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Miljökonst är en kunskapskälla, en ställningstagande och kritisk samhällelig engageringsmöjlighet
som vittgående kan nyttjas som redskap för miljöfostran och främjandet av miljömedvetenhet.
Det internationella Leaderprojektet ”Konst och miljö” (Taide ja ympäristö”) som vår förening driver
förenar miljöfostran och olika konstformer. Projektet lyfter fram elevernas egna idéer om miljön och
dess tillstånd och skydd samt skapar globala möjligheter att påverka.

Projektet är uppbyggt kring miljöfrågor och konstens olika former och består av olika skolevenemang,
verkstäder och inspirerande internationellt elevsamarbete med England. Genom projektet bekantar sig
eleverna med sin närmiljö och med de utmaningar naturen står inför genom att själv forska och
undersöka under projektpersonalens ledning. Med det upplevda och inlärda som grund skapar eleverna
efter eget intresse och egna idéer, olika konstverk som till exempel musik. Sociala medier som
Instagram och YouTube utnyttjas vid publicering av de konstnärliga alstren och för att föra fram det
angelägna miljöbudskapet.

Undervisningen utanför klassrummen erbjuder eleverna en stimulerande och kreativ
inlärningsmiljö. Bearbetningen av det inlärda till konstnärlig form sporrar och motiverar och
öppnar nya möjligheter. Målsättningen är att göra ungdomarnas egen röst hörd inom miljöfrågornas
mångfasetterade fält. Projektet betonar vikten av elevernas eget synsätt och åsikter och ger eleverna
möjlighet att lära av varandra med hjälp av förfaranden som lämpar sig för dem.

Projektet förverkligar internationell miljöfostran genom samarbete mellan Finländska och Engelska
skolor. Kärnan i det internationella samarbetet är elevutbytet mellan skolorna som breddar
elevernas miljömedvetenhet, erbjuder nya erfarenheter och möjliggör möten mellan olika kulturer
och miljöer. Social media och internet nätverket skolorna emellan hjälper eleverna att skapa
internationella kontakter och öppnar nya möjligheter.

Projektet är treårigt och miljödagarna med skolorna sparkades igång på hösten 2016. Projektets
totalbudget är 225 000 euro och det får finansiering av EU:s utvecklingsprogram för landsbygden
via Utvecklingsförening SILMU rf. Svenska kulturfonden stöder projektet genom att
delfinansieraprojektets egenfinansieringsandel.

Med i projektet tas sammanlagt 9 skolor från SILMU rf:s verksamhetsområde. Med är såväl finsksom svenskspråkiga skolor och klasser allt från gymnasiet till grundskolan. Några skolor har ännu
möjlighet att komma med i det treåriga projektet.

	
  

	
  
	
  

	
  

