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Partnerių susitikimai
Dėl COVID-19 apribojimų pirmieji du partnerių susitikimai vyko
nuotoliniu būdu. Tačiau konsorciumo patirtis ir teigiama energija leido
sukurti gerą bendradarbiavimo klimatą ir užmegzti tvirtą partnerystę.
Susitikimų metu partneriai aptarė busimus projekto rezultatus,
nustatė visas atsakomybes, užduotis bei jų atlikimo terminus.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pirmojo intelektinio produkto –
AGROS kursų – rengimui.

AGROS kursai – pirmasis vystomas projektas rezultatas
Apžvalga: tai pagrindinis projekto rezultatas, kuriuo bus grindžiama visa mokymų veikla. Kursai padės aktyviems
piliečiams ir vietos bendruomenių nariams daugiau sužinoti apie žaliuosius stogus, mokymų modulius pasirenkant
priklausomai nuo to, kokio lygio žinių jie pageidauja įgyti. Besimokantieji taip pat įgys aplinkosauginio sąmoningumo ir
gebėjimo reaguoti, bus pastūmėti tapti aktyviais nariais sprendžiant ES aplinkosaugos problemas.

Kurso kūrimas suskirstytas į dvi pagrindines dalis: mokymosi turinio parengimą bei jo perkėlimą į nuotolinio mokymosi
platformą. Mokymosi turinį sudaro 9 esminiai su žaliaisiais stogais susiję mokymo moduliai, o skaitmeniu formatu bus
prieinama virtualiai mokymosi aplinkai skirta mokymosi platforma.

www.facebook.com/AGROS.EUproject/ 

Susidomėjote? Projekto progresą galite stebėti gaudami
mūsų naujienlaiškius ir sekdami mūsų facebook paskyrą!

Projekto veiklos šiuo metu: projekto partneriai šiuo metu jau yra parengę
mokymo modulius ir yra mokymosi turinio perkėlimo į skaitmeninę aplinką

etape. AGROS kursas pasiūlys 9 modulius, kuriuose be teorinių žinių taip pat
rasite daug vaizdinės medžiagos, praktinių pavyzdžių:

 
1. Miestų aplinka ir tvari plėtra

2. Biologinės įvairovės panaudojimas visuomenės gerovei
3. Žaliųjų stogų įrengimas, nauda aplinkosaugai, socialinei gerovei, sveikatai,

asmeniniui
4. Žaliųjų stogų taksonomija pagal klimato ir aplinkos sąlygas

5. Žaliųjų stogų įgyvendinimo taksonomija (žolelės, augalai, medžiai) ir rūšių
optimalumas

6. Žalieji stogai Europos miestuose: geroji "gamta pagrįstų sprendimų"
praktika miestų regeneracijai

7. Sodininkystės ir daržininkystės taikymas
8. Žaliųjų stogų integracija į vietos bendruomenės tvarumą

9. Pastato elementai ir apribojimai
 

E. mokymosi platforma, apimanti visas šias temas, bus pristatyta 2022 m.
pavasarį

http://www.facebook.com/AGROS.EUproject/

