
5,000

$12M
Fase 1  - 
OUTSIDE THE  CLASSROOM 
In kaart brengen van de
milieubehoeften, belangen en kansen
van de lokale gemeenschappen.

DOELSTELLINGEN

Bevordering van het
verwerven van innovatieve
vaardigheden door het
opzetten van
ondernemingsprojecten op
basis van duurzame
ontwikkeling.

Bevordering van onderwijs op
het gebied van milieu en
duurzame ontwikkeling door
de integratie van de 17 SDG's
in de relevante
onderwijssystemen.

OUTSIDE is geïmplementeerd
door 5 Scholen en 4 Technische
partners.

Bij het opzetten van het
Consortium is rekening
gehouden met de te realiseren
expertise voor de professionele
ontwikkeling van opvoeders bij
de implementatie van de
OUTSIDE methodologie in
Europa.

-STAP METHODOLOGIE

PARTNERS 9
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8EUROPESE LANDEN

Fase 2 - 
THINK OUTSIDE THE  BOX
Identificatie van het bedrijfsidee.

Fase 3 -  
GO OUTSIDE   
Milieukwesties omzetten in zakelijke
kansen.
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Sign up and join us! Visit www.educatekids.com
email us at info@educatekids.org

8

OUTSIDE heeft tot doel het verwerven van innovatieve
vaardigheden te bevorderen door het opzetten van

ondernemingsprojecten op basis van duurzame ontwikkeling 
en 

de betrokkenheid van "Open Community of Learning" - OCL
(scholen, instellingen, derde sector, het maatschappelijk

middenveld en de zakenwereld van de lokale gemeenschap)
 

ONLINE RESOURCE
CENTRE

Het interactieve platform helpt zowel
studenten als docenten bij het ontwikkelen
van zakelijke ideeën. Het zal ook de
betrokkenheid van de lokale OCL's en hun
actieve rol gedurende het project
versterken.

COMPETENCE
FRAMEWORK

Uitgaande van de resultaten van de
experimenten op school, zal het Framework
de vaardigheden definiëren die nodig zijn
om een   ondernemersgeest te ontwikkelen,
met een bijzondere focus op ecologische
duurzaamheid.

COLLECTION OF OUTSIDE
BUSINESS PROJECT
Het zal de resultaten bevatten van de
proefactie die door de jongeren is getest en
die bestaat uit de ondernemingsprojecten
voor milieubevordering en duurzaamheid
die tijdens de proefprojecten zijn
ontwikkeld.
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Resultaten

IO1

IO2

IO3

IO4

TRAININGSTOOLKIT
VOOR LERAREN

Buiten leren
Open scholing
Duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsonderwijs

De Toolkit onderzoekt de belangrijkste
onderwerpen achter IO1 het OUTSIDE-
project:


