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KENEN 
KASVATUSFILOSOFIAA?



  

Suodatinpussitehtävä

● Kirjoita suodatinpussiin joko   

“Mikko on minun flosofan 

opettajani” 

TAI 

“Minä olen oma opettajani”



  



  

PEDAGOGINEN 
TUKHOLMAN SYNDROOMA 

● Selviytymisreaktio 

pedagogiseen 

alistussuhteeseen 

● pedagogisesti alistavissa 

oppimisympäristöissä oppilaalle 

saattaa kehittyä halu tulla 

“pedagogisesti kidnapatuksi”



  

PEDAGOGINEN 
Liman SYNDROOMA 

● Perustuu kaappaajan 

kokemaan sympatiaan 

kaapattuja kohtaan

● Johtaa pyrkimykseen 

vapauttaa   

“pedagogiset 

panttivangit”



  



  

olemmeko me pedagogia 
unessakävelijöitä?



  



  

Kenen
kasvatusta? 

Kenen 
  Päämääriä?



  

Kenen vallassa kasvatus 
kouluissa on?



  

kenen yhteiskuntaa 
kasvatuksella ajetaan?



  

Onko yhteiskuntakriittisyys 
opettajan hyve vai pahe?



  

Onko opettajan työ 
poliittinen vai 

byrokraattinen ammatti?



  

PAULO FREIREN KYYDISSÄ



  

Tehtävä

Luonnostele 2-3 hengen ryhmässä 6. 

luokan oppitunti Missä tahansa 

oppiaineessa pyrkien Freiren 

kuvaamaan problematisoivaan 

kasvatukseen.



  

Kolikkotehtävä



  

MITEN KIELI JA VALTA 
KIETOUTUVAT TOISIINSA?



  

“Kielen rajat ovat meidän 

maailmamme rajat” 

- Ludvig Wittgenstein



  

“Tunnemme itsemme vapaiksi, 

koska meillä ei ole kieltä 

vapaudettomuutemme ilmaisemiseen” 

- Slavoj Zizek



  

“Tietää ja olla tietämättä, olla tietoinen 

siitä että puhuu täyden totuuden samalla 

kun latelee huolellisesti valmisteltuja 

valheita, olla samalla kertaa kahta eri 

mieltä, jotka tekevät toisensa täysin 

mahdottomiksi; tietää ne ristiriitaisiksi ja 

uskoa kumpaankin” - George Orwell

Kaksoisajattelu



  

Kasvattajan narratiivinen 
viisaus? Mitä se on?



  

Me uneksimme kertomuksin, me näemme päiväunia 

kertomuksin, muistamme, ennakoimme, toivomme, 

olemme epätoivoisia, uskomme, epäilemme, 

suunnittelemme, korjaamme, kritisoimme, 

rakennamme, juoruamme, opimme, vihaamme ja 

rakastamme kertomuksen avulla. Elääksemme 

todella luomme tarinoita itsestämme ja toisista, 

henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta 

menneisyydstä ja tulevaisuudesta.

BARBARA HARDY



  

Tarinat voivat sekä köyhdyttää ja kahlita 

että vapauttaa ja rikastaa ymmärrystä. 

Emansipaatio ei tämän mukaan ole 

vapautumista tarinallisesta 

ajattelumuodosta sinänsä, vaan 

vapautumista huonoista tarinoista, 

epäkelvoista välineistä.

VILMA HÄNNINEN



  

uhritarina

TARINAMALLEJA
prinsessatarina

prinssitarina

sankaritarina

tuhkimotarina
hukkumistarina

pelastustarina

häpeätarina menestystarina

toistotarina

kehitystarina
muutostarina

selviytymistarina

menneisyysstarinanykyisyystarina
tulevaisuustarina

yhteisötarina
yksilötarina

Avoin loppu
Traaginen loppu

Onnellinen loppu



  

käsikirjoittakaa 3-4 hengen ryhmissä 

jokin opettajan työn eettinen 

ristiriitatilanne. dramatisoikaa se 

seuraavalle kerralle kohtaukseksi 

niin, että opettaja EI onnistu 

ratkaisemaan kohtaamaansa dilemmaa.

Kotitehtävä
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