Mikä homma?
Odotukset projektille
Kirjoittakaa julisteeseen ryhmäläistenne nimet, näin muistatte ryhmäjaot jatkossa.
Kirjatkaa koko projektia koskevia odotuksia ja toiveita julisteeseen linnun ympärillä
oleviin valkoisiin palloihin.
Voitte miettiä esimerkiksi:
•

Mitä haluaisin tehdä?

•

Mitä haluaisin projektissa oppia?

•

Mitä haluaisin projektissa kokea?

•

Mitä tapahtuisi unelmaprojektissani?

Vahvuuteni:
Hyödyntäkää värikyniä, tusseja, post-it lappuja, pahvia, mitä ikinä keksittekään.
Pohtikaa ensin itseksenne seuraavia kysymyksiä:
•

Mitä vahvuuksia minulla on? Mitä asioita osaan?

•

Mitä vahvuuksia kavereideni / jonkun muun mielestä minulla on?
Muista!

Vahvuuksia ja taitoja on monenlaisia.
Mieti laajasti omaa osaamistasi, älä väheksy pieniä tai itsestäänselvältä tuntuvia taitoja.

Keskustelkaa omista vahvuuksistanne projektiryhmässä. Voit
kertoa enemmän esimerkiksi siitä, miten tai missä tilanteissa jokin vahvuus näkyy elämässäsi.

Tehkää julisteen takaosasta teidän näköisenne ja tuokaa vah-

Nimet:
Vahvuudet

vuutenne esiin.

Lopuksi valitkaa jokaiselta ryhmäläiseltä yksi

vahvuus, jota voitte hyödyntää projektia tehdessä. Kirjatkaa nämä vahvuudet projektiju-

listeeseen linnun mahan valkoiseen osaan.
Näin saatte näkyville koko projektiryhmän vahvuudet.

Vahvuudet

Nyt tehdään!
Tällä kerralla suunnittelemme projektin seuraavat askeleet.
Olette kirjanneet projektijulisteeseen jo projektiin liittyviä toiveita ja valinneet toimintapaikan. Seuraavaksi pohditaan projektin tavoitetta: mitä projektilla halutaan saavuttaa.
Sopikaa yhteisesti, mikä on tavoitteenne. Miksi haluatte tehdä tämän projektin?
Pohtikaa:
•

Mitä ryhmänne voi toimintapaikassa tehdä?

•

•

Tarvitaanko projektin toteuttamiseen rahaa? Mistä sitä voisi saada?

Onko ryhmän jäsenillä erityistaitoja tai osaamista, jota voidaan hyödyntää projektissa?

•

Paljonko teillä on aikaa projektille?

•

Löytyykö koululta materiaalia projektin toteuttamiseen?

•

Muita ajatuksia projektista?

Kirjatkaa kaikki ideat ja ajatukset ylös. Käykää sitten ne läpi ja miettikää niihin ratkaisuja.

Miettikää seuraavaksi projektianne seuraavan viiden kohdan mukaan. Kirjatkaa asiat julisteeseen
linnun pyrstösulkien isoimpiin valkoisiin kohtiin. Tästä muodostuu projektisuunnitelmanne.
1. Tavoite
Mikä on projektin tavoite?
2. Kohderyhmä
Mikä on projektin kohderyhmä,
kenelle teemme projektin?
3. Toiminta
Mitä projektissa tehdään?
4. Valmistautuminen
Miten valmistaudumme projektiin?
5. Projektin jälkeen
Mitä teemme, kun projekti loppuu?

Miten meni?
Projekti on nyt tehty! Onneksi olkoon!
Kaikella tekemällämme on aina vaikutusta johonkin. Voitte pohtia kaikkien projektissa jollain tavalla mukana olleiden osuutta ja heidän vaikutustaan. Voitte
kirjata vaikutusten virtaa julisteen kääntöpuolelle tai toiselle paperille. Kirjatkaa
siitä kohokohtia linnun siiven valkoiseen osaan.
Esimerkiksi:

Ulkoilutan naapuruston koiria ja siivoan samalla roskia pois luonnosta

Vaikutukset luontoon

Luonto pysyy
puhtaampana

Siellä on
mukavampaa
liikkua

Kasvit kasvavat
paremmin
Eläimet
eivät
vahingossa
syö
vaarallisia
roskia

Vaikutukset projektin tekijöille

Tutustuu
paremmin
omaan lähiympäristöönsä

Löytyy
uusi harrastus
vapaaehtoistyön
kautta

Fyysinen
kunto pysyy
yllä

Eläimillä on turvallisempaa elää

Tulee
hyvä
mieli

Aihe,
jonka parissa
haluaa ehkä
tulevaisuudessa
tehdä töitä tai
opiskella

Mitä opin?
Lopuksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä olette oppineet ja tehneet.
Kirjatkaa asiat julisteeseen linnun pyrstön pienempiin palloihin.
Pohtikaa esimerkiksi seuraavia asioita:
1. Olenko oppinut jotain itsestäni?

3. Olenko oppinut jonkun uuden taidon?

2. Olenko löytänyt projektin kautta itselleni

4. Olenko kehittynyt jossain asiassa?

esimerkiksi uuden kiinnostuksen kohteen,
harrastuksen tai opiskeltavan alan?

5. Olenko oppinut jotain muista ihmisistä?

