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«Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and
Awareness in the Blue and Green Economy – MYSEA»
Πέντε χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας 1000 νέων, γυναικών και NEETs στους

τομείς του πρωτογενούς τομέα και συγκεκριμένα της παραγωγής γεωργικών τροφίμων και της διαχείρισης αποβλήτων
Το πρόγραμμα «Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the Blue and Green
Economy – MYSEA», συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED 20142020, ξεκίνησε επίσημα την υλοποίηση των φιλόδοξων δράσεων του στις 15 Φεβρουαρίου του 2021.
Στο εν λόγω πρόγραμμα συνεργάζονται εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανο, Ιορδανία
και Τυνησία. Οι συγκεκριμένες χώρες καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό ανέργων νέων, νεαρών γυναικών και ατόμων με
χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, μοιράζονται παρόμοια δημογραφικά στοιχεία και
αλλαγές, αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και εργασιακές διακρίσεις με βάσει τη διάσταση του
φύλου.
Συγκεκριμένα, οι εταίρο του έργου MYSEA, Centro Informazione e Educazione Allo Sviluppo - CIES (Ιταλία – Συντονιστής
Εταίρος), University of Palermo - Department of Agricultural, Food and Forest Sciences – UNIPA (Ιταλία), Εκπαιδευτικός
Οργανισμός Eurotraining (Ελλάδα), Lebanese Development Network - LDN (Λίβανος), Tunisian Union of Social Solidarity UTSS (Tυνησία), Jordan University of Science and Technology - JUST (Ιορδανία), ενώνουν τις δυνάμεις τους με απώτερο στόχο
την αύξηση της απασχολησιμότητας 1000 νέων, γυναικών και NEETs στον Πρωτογενή Τομέα της οικονομίας, και ειδικότερα
στον τομέα της αγροδιατροφής καθώς και στην διαχείριση αποβλήτων. Οι πρακτικές που ακολουθούν συνίστανται στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια θεματική τους δύο προαναφερόμενους τομείς, και στην στήριξη της
διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας τομεακών δεξιοτήτων των οικονομικών
φορέων και των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα στις ανάγκες το κάθε τομέα.
Η ημερίδα στην Ελλάδα θα παρέχει την ευκαιρία πληροφόρησης και ενημέρωσης δρώντων, μελλοντικών ωφελούμενων και
του ευρύ κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου και τις δράσεις και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Επιπλέον, θα
προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων από αντίστοιχα προγράμματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
πιθανές συνεργασίες για τα μελλοντικά βήματα υλοποίησής του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.
Το MYSEA έχει διάρκεια 30 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεισφορά της τάξεως του 90%.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα του έργου MYSEA:
http://www.enicbcmed.eu/projects/mysea
Ιστοσελίδα του έργου ENI CBC Med:
http://www.enicbcmed.eu/home
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε:
Στην Ελλάδα με:
Αθανάσιος Λακριντής, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining
Email: lakrintis@eurotraining.gr; info@eurotraining.gr & Τηλ: +30 210 330 6086

Αυτό το έργο δημιουργήθηκε με την οικονομική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin.
Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις δομές διαχείρισης του Προγράμματος.

Πρόγραμμα Ημερίδας του Έργου MYSEA
Ημερομηνία: 22.07.2021
Ώρα: 10.30-13.30
Συνολική διάρκεια: 3 ώρες
Εκδήλωση: Διαδικτυακή - Zoom
Zoom Meeting Link: https://zoom.us/j/98306909978?pwd=RFdmb0gyckFmYXNudVliRWJzSjlEZz09
Meeting ID: 983 0690 9978 & Passcode: 144448
10.30 - 10.35: Χαιρετισμοί
10.35 - 10.45: Παρουσίαση του Περιεχομένου και του Σκοπού της Εκδήλωσης
Μέρος Ι: Σκιαγραφώντας το Έργο MYSEA
10.45 - 11.00: Συνολική Παρουσίαση του Έργου MYSEA
11.00 - 11.15: Παρουσίαση του Εταιρικού Σχήματος και των Δράσεων του Έργου
11.15 - 11.30: Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α)
11.30 - 11.45: Διάλειμμα
Μέρος II: Δεξιότητες και Απασχόληση: Γεφυρώνοντας το Χάσμα!
11.45 - 12.00: Από τη Θεωρία στην Πράξη: Ενίσχυση δεξιοτήτων, Γεφύρωση του Χάσματος
12.00 - 12.15: Η Επαγγελματική Κατάρτιση ως Καταλύτης για Εργασιακή Ένταξη
12.15 - 12.30: Συζήτηση και Ερωτήσεις (Ε & Α)
12.30 - 12.45: Διάλειμμα
Μέρος III: Μαθαίνοντας στην Πράξη & Δημιουργία Συνεργειών
12.45 - 12.50: Πεδία Συνεργασίας στο Έργο MYSEA
12.50 - 12.55: Παρουσίαση του Έργου MoreThanAJob - ENI CBC Med
12.55 - 13.00: Παρουσίαση του Έργου VetFest - Erasmus +
13.00 - 13.05: Παρουσίαση του Έργου EnvironmentYou - Interreg GR-BU
13.05 - 13.10: Παρουσίαση του ‘Εργου LIAISON - REC
13.10 - 13.20: Δικτύωση και Αλληλεπίδραση
13.20 - 13.30: Σύνοψη και Ερωτήσεις (Ε & Α)
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