
5,000

$12M
1 Žingsnis   - 
Už klasės ribų 
Vietos bendruomenės aplinkosaugos
poreikių, interesų ir galimybių 
 nustatymas. 

TIKSLAI

Skatinti novatoriškų įgūdžių
įgijimą, kuriant verslumo
projektus, grindžiamus tvaraus
vystymosi idėjomis.

Skatinti švietimą
aplinkosaugos ir tvaraus
vystymosi srityse per 17
tvaraus vystymosi tikslų
integravimą į aktualią švietimo
sistemą.

5 mokyklos ir 4
organizacijos įgyvendina
OUTSIDE projektą.

Konsorciumas buvo
sukurtas pagal organizacijų
patirtį, kuri padės
įgyvendinti pedagogų
profesinio tobulėjimo tikslus
bei įgyvendinti OUTSIDE
metodologiją Europoje.

ŽINGSNIŲ METODOLOGIJA 

PARTNERIAI 9
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8EUROPOS ŠALYS

2 Žingsnis  - 
Mąstyk plačiau
Verslo idėjų atpažinimas. 

3 Žingsnis  -  
Eik į lauką   
Aplinkosaugos problemų pavertimas
verslo galimybėmis.
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Open Communities for sustainable development 

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui,
kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma
atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.
Projektą "OUTSIDE-Open commUniTies for SustaInable DevelopmEnt" Nr.
2020- 1-IT02-KA201-079803
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Sign up and join us! Visit www.educatekids.com
email us at info@educatekids.org
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INTERNETINIS 
IŠTEKLIŲ CENTRAS

 
Interaktyvi platforma padės tiek
mokytojams, tiek mokiniams vystyti verslo
idėjas. Taip pat, tai padidins vietinių
bendruomenių įsitraukimą bei jų vaidmenį
projekte.

KOMPETENCIJOS 
SISTEMA

Remiantis eksperimentų mokykloje
rezultatais, sistema apibrėš įgūdžius,
reikalingus verslumo mąstysenai vystyti,
ypatingą dėmesį skiriant aplinkos tvarumui.

OUTSIDE siekia skatinti novatoriškų įgūdžių įgijimą,kuriant
verslumo projektus, grindžiamus tvaraus vystymosi idėjomis 

ir 
atviru bendruomenės mokymusi (mokyklos, institucijos,

trečiasis sektorius, pilietinė visuomenė ir vietinis verslas)
 

OUTSIDE VERSLO
PROJEKTŲ RINKINYS
Čia rasite pirmus bandomuosius jaunų
žmonių verslumo projektų rezultatus,
aplinkosaugos ir tvaraus verslumo srityse.

Open Communities for sustainable development 

Rezultatus

IO1

IO2

IO3

IO4

MOKYMO PRIEMONIŲ
RINKINYS MOKYTOJAMS

švietimas lauke
atviras mokymasis
tvarus vystymasis
verslumo ugdymas.

Įrankių rinkinys nagrinės pagrindines
OUTSIDE projekto temas: 
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