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Raskite mus Facebook'e

www.henge-rural.eu
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.
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Projektas

Projekto
tikslai

Projekto
uždaviniai:
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Prisidėdamas prie Europos strategijos „Europa 2020“ tikslo dėl
pagrindinių „žaliųjų“ įgūdžių tolesnio ugdymo įgyvendinimo, Leonardo da
Vinči Inovacijų perkėlimo projektas HENGE planuoja skatinti verslumą kaimo
vietovėse, sukurdamas Virtualią Mokymo Programą, skirtą kaimo vietovių
žmonėms, siekiantiems geriausių galimybių mikro įmonėse ar kaimo turizmo
versle, išsaugant natūralų kultūrinį paveldą ir resursus, juos remti ir drąsinti
panaudojant savisamdą, kuri taptų jų užimtumo ir stabilumo šaltiniu.
HENGE projektas perduos gerąją patirtį kaimo plėtros srityje iš Vakarinės
Europos (Jungtinės Karalystės ir Ispanijos) į ES rytų šalis (Rumuniją, Bulgariją,
Lietuvą) ir Turkiją, kurioms reikia sprendimų ir mokymo programų, kovojant
su kvalifikacijos stoka, nedarbu kaimo vietovėse ir skatinant draugiškumo
aplinkai praktikas. Projektas numato įgyvendinti ir remti profesinį mokymą
ir švietimą.

HENGE Projekto tikslai – adaptuoti ir perkelti inovatyvią gamtos ir
kultūros paveldo išteklių vertinimo ir verslumo kaime metodiką ir mokymo
programą į naujas geografines rinkas per konsorciumo partnerius iš Ispanijos
į Turkiją.
Produktas, kuris bus patalpintas e.mokymosi valdymo sistemoje, bus
pasiekiamas ir pasibaigus projektui.
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perkelti anksčiau įvykdyto projekto Panorama rezultatus, siekiant
reikšmingai patobulinti situaciją darbo rinkoje ir darbinimosi politikoje
inovacijos perkėlimo šalyse;
didinti supratimą apie vietos ir gamtos išteklių paveldą ir kaip jie gali būti
naudojami verslumo kaime kontekste;
sukurti virtualią mokymo aplinką ir mokymo programą;
vykdyti informacinę kampaniją, siekiant informuoti mokymo institucijas;
įveikti atotrūkį tarp regioninių skirtumų darbinimosi aplinkoje;
sukurti sąlygas Tvariosios Plėtros principų taikymui vietiniuose versluose
kaime.

Tikslinė
grupė
HENGE projekto tikslas yra
pasiekti žmones kaimo vietovėse ir
skatinti jaunimą, moteris, vyresnio
amžiaus žmones ir neįgaliuosius,
geriausiai įvertinti ir išnaudoti vietinį
paveldą jų įmonėse ar kaimo
turizme, tuo pačiu užtikrinant išteklių
tvarumą.
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Projekto rezultatai
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sukurti mokymo programą, kuri kaimo bendruomenių gyventojams padės
apsvarstyti savisamdos ir ekologinio verslo kūrimo galimybes;
pasiūlyti vykstančių procesų peržiūros priemones ir ieškoti būdų, kaip
efektyviau naudoti paveldą ir gamtos išteklius, kurie gali padėti verslo kaime
plėtrai ir sumažinti jo poveikį aplinkai;
perteikti tarpsektorinį požiūrį į profesinį švietimą, mokymą ir darbo rinką;
perkelti parengtą medžiagą į e.mokymosi kursą;
gautus rezultatus (mokymo modelius, naudojimo instrukcijas, informacinę
medžiagą) išversti į inovacijas importuojančių šalių kalbas;
testuoti mokymo sprendimus tikslinėse projekto grupėse;
parengti projekto rezultatų sklaidos priemones;
sukurti projekto internetinę svetainę;
parengti modulinį e.mokymosi kursą 6 kalbomis.

