
Bu proje, izole ve kırsal alanlardaki eğitimcileri  ve 
liderleri, bu alanlardaki düşük ekonomik ve kalkınma 
faaliyetlerini ele almak için beceri ve bilgiyle donatmak,  
ekonomik faaliyetlerin nasıl geliştirileceğini ve ekoloji, 
finans ve diğer kaynaklar açısından nasıl 
sürdürüleceğini öğrenmek için ortak ülkelerde onlara iyi 
uygulamalar sağlamaktır. 

Kırsal kesimdeki kadınları kariyer gelişimleri ve 
kendi işlerini kurma konusunda harekete 
geçmeleri için güçlendirmek ve teşvik etmek;

Kırsal alanlarda kırsal kalkınmayı, yenilikçiliği 
ve sosyal girişimciliği teşvik etmek;

Hedef kitleyi sürdürülebilir uygulamalar, 
permakültür geliştirme ve iş kurma konularında 
bilgi ve becerilerle donatmak;

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik 
büyüme ve işbirliği olasılığını artırmak;

AB değerlerini, aktif vatandaşlığı ve bilgi 
alışverişini teşvik etmek.

HEDEFLER

Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri

Eğitimin amacı, katılımcılara kırsal ekonominin 
gelişimine yenilikçi bir yaklaşım aktarmak ve 
katılımcı ülkelerdeki yerel topluluklar arasında iyi 
uygulamaları tanıtmak ve değiş tokuş etmek, 
böylece gelir yaratmaya yönelik alternatif 
modeller inşa etmek ve entegre etmektir. Kırsal 
ekonomi ile ilgili bilgi, temel beceri ve araçların 
kazanılması yoluyla çalışmaları ve misyonları ve 
kırsal kesimde yaşayan ötekileştirilmiş 
kadınların desteğine sunmaktır.

Yaygınlaştırma etkinlikleri

Eğitim kurslarının deneyimlerini sunmak ve bilgi 
aktarmak için her bir ülkesindeki ortaklar 
tarafından organize edilmektedir.

AKTİVİTELER

Yetişkin eğitimciler ve liderler

Yüksek kaliteli yetişkin eğitimine liderlik 
etmeleri, ilham vermeleri ve yürütmeleri 
beklendiğinden, faaliyetler onları yenilikçi 
yöntemlerle eğitmeyi ve hazırlamayı 
amaçlamaktadır. Paydaşlarla, bilgi alışverişi ve 
yenilikçi uygulamalar yoluyla edinilen 
yaklaşımlar paylaşılır.  Bağlantı, değişim ve ağ 
oluşturma, kırsal kalkınma sektörü için kilit 
öneme sahiptir.

Yaşam boyu öğrenme kurumları personeli

Kırsal yetişkin eğitiminin bu hedef grubunun 
etik ve örgütsel hususlar ve gereksinimlerinin 
farkındalığını artıracaktır. Konsorsiyum 
kuruluşlarının en iyi uygulamaları ile birlikte bu 
bilginin pratik uygulamasını sağlar.

Yetişkin öğrenciler

Yetişkin öğrenciler, dijital yetişkin eğitimini, 
yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamaları 
sergilemek ve ayrıntılı proje çıktılarını 
başlatmak için çarpan etkinlikleri aracılığıyla 
avantajlardan yararlanabilecek genel becerilere 
sahip olmayanları, düşük nitelikli veya diğer 
dezavantajlı grupları teşvik edeceklerdir. 

HEDEF KİTLE
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