Projektin tavoite on yhdistää kestävän kehityksen näkökulmia käsityöalan koulutukseen,
osaamisen kehittämiseen ja alan neuvontaja konsultaatiotoimintaan.
Projekti jatkaa aikaisemmin Saksan RhineWestphalian alueella toteutettua hanketta, jossa
kehitettiin ja testattiin käsityöalan kestävän
kehityksen koulutus- ja konsultaatiotuotteita.
Euro Crafts 21-projektissa jatketaan tuotteiden
kehittämistä huomioiden uusien kohdemaiden
tarpeet.
Projekti on tarkoitettu alan yrittäjille, ohjaus- ja
konsultaatiotehtävissä sekä opetustehtävissä
toimiville. Projektissa lisätään tietämystä ja
osaamista kestävään kehitykseen liittyvissä
aihealueissa.
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Tavoitteet

Projektin eteneminen

Projektiin osallistujat

• Innovaatiovaihdon lisääminen projektiin
osallistuvien maiden ammatillisen koulutuksen
toimijoiden välillä.

Lokakuu – Maaliskuu 2009
Projektin aloitus Lähtötilanne- ja täydennyskoulutuskartoitus Osallistujien valinta

• Projektiin osallistuvien tietouden lisääminen ja
osaamisen kehittäminen kestävän kehityksen
osa-alueilla.

Maaliskuu – Heinäkuu 2009
Perehdyttäminen ja koulutus kestävän kehityksen koulutus- ja konsultaatiomalliin (Train the Trainer)

Hankkeeseen osallistuu yhdeksän organisaatiota
kuudesta Euroopan maasta. Kukin partneri tuo
oman asiantuntijuutensa projektin toteutukseen.
Asiantuntijuusalueet liittyvät innovaatiotoimintaan,
käsi- ja taideteollisuusalaan, koulutukseen ja sekä
kestävään kehitykseen

• Kestävän kehityksen koulutus- ja konsultaatiotuotteiden kehittäminen perustuen kohderyhmien
tarpeisiin sekä tuotteiden testaus.

Heinäkuu – Joulukuu 2009
Kestävän kehityksen aiheisiin liittyvä koulutus sekä käsityötuotteiden laatuarviointijärjestelmän testaus
Täydennyskoulutustuotteiden edelleen kehittäminen

• Projektin tulosten ja kokemusten levittäminen ja
hyödyntäminen osallistujamaissa sekä laajemmin
Euroopassa.

Heinäkuu 2009 – Kesäkuu 2010
Koulutuskokonaisuuksien järjestäminen ja arviointi
Joulukuu 2008 – Syyskuu 2010
Projektista tiedottaminen, Tulosten hyödyntäminen,
Projektijulkaisun tekeminen

Projektin tulokset ja tuotteet
CD-ROM ja käsikirja kestävän kehityksen koulutukseen,
konsultointiin ja ohjaustoimintaan
Koulutuspaketti käsi- ja taideteollisuusalan ohjaajille ja
kouluttajille sekä edellisen testaus (Train the Trainer)
Tiedotus kestävästä kehityksestä käsi- ja taideteollisuusalalla: esitteet, www-sivusto ja uutiskirje
Projektijulkaisu ja arviointiraportti
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Hallinnoija
plenum – society for holistic sustainable
development (Itävalta) www.plenum.at
Koordinaattori
Factor 10 Institute (Itävalta) www.faktor10.at
Wuppertal Institute für Climate, Environment and
Energy (Saksa), www.wupperinst.org
Trifolium – Beratungsgesellschaft mbH (Saksa),
www.trifolium.org
Muut toteuttajat
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion Muotoiluakatemia (Suomi), www.designkuopio.fi
Chamber of Commerce and Industry Csongrád
County (Unkari), www.csmkik.hu
Trencin Regional Chamber of Slovak Chamber of
Commerce and Industry (Slovakia), www.scci.sk
GesMA Moreno A. – Environmental Management
and Sustainability (Espanja), www.gesma.es
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