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PROJEKTIN ENSIMMÄISEN VUODEN ARVIOINNIN ESITTELY

Johdanto

Prosessiarvioinnin tuloksia 2010–2011

Kööpenhaminan prosessin seurauksena on kehitetty välineitä muun muassa
koulutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Välineiden käytäntöön soveltaminen esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän
(ECVET) osalta eri Euroopan maissa on kuitenkin eri vaiheissa. Myös päivähoidossa työskentelevien henkilöiden tutkinnot jakautuvat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaan eri tasoille Euroopan eri maissa. Näistä
lähtökohdista Leonardo da Vinci -ohjelma antoi kahden vuoden rahoituksen
syksyllä 2010 IMPAECT-projektille (Intercultural Education by Means of Partners Workning With ECVET Transfer). Projektin (viisi maata ja 15 partneria
yliopistoista opistotasolle) tehtävänä on tuottaa interkulttuurisuuskasvatuksen
opintokokonaisuus sekä lähettää päivähoidon kentän opiskelijoita eri maihin
suorittamaan tuotettu opintokokonaisuus. Tämän posterin tarkoituksena on
esitellä tarkemmin IMPAECT-projektin prosessiarvioinnin toteutusta (kuviot 1 ja 2).

Tämän projektin suurimmat ongelmat liittyvät johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. Nämä ovat Seppälä-Järvisen (2004) mukaan projektien
tyypillisimpiä ongelmia. Tarkemmin eroteltuna projektin ongelmakohdat ja
vahvuudet liittyvät seuraaviin teemoihin:

EU-projekteissa edellytetään arviointien avulla projektien laadun ja sisällön
jatkuvaa kehitystyötä. Patton (1997, 23) määrittelee arvioinnin systemaattiseksi tiedonkeruuksi toimenpideohjelmien piirteistä, toiminnoista ja tuloksista.
Arviointia voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Prosessiarviointi on yksi
tapa arvioida projektia sen eri vaiheissa ja antaa oikea-aikaista tietoa ja kehittämisehdotuksia kaikille osallistuville tahoille. Prosessiarviointi toteutetaan usein
jonkun ulkopuolisen arvioitsijan toimesta ja on luonteeltaan formatiivista. Seppänen-Järvelän (2004, 19) mukaan prosessiarviointi perustuu vahvasti itsearviointiin ja oppimiskokemusten peilaamiseen. Summatiivinen arviointi on myös
yksi tärkeä osa prosessiarviointia. Summatiivinen arviointi kohdistuu lähemmin,
formatiivisen arvioinnin jälkeen, lopputuloksiin ja projektin vaikuttavuuteen.

Kuvio 1. Formatiivinen ja summatiivinen tiedonkeruu projektin aikana

Kuvio 2. IMPAECT-projektin kokonaisarviointi

Projektin vahvuudet ja mahdollisuudet
• Kommunikaatio: yhteistyö yli kansallisten rajojen
• Yksilöiden ja instituutioiden tietotaidon lisääntyminen
• Yksilöiden motivaatio ja halu vaikuttaa
Riittävä tiedonsaanti on projektin onnistumisen avaintekijä, joka vaikuttaa
laajalti projektin eri osa-alueisiin. Jo toisella tapaamiskerralla heikentyneen
tiedonvälityksen seuraukset olivat nähtävissä. Heikentyneen tiedonsaannin (kuvio 3) voidaan ajatella vaikuttavan myös tapaamisessa saadun tiedon implementointiin omassa organisaatiossa (kuvio 4).
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Kuvio 3. Yhteenveto vastauksista kysymykseen ”I got all the information needed” kahden ensimmäisen tapaamisen osalta

Kuvio 4. Yhteenveto vastuksista kysymykseen ”Results of this meeting will be implemented in my organization”
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Kuinka IMPAECT-projektia arvioidaan?

Projektin heikkoudet ja uhat
• Projektin rakenteelliset heikkoudet
• Kommunikaatio ja informaation kulku
• Eri maiden erilaiset koulutusjärjestelmät
• Eri instituutioiden erilaiset järjestelmät

