, sürdürülebilir bir sanayi ve ulaşım yaratmak, kirliliği azaltmak
yoluyla Avrupa'yı 2050'ye kadar iklim nötr hale getirmeyi hedeflemektedir.
Araştırma ve inovasyon ise, bu hedef için gerekli dönüşümleri hızlandırmak,
yürütmek, çözümleri ortaya koymak ve ilgili riskleri ortadan kaldırmak ve
vatandaşların sosyal inovasyona ilgi duymalarını sağlamada merkezi bir rol
oynayacak.
 
Webinar kaydını izlemek için bu linki tıklayın.
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Kuir Çeşitlilik Konferansı Çevrimiçi Platformda 200 Kişiyi
Aşkın Katılımcıyı Konuk Etti
 
Kuir Çeşitlilik Konferansı, AB finansmanlı Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında
gerçekleşti. Proje, Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında
finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülmektedir.
 
Kuir Kıbrıs Derneğinin üçüncüsünü düzenlediği konferans bu yıl salgın nedeniyle
çevrimiçi olarak gerçekleşti. Her yıl geniş katılımla düzenlenen bu konferans bu yıl da
yine 200 kişiyi aşkın bir katılımcı kitlesi ile gerçekleşti. Bu konferansla, alanında
uzman konuşmacıları bir araya getirerek eğitim, sağlık, hukuk ve sahadaki deneyim
üzerine sunumlarla LGBTİ+ farkındalığının artırılması amaçlanmıştır.
 
Kuir Kıbrıs Derneğinin websitesini ziyaret etmek için burayı tıklayın.

Tarım Mesleki Eğitim Programının Pilot Uygulaması AB finansmanlı Tarımsal
Danışmanlık Hizmetleri Projesi (FAS) tarafından başlatıldı
 
FAS projesi, Kıbrıslı Türk çiftçiler için yetişkinlere yönelik öğrenme fırsatları sağlamak
amacıyla proje tarafından tasarlanan ve geliştirilen bir Mesleki Eğitim programını kısa
süre önce başlattı. Bu program, çiftçiliğin ayrı bir meslek olarak tanınmasını
destekleyecek çok önemli bir adım olarak görülmektedir.
 
5 Kasım 2020 tarihinde başlayan “Çiftlik Yönetimine Giriş” eğitim modülü, Arıcılık,
Narenciye Yetiştiriciliği, Zeytin Yetiştiriciliği, Sağmal İnek Sürü Yönetimi, Koyun ve
Keçi Sürü Yönetimi, Yeni Başlayanlar için Organik Tarım ve İleri Organik Tarım
konularını kapsayan toplam 8 farklı eğitim modülünün ilk serisini teşkil etmektedir.
 
İlk modül, 6 farklı üniteyi kapsayan toplam 28 saatlik bir eğitimdir ve dersler akşam
saatlerinde ve hafta sonlarında yapılmaktadır. COVID-19 önlemleri kapsamında her
derse katılım 15 kişi ile sınırlıdır. Bu ilk eğitim, kayıt tutma, çiftlik muhasebesi, iyi
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tarım ve çevre standartlarının uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve
benzerleri gibi iyi çiftlik yönetimi uygulamalarının önemine odaklanmıştır. Eğitimler
teorik ve uygulama oturumlarını kapsamaktadır. İlk iki eğitim Lefkoşa ve
Güzelyurt/Morphou'da düzenlenmiş ve toplam 30 katılımcı kabul edilmiştir. Şu ana
kadar 160'ın üzerinde çiftçi bu ilk eğitim konusu için kayıt yaptırmış durumdadır.
 
Kayıtlar devam etmektedir ve Sağmal İnek Sürü Yönetimi ve Koyun ve Keçi Sürü
Yönetimi üzerine yeni eğitimler yakında başlayacaktır. Bu eğitimlerden nasıl
yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız FAS Projesi
Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca proje websitesi aracılığıyla da
doğrudan kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Avrupa Birliği Yardım Programı, okulları, yaşam boyu eğitim kurumlarını ve iş gücü
piyasasını desteklemek amacıyla 2008’den beri yaklaşık 140 projeye hibe desteği
sağladı.
 
19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK), Avrupa Birliği tarafından 2017 yılında sağlanan
hibe desteği sayesinde biyoloji ve kimya için ortak, fizik alanında da bir adet olmak
üzere 2 laboratuvara kavuştu. Müdür Muavini İlkay İzcan, 2019 yılında tamamlanan
laboratuvarların öğrencilerin derse olan ilgisini artırmasının yanı sıra, öğrendiklerinin
daha uzun süre hafızalarında kalmasına da yardımcı olduğunu belirtti. AB tarafından
proje için 90 bin Euro kaynak sağlandığını ifade eden İzcan, çocukların laboratuvarda
işlenen derslerde daha ilgili ve daha aktif olduğunu ve laboratuvarların öğrenci
başarısına direkt etkisi olduğunu vurguladı. Çeşitli uzmanların ve diğer okullardan
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eğitmenlerin gelerek okuldaki öğretmenlerle 1 hafta süren eğitimler gerçekleştirildiğini
dile getiren İzcan, AB’nin sağladığı fon ile bu imkanları yarattıkları için çok mutlu
olduklarını söyledi.
 
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 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!
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Beğenin! Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!

 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
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