
 

 

  
 
 

To Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση Ιορδανών πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές, με υψηλά ποσοστά φτώχειας 
 
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο με το 
ακρώνυμο “JOB-JO” (Promoting youth employment in 
remote areas in Jordan), στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS+ Βασική Δράση 2 (ΒΔ2): Συνεργασία για 
Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών - Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
Στόχος του έργου είναι η αύξηση των πιθανοτήτων 
πρόσληψης Ιορδανών πολιτών από απομακρυσμένες 
περιοχές με υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας, μέσω 

της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ανέργων μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και της 
ενδυνάμωσης των εν λόγω περιοχών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, δίδοντας παράλληλα 
ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο πληθυσμό.  
 
Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του έργου είναι:  

 η δημιουργία Περιφερειακού Γραφείου Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΠΓΕΥ) για την προώθηση 
της απασχόλησης στις επαρχίες Karak, Tafila, Maan, Aqaba και Irbid,  

 η ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης στο ΠΓΕΥ με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με την Ε.Ε. , 

 η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,  

 η προσαρμογή των υπηρεσιών δημιουργίας θέσεων εργασίας ώστε να είναι σύμφωνες με τις 
ανάγκες των νέων σε απομακρυσμένες περιοχές,  

 η υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων στην περιοχή,  

 η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας,  

 η μεταφορά εμπειριών από τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με τη δημιουργία συνεργασιών 
και με μη ακαδημαϊκούς εταίρους,  

 η δημιουργία Υπηρεσίας Δικτύου μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανιών, δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, η προώθηση της σχέσης μεταξύ των ιορδανικών οργανισμών και της Ε.Ε., και  

 η εκπαίδευση Iορδανών φοιτητών και προσωπικού από τους Ευρωπαίους εταίρους του έργου.  
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Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο SEIT (Software 
Engineering and Internet Technologies 
Laboratory), της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα 
“JOB-JO” το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος 
Erasmus+. Το Eργαστήριο θα έχει σημαντική 

συμβολή στην εκπαίδευση και κατάρτιση των Ιορδανών φοιτητών και προσωπικού από τους Ιορδανούς 
εταίρους σε θέματα Πληροφορικής. Το 36μηνο ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το Mutah 
University (Ιορδανία) και υλοποιείται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 11 διεθνώς αναγνωρισμένων 
οργανισμών από 4 χώρες: Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Tafila Technical University (Ιορδανία), The 
Ministry of Public Works and Housing (Ιορδανία), Leipzig University of Applied Sciences (Γερμανία), 
Jordan University of Science and Technology (Ιορδανία), University of Jordan (Ιορδανία), Int@E UG 
(Γερμανία), Al Hussein Bin Talal  University (Ιορδανία), Instituto Superior de Leiria, Sociedade 
Unipessoal, Lda (Πορτογαλία) και Grator Alkarak Municipality (Ιορδανία). Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2018, με συνολικό προϋπολογισμό €686,293, από τα οποία €41,960 αντιστοιχούν στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
Eργαστήριο SEIT είναι ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα : https://xwww.mutah.edu.jo/job-jo/index.html 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Job-Jo-678959875866429/. 
 

 
 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 
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