BLUES- BLUe growth connects European Seas
Πρόγραµµα

Erasmus+

Λέξεις– Κλειδιά

Οικονοµία / Ανάπτυξη ικανοτήτων, Επιχειρηµατικότητα, Οικονοµία της γνώσης, Εργασία και δεξιότητες,
Εκπαίδευση

Το έργο

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέου δυναµικού εκπαιδευτικού υλικού για την επανεκπαίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των επαγγελµατιών (εργάτες, ανέργους) της
Γαλάζιας Οικονοµίας, έτσι ώστε να αναβαθµίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, διευκολύνοντας µε
αυτό τον τρόπο την επαγγελµατική τους εξέλιξη ή τη στροφή τους προς νέες, υποσχόµενες επαγγελµατικές
ευκαιρίες στη Γαλάζια Οικονοµία (Παράκτιος-Θαλάσσιος Τουρισµός και Ναυτιλία)
Το έργο βασίζεται στα υφιστάµενα κενά δεξιοτήτων στη Γαλάζια Οικονοµία, τα οποία έχουν εντοπιστεί και
διαφανεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ανεπάρκεια εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, ικανού να
εφαρµόσει τις νέες τεχνολογίες, και ανεπαρκής προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η αναντιστοιχία µεταξύ της
γνώσης των αποφοίτων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων, µε δοµηµένο τρόπο, π.χ. ως µέρος µιας
ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονοµίας στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας τη
συνεργασία µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου και της εκπαίδευσης, µε στόχο την κάλυψη των κενών σε
δεξιότητες της Γαλάζιας Οικονοµίας και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις «Γαλάζιες καριέρες» µέσου της
ανάπτυξης Πύλης Ενιαίας Εξυπηρέτησης (One Stop Portal) που θα «φιλοξενεί» µεταξύ άλλων, υπηρεσίες
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Οι κύριες ενέργειες του έργου αφορούν στα εξής:
•

Εκπαιδευτικά µαθήµατα στους τοµείς της Γαλάζιας Οικονοµίας (θαλάσσια ασφάλεια και
«πράσινες» θαλάσσιες µεταφορές, παράκτιος τουρισµός και τουρισµός κρουαζιέρας, αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια)

•

Σχεδιασµός και ανάπτυξη Πύλης Ενιαίας Εξυπηρέτησης, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού δικτύου, το
οποίο θα περιλαµβάνει την εφαρµογή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, θα υποστηρίζει τη διαρκή
επικοινωνία µεταξύ των εταίρων του έργου και θα προωθεί τις «Γαλάζιες Καριέρες»

•

Εκδηλώσεις πολλαπλασιαστικού σκοπού σε Ελλάδα, Κύπρο, Λετονία, Ισπανία και Βουλγαρία.

•

Κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ισπανία για 10 συµµετέχοντες, προκειµένου να
εκπαιδευτούν στη δοκιµαστική χρήση Πύλης Ενιαίας Εξυπηρέτησης BLUES και να συµµετάσχουν
στα εκπαιδευτικά µαθήµατα που θα εκπονηθούν (OIs).

Ρόλος του ∆ήµου Πειραιά
Ο ∆ήµος Πειραιά είναι ο συντονιστής του έργου και συµµετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του έργου.
Εταιρικό σχήµα

Επικεφαλής εταίρος: ∆ήµος Πειραιά (Ελλάδα)
Λοιποί εταίροι: Κύπρος: Enoros Consulting, Βουλγαρία: Marine Cluster Bulgaria, Λετονία: Latvian
Maritime Academy, Ισπανία: Barcelona Cluster Nautic

∆ιάρκεια

01.10.2017-30.09.2019

Προϋπολογισµός

Σύνολο: 189.557 €
∆ήµος Πειραιά: 49.339 €

