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Vastuullisen ajattelutavan polku
Fig. 1: The ProfESus Pathway to Discovering a Sustainable Mindset
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Vihreä pedagogiikka yhdistää konstruktivistisen

Yllä oleva kuva kuvaa ja symboloi:

oppimisteorian tarvittavilla kestävän kehityksen (ESD)
• Konteksti, joka opettajien/kouluttajien tulisi ottaa

ulottuvuuksilla.

huomioon
• Prosessi, joka opettajien/kouluttajien tulisi
yksityiskohtaisesti suunnitella tukeakseen
opiskelijoidensa vastuullisen ajattelutavan
kehittymistä
Tämän prosessin konteksti sisältyy konstruktivistisen
Vihreän pedagogiikan lähestymistapaan.
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Kuva 2: Vihreän pedagogiikan sisältö

Johdonmukai
suus

Vihreän pedagogiikan spiraali (kuva 2) yhdistää
konstruktivistisen oppimisteorian tarvittavilla
kestävän kehityksen (ESD) ulottuvuuksilla ja johtaa

•

interaktiiviset ja osallistuvat lähestymistavat

innovatiiviseen oppimisprosessiin, joka perustuu

•

interaktiiviset käytännön harjoitukset, joihin liittyy
pienryhmäkeskusteluja ja kokoontumisia

•

tutustumiskäynnit ja oppiminen tapauskuvausten
avulla

•

Luennot

•

oppimispäiväkirja

vihreän pedagogiikan mukaisiin vaiheisiin ja
menetelmiin:
•

tietoinen ärsyttäminen

•

henkilökohtainen tyrmistys

•

hämmennyksen herättäminen (ajattelutavan laajentamiseksi)

•

tietoisuuden muodostuminen

•

kestävän kehityksen koulutukseen motivoitumisen avulla.
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ProfEsus vastuullisen ajattelutavan polku

ProfEsus projektin aikana on todettu, että vastuullisen

perustuu vihreään pedagogiikkaan, joka

ajattelutavan kehittymistä voidaan tukea vahvistamalla

sisältää ja yhdistää:

ammatillista osaamista yhdistettynä lisääntyvään
vastuullisuusosaamiseen. Tarvittava tieto, taidot, arvot ja
yhteistoiminta voidaan saavuttaa ainoastaan

• ammatilliset pätevyydet ja ammatillisen
opetussuunnitelman ja

samanaikaisella ammatillisen ja vastuullisen osaamisen
koulutuksella.

• ammatillisen koulutuksen kestävän
kehityksen osaamisalueet opiskelijoille
(Lähde: UNECE, 2011)

Kuva 3: ProfEsus polun pedagoginen lähestymistapa

ProfEsus polun pedagoginen lähestymistapa

Vastuullisen ajattelutavan omaksuminen
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Vihreä pedagogiikka



Oppiminen konfrontaation kautta



Osaamisperusteinen oppiminen
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Konstruktivismi

 Opiskelijakeskeiset metodit – aktiivinen oppija


Erilaiset metodit ja työkalut



Kontekstuaalisuus (tarinat, skenaariot)
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Kuva 4: Tietämisen tavat
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ProfEsus vastuullisen ajattelutavan polun käsite (kuva
1) ammatillisen ja kestävän kehityksen (UNECE)
osaamisesta heijastuu innovatiivisessa ProfEsus
tuntisuunnitelma lomakkeessa.

Kaikki ammatillisen ja vastuullisuuden osaamisalueet tulee näkyä
kestävän kehityksen ajattelutavan kehittymisen arvioinnissa.
Arvioinnin tueksi on erillinen dokumentti ProfEsus ”Vastuullisen
ajattelutavan omaksumisen arviointi”.

ProfESus monimuotokurssi ”Discovering a Sustainable
Mindset” on tarkoitettu kotitalous- ja palvelualojen
tulevaisuuden ammattilaisille. Tuntisuunnitelmapohjaa
käytetään monimuotokurssilla oppimisen välineenä.
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