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Temel yeşil becerilere dair ileri eğitim konusundaki Avrupa 2020 stratejisi
dogrultusunda, Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesi olan HENGE, kırsal
kesimde yaşayan ve mikro şirket ya da tarımsal turizm işletmesi kurmak için
kurulu, doğal ve kültürel miras kaynakları açısından en iyi fırsatları
değerlendirmek isteyenler için kırsal girişimcilik eğitimine katkıda bulunmayı
ve böylelikle bu kişilere kalıcı bir iş kaynağı olarak kendi işlerini yapmaları
konusunda yardımcı olmayı ve onları bu konuda teşvik etmeyi
hedeflemektedir.
HENGE projesi ağırlıklı olarak Batı Avrupa (İngiltere ve İspanya)
ülkelerindeki en iyi kırsal kalkınma uygulamalarını, kırsal kesimde işsizlik ve
vasıfsızlaşma ile mücadele çözümlerine ve eğitim programlarına ihtiyacı
olan Doğu Avrupa ülkelerine (Romanya, Bulgaristan, Litvanya) ve Türkiye'ye
transfer etmekte ve çevre ile dost uygulamaları desteklemektedir. Proje bu
bağlamda mesleki eğitim ve öğretimi destekleyici uygulamalar sunmaktadır.

HENGE projesi doğal ve kültürel miras kaynaklarının değerlendirilmesi
ve kırsal girişimcilik konularında yenilikçi bir yöntem ve müfredat uyarlayarak
aktarmayı ve bunu İspanya'dan Türkiye'ye uzanan konsorsiyumdaki ortaklar
vesilesiyle yeni coğrafi pazarlara transfer etmeyi hedeflemektedir.
Bir e-öğrenim yönetim sisteminde bulunacak olan ürüne, finanse edilen
projenin ömrü tamamlandıktan sonra erişilebilecektir.

Projenin amaçları şunlardır:
• Kök proje olan Panorama'nın sonuçlarını aktararak yenilik ithal eden
ülkelerdeki iş politikasını ve iş pazarındaki durumu belirgin biçimde
geliştirmek;
• Yerel miraslar ile kültürel kaynaklar konusundaki farkındalığı artırarak
bunların kırsal girişimcilik açısından nasıl kullanılabileceklerini göstermek;
• Sanal bir eğitim platformu ve eğitim programı oluşturmak;
• Eğitim kurumlarına ulaşabilmek için bir bilgi kampanyası sunmak;
• İş performansındaki bölgesel ayrılıklar arasında köprü kurmak;
• Tüm yerel kırsal iş tekliflerinde Sürdürülebilir Gelişim prensiplerinin
uygulanabileceği koşullar yaratmak.

Hedef
gruplar
HENGE projesi kırsal kesimdeki
insanlara ulaşarak buralarda yaşayan
gençleri, kadınları, yaşlıları ve
engellileri miraslarını en iyi şekilde
değerlendirerek alternatif girişimler
ve tarımsal turizm alanlarında
kullanma konusunda teşvik etmeyi
ve bu kaynakların sürdürülebilirliğini
sağlamayı amaçlamaktadır.
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Sonuçlar

Projenin sonuçları şunlardır:
• Kırsal kesimde yaşayan kişilerin kendi yeşil işletmelerini kurmaları konusunda
yardımcı olacak bir eğitim programının geliştirilmesi;
• Kırsal işletmelerin çevreye olan etkilerini azaltacak şekilde miraslarını ve
doğal kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarının yollarını araştıracak
ve süreçleri inceleyecek bir araç sunulması;
• Mesleki eğitim ve öğretime ve iş pazarına sektörler arası bir sözlü yaklaşım
sunulması;
• Malzemelerin bir e-öğrenim yönetim sistemine aktarılması;
• Sonuçların (eğitim modüllerinin, kullanıcı kılavuzunun ve bilgi materyallerinin)
yenilik ithal eden ortak ülkelerin dillerine çevrilmesi.
• Eğitim çözümünün hedef piyasalarda test edilmesi;
• Bilgi dağıtım malzemelerinin yapılması;
• Projenin internet sitesinin oluşturulması;
• 6 dilde çevrimiçi modüler bir kurs oluşturulması;

