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Kuinkapauon mahtuu
o a oo

pieneen s$ämeen?
Kysymys nousee mieleeni, kun
katson uutisista kohtalokkai'
ta hätähuutoja. Mikä ajaa nuo-
ren tekemään hirmutekoja toi-
sille ihmisille?l Elämän tulisi olla
avoinna ja tarj ota mahdolli suuk-
siatöytää oma paikkansa muut-
tuvassa maailmassamme.

Työpaikoilla j ärj estetään eri-
laisia työhyvinvointiin ja työs-
sä viihtyvyyden lisäämiseen
liittyviä koulutuksia. Tällaiset
koulutukset j ärj estelmällisesti
ja säännöllisesti toteutettuina
olisivat tarpeen myös lasten ja
nuorten parissa.

Miten saisimme lisättyä hy-
vinvointia ja viihtyvyyttä op-
pilaiden keskuuteen? Toki
koulurakennusten toimivuus
on avainasemassa, mutta sitä-
kin tärkeämpää olisi fokusoida
oppilaan sisäisen måailman tu-
kemiseen.

Meillä on Suomessa paljon
koulutettuj a draamaopettaj ia,
jotka omalla taidollaan pystyi-
sivät vastaamaan haasteeseen.
Säännöllinen ja jatkuva opiske-
lu draaman menetelmin ohjai-
si oppilaat tutkimaan itseään,
ympäröivää maailmaa ja sen
ilmiöitä rakentavasti ja itseoh-

jautuvasti, Draarnaopetuksen
peruspilarina on yhteisöllisyys
ja sitä meidän yhteiskuntamme
tarvitsee. Pidetään kaverista
huolta ja nähdään vaivaa sen
eteen, että huomennakin olisi
kaikilla hyvä olla.

I(ouluissa on taitavia opet-
tajia, jotka käyttävät draaman
monia eri menetelmiä ja tek-
niikoita päivittäisessä opetus-
työssään. Silti uskallan väit-
tää, että itsenäinen: draama-
kasvatustunti ohj aisi oppilaita
sekä oppimaan draamataitoja
että kykyä käsitellä tunteita ja
ristiriitatilanteita j a tarkastele -

maan omia arvojaan.
Roolissa on niin paljon hel-

pompaa ja sallitumpaa heit-
täytyä kohtaamaan kipeitäkin
asioita yhdessä muun ryhmän
tukemana. Pieneen sydämeen
rnahtuu enemmän itseäja mui-
ta kohtaan myönteisiä ajatuk
sia ja tuntemuksia kokemuk-
sen avulla.

Tässä muutaman opettajaksi
opiskelevan tuoreita komment-
teja draamakasvatuksen mer-
kityksestä:

"Ymmärrän nyt selvemtnin,

kuinka draamaharjoitukset
voivat parhaimmillaan antaa
oppilaille myönteisiä elämyk-
siä ja rakentaa yhteisöllisyyt-
tä oppilaiden välille. Harjoit-
teet edistävät myös luovuut-
ta jarohkeuttaja luultavaa on,
että myos oppilaiden vuoro-
vaikutustaidot ja yhteistyötai-
dot kohenevat." Eeva Willberg,
KM, erityisopettaja

"Roolissa oppilas voi ilmais-
ta sellaista, mitå hän ei muuten
sanoisi. Opettajana olen huo-
mannut, että hupsis tämäkin
oppilas oli ihan erilainen kuin
olen oppinut tuntemaan. Opi-
taan itsestä lisää, mutta myös
oppilaista draaman kautta. It-
setuntemus lisääntyy - samal-
la oppilastuntemus. Usein esi-

merkiksi G-luokalla roolit ovat
jo urautuneet tietylle uralle.
Toisaalta sosiaaliset taidot ja
empatiakyky kehittyvät - ne
ovat tärkeitä taitoja oppilail-
la. Draamakasvatuksen avulla
näitä totuttuja rooleja voi pur-
kaa ja niiden avulla voidaan
rakentaa toisenlaisia rooleja."
Anni Riihimäki ;' lastentarhan-
opettaja

"Ryhmässä olevien roolit,
valta-asema suhteet muihin
ryhmän jäseniin sekä .ulko-
puolisiin muuttuvat sekä kom-
munikaation että tunnesuhtei-
den osalta ryhmän elinkaaren
aikana. Ryhmäytyminen ja yk
silön paikan löytyminen toimii
myös koulussa ja yritysmaail-
masqa niin oppilailla kuin
opettajillakin. Vuorovaikutus
on oppilaiden vä istä, oppi-
laan ja opettajan välistä yhtei-
sen kokemisen jakamista. Tä-
hän päästään osallistuvan yh-
teistoiminnallisen oppimisen
ja kasvatuksen kautta. Oppi-
laat ja opettaja ryhmäytyvät
keskenään. Se vain on niin.
I(un tämän ymmärtää, voi sitä
myos paremmin ohjata ja vai-
kuttaa ryhmäytymisen kautta
tuleviin toimintatapoihin sekä
ottaa käyttöön ryhmäytymistä
tukevia toimintatapoj a." Mntti
Vakkurio upseeri

"Ilmaisutaito eli draamakas-
vatus on tapa tukea oppilaiden
monipuolista kehitystä toimin-
nallisella tavalla ottaen huomi-
oon opetussuunnitelman eri
osa-alueet ja integraatio mah-

dollisuudet. Tavoitteet ja ref-
lektointi ovat keskeisiä asi-

oita. Opetussuunnitelmasta
(2OO4) löytyy ihmisenä kasva-
minen otsikon alta seuraavan-
laisia asioita: fyysiseen, psyyk-
kiseen ja sosiaaliseen kasvuun
väikuttavia tekij öitä, tunteiden
tunnistaminen ja käsittely, vi-
reyteen ja luovuuteen vaikut-
tavia tekij öitä, oikeudenmukai-
suus, tasa-arvo, pitkäjänteinen
ja tavoitteellinen itsensä kehit-
täminen, toisten huomioon ot-
taminen, oikeudet, velvollisuu-
den ja vastuut ryhmässä, eri-
laisia yhteistoimintatapoja.
Tämän ihmisenä kehittymi-
sen osa-alueen keskeisen si-

sällön perusteella draamakas-
vatusta tulisi ehdottomasti to-
teuttaa luokassa säännöllises-
ti. Draamakasvatus on omiaan
edistämään ihmisenä kasvua ja
kehittymistä. Tärkeää or, et-
tä draamakasvatuksen tavoit-
teet löytyvät opetussuunnitel-
masta." Eija Liikonen, luokan'
opettaja

Pia Järvi, musiikin maisteri,
draamaopettaja
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