eukona

Kestävyys ammattikasvatuksessa
”Koulutus on ratkaisevan tärkeä keino parantaa väestön kykyä
ymmärtää ympäristö- ja kehityskysymyksiä.” (Agenda 21)
Kestävyyden käsite on meidän yhteiskuntamme ja meidän työmme
tulevaa suunnittelua varten erittäin tärkeä. Kestävä kehitys on
keskeisessä roolissa koko ihmiskunnan selviytymisen kannalta.
Kestävyyden käsite sisältää tavoitteen taloudellisen vaurauden,
meidän ympäristömme ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suojelusta.

eukona

Kehittämisprojekti eukona
Leonardo da Vinci-projekti (eukona /eurosustain)- Eurooppalainen
osaaminen kestävässä kehityksessä
opetussuunnitelmat
ja
opettamis-/oppimismateriaalit
ammattikoulutuksessa elintarvikealan osalta toteutetaan NordrheinWestfalenin opetusministeriön johdolla.

Taloudellisesti kestävä kehitys vaatii yrityksiä ja organisaatioita
sitoutumaan ja toteuttamaan kestävyyden periaatteita. Tällä
tarkoitetaan organisaatioita, jotka ottavat huomioon ekologiset,
sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat toiminnassaan ja päätöksissään.
Siksi nämä asiat pitäisi sisällyttää ammattikoulutukseen ja
jatkokoulutukseen.

Yhteystiedot
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen, Soestin osasto
Paradieser Weg 64, 59494 Soest, www.eukona.net

Tämän projektin tarkoitus on kestävän kehityksen soveltaminen
käytäntöön.

Projektipäällikkö
Ernst Tiemeyer
Puh: +49 2921 683-254
ernst.tiemeyer@msw.nrw.de
Kansainvälinen koordinaattori
Holger Rohn
Trifolium-Beratungsgesellschaft mbH
Hanauer Straβe 10, 61169 Friedberg
Puh: +49 6031 68754-63
holger.rohn@trifolium.org
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa
siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Koulutus ja kulttuuri

eukona

Ammatillinen koulutus
elintarvike- ja
ravitsemusalalla
Eurooppalainen osaaminen kestävässä kehityksessä opetussuunnitelma ja koulutus, oppimisen materiaali,
elintarvikealan ammatillisen koulutuksen kehittäminen (eukona /
eurosustain).
www.eukona.net
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Design: Berufskolleg Glockenspitz,Krefeld, fotolia, Esther Hildebrand, Valeria Thoermer, masterfoto,
Franz Plfuegl, Leah-Anne Thomson, Suomenkielinen käännös: Tiina Räisänen / Paul Carroll

Leonardo da Vinci Projekt
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Projektikumppanit

Aikataulu
03.2007 – 09.2007
Käsitteiden määrittely, johdanto ja työsuunnitelma

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen, Soest, Saksa, www.msw.nrw.de
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy,
Wuppertal, Saksa, www.wupperinst.org

10.2007 – 02.2008
Kurssien suunnittelu
02.2008 – 07.2008
Opetusmateriaalin kehittäminen
07.2008 – 10.2008
Menetelmän testaaminen, arviointi, tarkastus
10.2008 – 12.2008
Tuotanto ja kokemuksien vaihto
12.2008 – 02.2009
Lopputilanteen arviointi, jakelu ja dokumentointi

Tuotteet

Trifolium – Beratungsgesellschaft mbH,
Friedberg, Saksa, www.nachhaltigkeit.de

Projektin tavoitteena on testata uusia oppimiskäsitteitä ja tukea ja
kouluttaa opettajia ja kouluttajia, jotka parantavat eurooppalaisen
ammattikasvatuksen laatua kestävyyden kannalta.

Berufskolleg Elberfeld, Wuppertal, Saksa,
www.berufskolleg-elberfeld.de

Tämä kokeilu jaksottaa projektin ja keskittyy elintarvikealan
kohderyhmiin jotka ovat opettajat, kouluttajat ja opiskelijat
ammattikoulutuksessa sekä jatkokoulutuksessa.

Berufskolleg Glockenspitz Krefeld, Saksa, www.glockenspitz.de

Projektin uudenlainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa yhdistää
sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen näkökulman. Sekä sisältö
että koulutuskäsitteiden menetelmät käyvät yksiin YK:n kestävän
kehityksen kasvatuksen vuosikymmenen (2005-2014) filosofian
kanssa.

Karl-Schiller-Berufskolleg, Dortmund, Saksa,
www.karl-schiller-berufskolleg.de

Hansa Berufskolleg, Unna, Saksa, www.hbk-unna.de

DEHOGA Nordrhein e. V., Düsseldorf, Saksa,
www.dehoga-nordrhein.de
Faktor 10 Institut Austria, Wien, Itävalta, www.faktor10.at
Austrian Business Academy for Sustainable
Development (ASD), Wien, Itävalta, www.asd.at

Tavoitteet:
• Opetussuunnitelman kehittäminen kestävä kehitys-koulutusta
varten
• Kehittää opettamista ja oppimisjärjestelmiä
• Suunniteltujen tuotteiden kokeilu
• Opettajien ja kouluttajien osaamisen lisääminen
• Suositukset projektin tuloksien jakamisesta tietyille kohderyhmille
eri jäsenmaissa

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas
de Pescados Y Mariscos (Anfaco),
(Espanjan kansallinen kalastustuotteiden
purkitusyhdistys) Vigo, Espanja,
www.anfaco.es
Koulutuskeskus Salpaus,
Lahti, Suomi, www.salpaus.fi
Kereskedelmi és Ipakamara
Csongrád megyei
(Csongrádin kunnan kauppakamari)
Szeged, Unkari, www.csmkik.hu

