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Onnistunut hanke vaikuttavuustyökalun avulla! Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista,
yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Erasmus+ ‐ohjelmaan on kehitetty vaikuttavuustyökalu, joka auttaa sinua
Vaikuttavuustyökalu hankkeen
sekä laatimaan hyvän hankehakemuksen että toteuttamaan hankkeen alusta loppuun laadukkaasti.
suunnittelun ja toteutuksen tukena
Työpajassa voit työstää omaa hankeideaasi eteenpäin, kysellä vinkkejä sekä kuulla muiden ajatuksia ja
kokemuksia. Tule kokeilemaan vaikuttavuustyökalua kanssamme!
Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo ja Maaseudun sivistysliiton toiminnanjohtaja Paula
Yliselä osallistuivat osana Erasmus+ ‐rahoitteista DEVAKO‐hanketta työnvarjostamisjaksolle Brysselissä,
Terveiset job shadowing‐jaksolta
jossa he pääsivät tutustumaan European Association for the Educaton of Adultsin (EAEA) sekä Lifelong
Brysselistä ‐ ajankohtaisia
Learning Platformin asiantuntijoiden vaikuttamistyöhön. Mikä aikuiskoulutuskentällä Euroopassa
näkökulmia aikuiskoulutukseen
puhuttaa? Tule kuulemaan työnvarjostusjakson aikana saatuja näkökulmia ajankohtaisiin
aikuiskoulutuskentän aiheisiin.
EPALE ‐ Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi kulkee Erasmus+ ‐hankkeiden matkassa hankkeen
EPALE hankkeille: verkostot, viestintä
koko elinkaaren ajan. Kuinka lähdet liikkeelle ja löydät eurooppalaiset verkostot? Kuinka viestit
ja vaikuttavuus
hankkeesta ja moninkertaistat sen vaikutukset?
Mittaaminen ja kilpailuyhteiskunta vastaan sivistys ja elinikäinen oppiminen? Viheliäisten ongelmien ja
maailman suhteellisuuksien ymmärtämisestä kohti kestävämpää aikuiskasvatusta. Millaisia
mahdollisuuksia tutkimus tarjoaa yksilön ja maailman, paikallisen ja planetaarisen sekä kansallisen ja
Sivistyksen mahdollisuudet
kansainvälisen välisiin pohdintoihin? Globaalin kansalaisuuden ajassa aikuiskasvattajan työkenttäkin on
planetaaristen kriisien ajassa
globaali. Keskustelujen pohjana käytetään Aikuiskasvatus‐tiedelehden teemajulkaisua Sivistystyö
planetaaristen kriisien ajassa (2021) sekä Aaro Harjun ja Anja Heikkisen toimittamaa Adult Education and
the Planetary Condition (2016).
Kestävyys on taitolaji. Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL kehittää kestävän kehityksen
verkoston kautta kestävyyttä kolmella osa‐alueella. Hållbarhetsnätverket stöder därmed den nordiska
NVL mukana kehittämässä
strategin Vår vision 2030 som slår fast att "Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue
vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta palvelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö."
kestävyyttä
Men vad innebär arbetet i praktiken? Denna workshop är tvåspråkig, och genomförs på svenska och
finska.
KV‐toimintaa ja kulttuurista
yhteistyötä kansalaisopistossa

Kv‐toiminta avaa kansalaisopistolle monia mahdollisuuksia. Sen kautta opistolle voi avautua uusi rooli
paikallisena kulttuuritoimijana tai vaikkapa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön
edistäjänä. Sastamalan Opiston CultureUp! Capacity building of Cultural Institutions and Local Authorities
in non‐urban and peripheral areas ‐kulttuurihanke osoittaa konkreettisesti kv‐toiminnan hyödyt.

