
Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) 

HUOM! Aikataulumuutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään! 

Kesäopetus 2022 
 
Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus. 
Lähiopetukset aina klo 15.30-21.00, paitsi 12.-3.8.2022: pe klo 17-21 ja la 9-17 
 
JYVÄSKYLÄN RYHMÄ 
 

Kesäkuu 
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet (1 op), lähiopetus ma 6.6. ja ti 7.6.  
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op), lähiopetus ke 8.6. ja to 9.6.  
 

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op) (oppimistehtävä)  
 

ODKP1150 Improvisaatio 1 op, lähiopetus ma 13.6. ja ti 14.6.  
 

ODKP1150 Improvisaation perusteet (1 op) (oppimistehtävä)  
 

ODKP1130 Dramaturgian perusteet (1 op), lähiopetus ke 15.6. ja to 16.6.  
 

ODKP1130 Näytelmäanalyysi (2 op) (oppimistehtävä)  
ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op) (oppimistehtävä)  
 

  

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia (1 op), lähiopetus ma 27.6. ja ti 28.6.  
 
 ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op) (oppimistehtävä)  
 
ODKP1160 Tanssi- ja liikeimprovisaatio (1 op) lähiopetus ma 20.6. ja ti 21.6.  
 
ODKP1150 Näyttelijäntyö (1 op), lähiopetus ke 29.6. ja to 30.6.  
 
 

Elokuu 
ODKP1160 Ohjaajantyö (1 op) lähiopetus ryhmä 1 ma 1.8. ja ti 2.8. ja ryhmä 2 ke 3.8. ja to 
4.8 

      
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen (1 op), lähiopetus ryhmä 2 ma 1.8. ja ti 2.8. ja 
ryhmä 1 ke 3.8. ja to 4.8.  
   
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana (1 op), lähiopetus pe 12.8. klo 17-21 
 ja la 13.8. klo 9-17   
 



ODKP1190 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) 
(oppimistehtävä) 

 

HELSINGIN RYHMÄ 
 

Kesäkuu 
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet (1 op), lähiopetus ma 6.6. ja ti 7.6.  
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op), lähiopetus ke 8.6. ja to 9.6.  
 

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op) (oppimistehtävä)  
 

ODKP1150 Improvisaatio 1 op, lähiopetus ma 13.6. ja ti 14.6.  
 

ODKP1150 Improvisaation perusteet (1 op) (oppimistehtävä)  
 

ODKP1130 Dramaturgian perusteet (1 op), lähiopetus ke 15.6. ja to 16.6.  
 

ODKP1130 Näytelmäanalyysi (2 op) (oppimistehtävä)  
ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op) (oppimistehtävä)  

  

 
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia (1 op), lähiopetus ma 27.6. ja ti 28.6.  
 
 ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op) (oppimistehtävä)  
 
ODKP1160 Näyttelijäntyö (1 op) lähiopetus ma 20.6. ja ti 21.6.  
 
ODKP1150 Tanssi- ja liikeimprovisaatio lähiopetus (1 op), lähiopetus ke 29.6. ja to 30.6. 
 

Elokuu 
ODKP1160 Ohjaajantyö (1 op) lähiopetus ryhmä 1 ma 1.8. ja ti 2.8. ja ryhmä 2 ke 3.8. ja to 
4.8 

      
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen (1 op), lähiopetus ryhmä 2 ma 1.8. ja ti 2.8. ja 
ryhmä 1 ke 3.8. ja to 4.8.  
   
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana (1 op), lähiopetus pe 12.8. klo 17-21 
 ja la 13.8. klo 9-17   
 

ODKP1190 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) 
(oppimistehtävä) 

 
 


