VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON UUSI OPETUSSUUNNITELMA
Uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön musiikkiopistoissa 1.8.2018 alkaen. Uudessa
opetussuunnitelmassa painopistealueita ovat esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja
harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi.
Ensi syksystä alkaen tasosuoritukset poistuvat ja arvioinnissa siirrytään numeroarvioinnista sanalliseen
arviointiin. Tasosuoritusten tilalle tulee opintokokonaisuuksia, joihin kuuluu instrumenttiopintoja,
yhteismusisointia, musiikin perusteiden opintoja sekä valinnaisia opintoja. Opintojaksoja toteutetaan sekä
perinteisesti ympäri lukuvuoden että periodimaisesti.
Uusien opetussuunnitelmien käyttöönottamisessa on ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneille oppilaille
siirtymäaika 31.7.2021 saakka, johon mennessä oppilas voi suorittaa perustason tai opistotason opintonsa
vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Siirtymäajan käyttöä mietitään oppilaskohtaisesti oman opettajan
ja rehtorin kanssa. Siirtymäaikaa sovelletaan lähinnä niihin opiskelijoihin jotka ovat jo valmistelemassa joko
3-tasosuoritusta tai opistotason tasosuoritusta. Muiden osalta vanhan opetussuunnitelman mukaiset
opinnot ja suoritukset muunnetaan vastaamaan uuden opetussuunnitelman opintokokonaisuuksia.
Sivistyslautakunta käsittelee 15.5.2018 musiikkiopiston uutta opetussuunnitelmaa, joka toimitetaan
oppilaille lautakunnan hyväksymisen jälkeen.
OPETUKSEN LAAJUUS JA RAKENNE
Perusopintojen tasot 1-3 muuttuvat viideksi opintokokonaisuudeksi. Laskennallinen ohjeaika perusopintojen
suorittamiseen on 9 vuotta ja opetuksen kokonaismäärä 800 tuntia. Entisen musiikkiopistotason tilalle
tulevat syventävät opinnot, joiden ohjeellinen kesto on 3 vuotta ja opetuksen määrä 500 tuntia. Opetukseen
käytettävät tuntimäärät ovat laskennallisia ja ne sisältävät kaikille yhteisiä opintoja
kuten instrumenttiopetus, musiikin perusteiden opinnot ja yhteissoitto, sekä valinnaisia opintoja.
Valinnaisia opintokokonaisuuksia voivat olla mm. sivuinstrumentti, mupen lisätunnit, yhdessä musisointi,
studiotekniikka tai musiikkiteknologia, joista oppilas voi rakentaa kiinnostuksensa mukaisesti
opintopolkuaan. Laskennallisen tunnin pituus on 45 minuuttia, opiskeluun käytettävä kokonaisaika vaihtelee
oppilaan lähtötilanteesta ja iästä riippuen.
ARVIOINTI
Oppimisen arviointia tapahtuu jatkuvasti opintojen aikana. Opettaja antaa sanallista palautetta ja oppilas
tekee myös itsearviointia. Palautteen antamista harjoitellaan myös soittokavereiden kesken. Tasosuoritusten
sijaan kukin opintokokonaisuus katsotaan suoritetuksi sitten, kun instrumenttikohtaisesti kirjattu taitotaso
on saavutettu. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka arvioidaan ja josta annetaan
kirjallinen palaute.
Suorittamistavat vaihtelevat eri opintokokonaisuuksien kesken, mutta painottuvat esiintymisiin. Suoritus voi
olla esim. oppilaskonsertissa tai luokassa kaverikonsertissa esiintyminen. Oppilas saa sanallisen palautteen
ja voi siirtyä seuraavan opintokokonaisuuden pariin. Oppilaan edistyminen kirjataan oppilasrekisteriin ja sitä
seurataan yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa.
OPETUSTUNNIN PITUUS
Uusien maksusääntöjen mukaan oppilas voi syksystä alkaen valita oman instrumentin oppitunnin pituuden –
joko 30, 45 tai 60 minuuttia. Lukukausimaksun suuruus määräytyy oppitunnin pituuden mukaisesti.
Oppitunnin pituus päätetään yhdessä oman opettajan tai rehtorin kanssa.

SIVUAINE
Sivuainetta voi hakea milloin tahansa eikä sivuaineen hakemiseen vaadita enää suoritettua 2-tasosuoritusta.
Sivuaineen oppitunnin pituuden voi itse valita (30 tai 45 min). Sivuaineita voi olla myös useampia yhtä aikaa.
JATKAMIS-/LOPETTAMISILMOITUS
Jatkamis-/lopettamisilmoituksen palauttaminen on edellytys musiikkiopintojen jatkamiselle tai
lopettamiselle. Keskustelkaa opettajan tai rehtorin kanssa soittotunnin pituudesta, valinnaisista aineista tai
muista mieltä askarruttavista kohdista. Lomake palautetaan opettajalle tai kansliaan, tarkemmat ohjeet
löytyy lomakkeesta.
MUSIIKIN VARHAISKASVATUS
Musiikinopetus
pienimmille
järjestetään
vauvamuskarissa,
musiikkileikkikoulussa
sekä
soitinvalmennusryhmässä, jossa tutustutaan vuoden aikana kolmen viikon periodeissa neljään eri
instrumenttiin kunkin soittimen opettajan ohjauksella.
MUSIIKKIOPISTOON JA MUSKARIIN ILMOITTAUTUMINEN
Musiikkiopistoon ilmoittaudutaan 16.4. alkaen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy
musiikkiopiston
kotisivuilta.
Oppilaita
otetaan
musiikkiopistoon
instrumenttikohtaisesti
ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsykokeisiin perustuvasta oppilaaksi ottamisesta luovuttiin jo keväällä 2017.
Musiikin varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen alkaa samoin 16.4., lapsia otetaan ryhmiin
ilmoittautumisjärjestyksessä.

