NUMATOMI REZULTATAI

NUMATOMAS POVEIKIS

Aštuonių dalyvaujančių šalių pagrindinių tikslinių grupių
poreikių tyrimo ataskaita;

Dalyvaujančiam akademiniam personalui: keitimasis patirtimi ir
bendri tyrimai.

Kaimiškųjų kooperuotųjų studijų socialinė analizė kiekvienoje
iš aštuonių šalių;

Dalyvaujantiems studentams: naujas mokymosi modelis pagrįstas
kooperuotųjų studijų bei virtualaus mobilumo metodais.

Galutinė ataskaita, kurioje identifikuojama ir skleidžiama
geriausia „Naujausio kaimiškųjų kooperuotųjų studijų
mokymo” praktika;

Dalyvaujančioms organizacijoms: sustiprintas bendradarbiavimas
tarp bendruomenių ir aukštojo mokslo institucijų.

Studijų modulis su kooperuotųjų studijų bei socialinio
verslumo kursais;
Mokymo programos ir atviri švietimo ištekliai vietos veiklos
grupėms bei socialinio verslo praktikams, o taip pat
nemokami internetiniai kursai aukštojo mokslo institucijų
dėstytojams, dirbantiems kaimiškųjų kooperuotųjų studijų
kryptimi;
Skaitmeniniai bendradarbiavimo ir mokymosi įrankiai: HUB,
Online World Café) ir kooperuotųjų studijų hakatonas.

Vietos ir regioninis poveikis: įvairių suinteresuotųjų šalių atsakas į
bendruomenės poreikius.
Nacionalinis poveikis: gerinti aukštojo mokslo institucijų
svarbumą ir veiksmingumą, taip prisidedant prie bendros
bendruomenės raidos.
Europinis ir tarptautinis poveikis: aukštojo mokslo institucijų ir
kaimiškųjų organizacijų bendradarbiavimas siekiant sukurti
tarpvalstybinę mokymo programą, paremtą inovatyviu požiūriu ir
atvirais švietimo ištekliais.
Skatinti
pilietiškumą,
nešališkumą ir
socialinį teisingumą

TIKSLINĖS GRUPĖS
Bendruomeninės kaimo organizacijos (vietos veiklos grupės,
nevyriausybinės organizacijos ir kaimo tinklai);
Aukštojo
mokslo
institucijos
nedalyvaujančios projekte);

Paslaugų gavėjams: galimybė identifikuoti poreikius padedant
studentams.

(dalyvaujančios

ir

Kaimiškieji naudos gavėjai (socialiniai verslai, ūkininkai,
bedarbiai ir t.t);

Skatinti universitetų
ir bendruomenių
partnerystę kaimiškose
vietovėse

Kurti centralizuotą
dalijimosi platformą
mokymo ir mokymosi
turiniui

poveikis

Aukštojo mokslo institucijų dėstytojai;
Pabaigę studijas ir studijuojantys studentai.

Skatinti e. mokymąsi,
skaitmeninius įgūdžius,
daugiakalbystę ir
prieinamumą

Teikti universitetų
paramą kaimo vietovių
naudos gavėjams

Stiprinti kaimo
socialinių verslų kūrėjų
pagrindinius įgūdžius ir
inovacinius gebėjimus

Verslumo galimybių
kūrimas
Didinti studentų
kompetencijas, socialinį
verslumą ir socialinius
įsipareigojimus

ES parama: 999.138,80€
Projekto trukmė: 2019-2021

KAS MES ESAME?

KAS TAI...

Rural 3.0 - tai žinių sąjunga tarp skirtingų Europos aukštojo
mokslo institucijų ir kaimiškųjų partnerių. Kiekvienas su
skirtinga istorija, skirtingomis patirtimis kaimo socialiniame
verslume ar kaimiškose kooperuotose studijose (servicelearning), kiekvienas veikiantis skirtingose švietimo sistemose,
įtakojamas savitų bendruomenės poreikių, reflektuojančių
esamai vietovei, politinei situacijai ir ekonomikai.

Rural 3.0 siekiama suburti aukštojo mokslo institucijas ir
kaimiškuosius partnerius dirbti bendram tikslui – ugdyti žinias
ir įgūdžius, būtinus pokyčiams kaimo bendruomenėse. Rural
3.0 siekiama remti Europos aukštojo mokslo modernizaciją
per tarptautinio lygmens mokymo programą, paremtą
inovatyviu kooperuotųjų studijų metodu, kuris studentams,
akademikams ir bendruomenei padėtų sukurti sudėtingų
problemų sprendimus, taip pat produktų bei procesų
inovacijas. Rural 3.0 siekiama skatinti aukštojo mokslo
institucijų ir kaimo bendruomenių socialinį verslumą,
bendradarbiaujant aukštojo mokslo institucijoms ir
kaimiškiesiems partneriams. Taip pat siekiama sukurti ir
įgyvendinti naujus mokymosi ir mokymo metodus.

UNIVERSITETAI
Viana do Kastelo politechnikos institutas (Portugalija)
Vienos universitetas (Austrija)
Zagrebo universitetas (Kroatija)
ERASMUS Roterdamo universitetas (Nyderlandai)
Miuncheno taikomųjų mokslo
verslumo centras (Vokietija)

universiteto

Strascheg

Madrido universitetas (Ispanija)

Kooperuotosios studijos (Service-Learing) – ugdymo metodas,
apimantis mokymosi tikslus ir bendruomenines paslaugas,
siekiant sukurti naujus švietimo standartus, kuomet studentai
sprendžia
realias
gyvenimiškas
situacijas
savo
bendruomenėje.

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

Bolonijos universitetas (Italija)

KAIMIŠKIEJI PARTNERIAI

SEKITE
https://rural.ffzg.unizg.hr/

Socialinis verslumas – veikla, sprendžianti socialines
problemas taikant verslumo principus, kuria siekiama kurti
inovatyvius būdus socialiniams pokyčiams.

Rural 3.0
Rural.three.zero

Deão jaunimo asociacija (Portugalija)
Holistinės tvarios plėtros asociacija „Plenum“ (Austrija)

Rural 3.0

Vietos veiklos grupė „LAG 5“ (Kroatija)
Fondas „Schutsluis Alblasserdam“ (Nyderlandai)
Vietos veiklos grupė “Galsinma„ (Ispanija)
Vietos veiklos grupė “Ammersee” (Vokietija)
Kauno rajono vietos veiklos grupė (Lietuva)
Vietos veiklos grupė “L'Altra Romana” (Italija)
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