Instruktioner för projektuppgiften
Avläggande av utbildningen inkluderar en projektuppgift som stöder
utvecklingen av den egna läroinrättningen.
Uppgiften kan bestå av
• Ett pedagogiskt försök där det ekosociala bildningsarbetets verktyg
tillämpas
• Att genomföra ett pilotprojekt, inkluderande självevaluering, om
indikatorer för hållbar utvärdering och skapa en utvecklingsplan

• Provanvändning av det ekosociala bildningsarbetets
kompetensutvärdering
• Något annat utvecklingsprojekt eller försök som härleder sig till temat för
utbildningen
Distansarbetet stöds av webinarier där utbildare ger vägledning och övriga
deltagare ger kamratstöd.

Arbetets framskridande
• Under den första distansperioden (25.9.2019 – 25.11.2019) besluter man på
läroinrättningen om försökets tema och planerar projektet i den egna
arbetsgemenskapen.
• Under den andra närstudiedagen (26.11.2019) arbetar man i verkstäder där
man fördjupar sig i användningen av de ekosociala verktygen och
utvärderingen av indikatorerna för hållbar utveckling. Under närstudiedagen
har man reserverat tid för planering av den egna skolans projektarbete och
det tid finns även för kamratstöd och sparring.
• Under den andra distansperioden (27.11.2019 – 4.5.2020) förverkligar man
det pedagogiska försöket, utvärdering av indikatorerna eller pilotprojektet i
den egna läroinrättningen. Deltagarnas feedback om förverkligandet samlas
in. Därutöver uppgörs en plan om hur läroinrättningen tar i bruk de redskap
som provanvänds.
• Under den tredje närperioden (5.5.2020) presenteras de förverkligade
projektarbetena och man reflekterar över försökets resultat. I verkstäder för
utvecklande av verktygen förädlas gemensamt utprovade verktyg och
verksamhetsmodeller.

Stöd för projektarbeten
• Under den andra distansperioden (27.11.2019 – 4.5.2020) anordnas
webinarier enligt olika teman. Tidpunkterna för webinarierna meddelas
under den andra närstudiedagen 26.11.
Dessutom finns det personlig handledning att tillgå för förverkligande av
projekten:
• Det ekosociala bildningsarbetets verktyg och
kompetensutvärderingsmodellen
- Jukka Tikkanen (epost, telefon)
- Erkka Laininen (erkka.laininen@okka-saatio.com, 050 3729 195
• Indikatorer för hållbar utveckling
- Erkka Laininen (erkka.laininen@okka-saatio.com, 050 3729 195
• Svenskspråkigt stöd
- Tove Holm (epost, telefon)
OBS! Överenskommelse om tidpunkt för telefonsamtal görs med
handledaren på förhand.

