
Pieniä ihmisiä – Suuria tarinoita, Raahe
Tiivistelmä: 

Raahen perusasteen 6. luokan oppilaiden luovuutta on herätelty antamalla ”Pienille ihmisille” eli oppilaille mahdollisuus tehdä ”Suuria tarinoita” eli nukketeatteriesityksiä. Koulujen 6. luokat työstivät esityksen itse  
käsikirjoituksesta  ja  musiikin  säveltämisestä  aina  koulujen  ja  päiväkotien  käyttöön  tarkoitetuiksi  videotallenteiksi  asti.  Alkuun  lähdettiin  yhteisellä  teatteri-  ja  multimediakoulutuksella.  Hankkeen myötä  niin  
oppilaiden kuin opettajienkin mediataidot ovat kohentuneet. Opetusta on voitu toteuttaa ainejakoista eheytetymmin, koska esityksen tekemisessä on päästy harjoittelemaan ryhmätyötaitojen lisäksi myös taito- ja  
taideaineita sekä ilmaisu- ja mediataitoja. Hankkeessa on tehty monitasoista yhteistyötä. Esim. Lybeckerin käsi- ja taideteollisuuopiston opettaja on ollut mukana suunnitteluryhmässä ja työttömien työpajassa on  
valmistettu nukketeatterinäyttämöt mukana oleville kouluille.

OPPIAINE käsityö, musiikki, kuvaamataito, äidinkieli

 KUVAT VIDEOT  
kuvat hankkeen blogisivulta Nukketeatteriesitys Seitsemän lammasta valloittaa maailman
http://www.peda.net/veraja/raahe/kehittaminen/oppimisymparisto/nukke http://www.youtube.com/watch?v=PMTuRiBOLBI&feature=youtu.be 

LAITTEET OHJELMISTOT
-videokamera Panasonic (videointi) -Word-tekstinkäsittely (käsikirjoittaminen)
-datatykki (video-otteiden yhteistarkastelu) -Editointiohjelma Hdwriter (videon leikkaus, editointi)
-valokuvauskamera (prosessin tallentaminen, taustakuvat) -Videoformaatin muunnosohjelmat tarvittaessa (dvd-tallenne, netti- ja pc-käyttö)
-dokumenttikamera (käsikirjoitusten, luonnospiirrosten tarkastelu; 

lavasteiden heijastaminen taustalle)
-pc-kone (tekstinkäsittely, videon tallentaminen, editointi)

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön osa-alue: koulutusympäristö (sosiaalinen oppiminen), vuorovaikutuksessa: tietotekniikkaympäristö (virtuaalinen)
-Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004): opetuksen eheyttäminen: kokonaisuuksien rakentaminen korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä; A ihekokonaisuus Ihmisenä 
kasvaminen (oppilas oppii toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä, oppilas oppii tunnistamaan esteettisen kokemuksen tärkeyden elämänlaadulle; Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito (päämääränä kehittää 
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämista sekä kehittää median käyttötaitoja)
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, oppimaan oppiminen, kommunikaatio, yhteistyö, työvälineiden hallinta: tvt-taidot

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Mediataidoilla luovuus ja ilmaisutaito videoksi

kohderyhmä: perusopetus

teemat: laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
taidepedagogiikka, 
tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
eheyttävät aihekokonaisuudet

avainsanat: luovuus, taito- ja taideaineet, ilmaisutaito, mediataidot, nukketeatteriesitys, video

Pieniä ihmisiä – Suuria tarinoita -hankkeessa 6. luokkalaiset opettajineen ovat itse valmistaneet nukketeatteriesityksen, joka on taltioitu videoksi. Nukketeatteriesityksen suunnittelemisessa ja toteutuksessa 
harjaantuvat käsillä tekeminen, ilmaisutaito ja yhdessä tekeminen. Esityksen videotaltioinnissa niin opettajat kuin oppilaatkin pääsevät harjoittelemaan multimediataitoja. Lavasteiden ja nukkien tekemisestä 
esityksen totetuttamiseen ja videon tekemiseen asti ulottuva projekti harjoittaa oppilaiden suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Kaikki luovuuden ja mediataitojen kehittämisestä ja eheytetyn oppimisen toteuttamisesta kiinnostuneet peruskouluyhteisöt voivat hyödyntää menetelmää. Käytössä tulee olla toimiva multimedialaitteisto ja helposti  
kuljetettava, turvallinen nukketeatterinäyttämö. Hankkeen etenemiseksi tarvittiin suunnittelyryhmän panosta. Asiantuntemusta suunnitteluryhmään saatiin käsi- ja taideteollisuusopistolta. Alkuun pääsemiseksi  
ohjaaville opettajille ja oppilaille järjestettiin koulutusta teatteri- ja multimediataidoista (käsikirjoituskoulutus, draamakoulutus, nukentaminen, videointi ja editointi). Mukana oli neljä ohjaajaa. Heiltä oli  
editointivaiheessa ja videon siirrossa mahdollista saada myös henkilökohtaista ohjausta. 

http://www.peda.net/veraja/raahe/kehittaminen/oppimisymparisto/nukke
http://www.youtube.com/watch?v=PMTuRiBOLBI&feature=youtu.be


Vinkki laitteen käytöstä: Dokumenttikameralla heijastamalla saadaan haluttu tausta näytelmille ja esityksille.

Hankkeessa mukana oleville kouluille jaettiin laitteita, materiaaleja sekä nukketeatterikalusto. Kaikki alakoulujen 6. luokat eri kouluissa ovat tehneet oman videon. Koulutuksen jälkeen oppilaat käsikirjoittivat 
sävelsivät, valmistivat, kuvasivat ja editoivat nukkenäytelmän. Näytelmät taltioitiin kolujen ja päiväkotien yhteiseen käyttöön palvelimelle. 

Käsikirjoitus- ja nukentamiskoulutukset osoittautuivat varsin tuloksillisiksi. Laitteiston ajantasaistaminen mahdollisti multimediaosuuden. Näytelmäharjoitukset olivat käynnissä maaliskuussa 2012 ja 
nukketeatteriesitys 7 lammasta valloittaa maailman julkaistiin Youtube videona syyskuun lopussa. Hankkeen sisältöä on esitelty paikkakunnan opetustoimenfoorumissa kaikille opettajille syksyllä 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=PMTuRiBOLBI&feature=youtu.be%20

