Tiedote – julkaisuvapaa
Rautjärven ja Viron sotahistoriasta kokemuksellista oppimateriaalia nuorille
Tiivistelmä asiasta:
Rautjärven kunnan hallinnoiman EU-hankkeen (kumppaneina Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tarton
yliopisto) tavoitteena on tutkia miten lapsille ja nuorille puhuttiin toisesta maailmansodasta ja miten lapset
ja nuoret olisivat halunneet heille puhuttavan siitä. Tutkimuksen pohjalta laaditaan kokemuksellista
oppimateriaalia, kuten aiheeseen liittyvä sarjakuva, roolipeli ja opetuksellinen draamakierros Rautjärvelle.
Materiaali jaetaan ilmaiseksi vähintään neljääntoista EU maahan.
-Rautjärven kunta yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tarton yliopiston kanssa ovat
saaneet EU-rahoituksen Kansalaisten Eurooppa ohjelmasta ja tarkemmin Eurooppalainen muistiperintö
lohkosta. Myönnetty rahoitus on 99 750 euroa. Rautjärven kunta toimii hankkeen vastuullisena
toteuttajana ja yliopistot vastaavat hankkeen tutkimuksellisen osa-alueen toteuttamisesta. Hankkeen
toteutus aika on 1.8.2015 – 30.1.2017.
Hanke on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tehdään tutkimusta Rautjärvellä ja sen lähialueille sekä
Virossa Harjun alueella ja Tartossa. Tutkimuksessa haastatellaan ihmisiä, jotka kokivat toisen
maailmansodan tai sen vaikutukset lapsina. Haastattelujen aiheena on selvittää miten lapsille puhuttiin ja
kerrottiin sodasta ja sen vaikutuksista sekä miten he olisivat halunneet heille kerrottavan sodasta. Suomen
ja Viron aineistoja vertaillaan keskenään ja johtopäätökset kirjataan ylös.
Toisessa osassa kerätyn aineiston pohjalta tehdään opetuksellinen sarjakuva, jossa kerrotaan sodasta
lapsen ja nuoren silmin. Tavoitteena on löytää erilaisia näkökulmia aiheesta, joiden kautta lapset nuoret
kykenisivät ymmärtämään sotaa edes vähän paremmin. Tätä tukemaan laaditaan opetuksellinen roolipeli,
jossa yhdistyvät sodan kokeminen lapsen nuoren silmin sekä toisesta maailmansodasta oppiminen.
Sarjakuva ja roolipeli kirjoitetaan vähintään suomeksi ja englanniksi, ja käännetään muille kielille tarpeen
mukaan. Materiaali kasataan nettisivuille, jolloin se on helppo saada käyttöön sekä nettisivuille voidaan
jatkossa tuottaa lisää vastaavaa sisältöä. Viimeisenä vaiheena on kääntää Rautjärvelle tehdystä Desantti –
sotahistoriallisesta draamakierroksesta nuorille sopiva oppimiskierros, jossa he pääsevät tutustumaan
toiseen maailmansotaan kokemuksellisen oppimisen kautta. Kaiken oppimateriaalin on tarkoitus olla
mahdollisimman neutraalia, jotta turhaa syyllistämistä ja vastakkainasettelua vältetään. Tavoitteena on
löytää inhimillinen näkökulma aiheeseen.
Hankkeessa syntyvä oppimateriaali testataan muutamissa kouluissa Suomessa, Virossa ja Tanskassa ennen
sen julkaisemista. Oppimateriaalin jakelua varten meille on jo sopimukset 14 eri EU maahan. Lisää käyttäjiä
materiaalille etsitään koko hankkeen ajan.
Hankkeen on suunnitellut Juha-Pekka Natunen Rautjärven kunnalta ja hän toimii myös sen
projektijohtajana.

