
Šiuo projektu siekiama ugdyti pedagogus ir 
suteikti lyderiams rajoninėse ir kaimo vietovėse 
įgūdžių ir žinių, kaip spręsti žemo ekonominio ir 
vystymosi aktyvumo šiose srityse problemas; 
suteikti jiems gerąją patirtį partnerių šalyse, siekiant 
išmokti plėtoti ekonominę veiklą ir ją išlaikyti 
ekologijos, finansų ir kitų išteklių atžvilgiu.

Kaimo vietovėse vietovėse gyvenančių moterų 
įgalinimas ir motyvavimas aktyviai kurti savo 
karjerą arba nuosavą verslą;

Kaimo plėtros, inovacijų ir socialinio verslumo 
skatinimas kaimo vietovėse;

Tikslinės grupės švietimas apie tvarią praktiką, 
permakultūros plėtrą ir verslo kūrimą;

Vietos, regiono, šalies ir tarptautinio 
ekonominio augimo, bendradarbiavimo 
tikimybės didinimas;

ES vertybių, aktyvaus pilietiškumo ir žinių 
mainų skatinimas.

Uždaviniai
Mokymasi ir mokymo veiklos

Mokymų tikslas – dalyviams perteikti 
novatorišką požiūrį į kaimo ekonomikos plėtrą 
bei supažindinti su gerąja patirtimi tarp 
dalyvaujančių šalių vietos bendruomenių, 
siekiant sukurti alternatyvius pajamų gavimo 
modelius, kurie būtų integruojami į kaimo 
ekonomikos plėtrą. savo darbą ir misiją, įgyti 
žinių, pagrindinių įgūdžių ir priemonių, susijusių 
su kaimo ekonomikąa ir parama moterims, 
gyvenančioms kaimo vietovėse.

Sklaidos renginiai

Organizuoja partneriai kiekvienoje savo šalyje, 
siekdami pristatyti mokymo kursų patirtį ir 
perduoti žinias.

Veikla
Andragogai ir vadovai

Kadangi tikimasi, kad jie vadovaus, įkvėps ir 
teiks aukštos kokybės suaugusiųjų švietimo 
praktiką. Veikla yra skirta mokyti ir paruošti 
juos pasitelkiant naujovišką požiūrį, įgytą 
keičiantis žiniomis ir naujoviška praktika tarp 
partnerių ir suinteresuotų šalių. Ryšiai, mainai 
ir tinklų kūrimas yra pagrindiniai kaimo plėtros 
sektoriaus elementai.

Mokymosi visą gyvenimą organizacijų 
darbuotojai

Tai padidins šios tikslinės grupės supratimą 
apie kaimo suaugusiųjų švietimo etinius ir 
organizacinius aspektus bei reikalavimus su 
konsorciumo organizacijų geriausia praktika, 
taip pat suteiks praktinį šių žinių pritaikymą.

Besimokantieji suaugusieji

Ji skatins skaitmeninį suaugusiųjų švietimą 
tarp tų, kurie neturi bendrųjų įgūdžių, neturi 
žemos kvalifikacijos ar kitų nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurios gali 
pasinaudoti jo pranašumais per dauginimo 
renginius, kuriuose pristatoma naujoviška 
suaugusiųjų švietimo praktika ir pradedami 
parengti projekto rezultatai.

Tiksline grupe



Daugiau informacijos:

Konsorciumas

Koordinatorius
Gabriella Baráth
gbarath@kdriu.hu
+36 20 917 2741

Partneris
Linas Staršelskis
linas@efektasgroup.com
+370 636 22116

Partneris
Anna Lalkovska 
alalkovska@balkanagency.org
+359 888 444 390

Partneris
Arturo J. González Ascaso 
contact@innetica.org
+34 876 453 294

Partneris
Margherita Angelucci 
margherita.angelucci@promi 
mpresa.it; +39 388 775 3400

Partneris
Cemile Dogan 
cemiledogan370@gmail.com
+90 5057 714060

Peržiūrėkite mūsų 
rekomendacijas:
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