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2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä
 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia
opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen
kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja
elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista
osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen
ja korkea-asteen koulutukseen.
 
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen
keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle.
Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan
ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja
osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden
identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.
 
Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle
Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden
taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 
 
 



3.1 Oppimisympäristöt
 
Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä
yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti
turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja
innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.
 
Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa
heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen
ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset
taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen
osaamisen kehittämiseen.
 
Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva
osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja
viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan
opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen valinnassa
otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet.
Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat
sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.
 



2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä
 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen
perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta
pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden
suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä
taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa
valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen
koulutukseen.
 
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen
keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle.
Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja
arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden
kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista
ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.
 
Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle
Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden
taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 
 



Keskustelu 1
 
OPS:n perusteista:
Opiskella taidetta pitkäjänteisesti, pitkäkestoisesti,
Päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti
Edistää taidesuhteen kehittymistä
Edistää elinikäistä taiteen harrastamista
Kehittää taiteenalalle ominaista osaamista
 
 
Kysymykset?
Mitä on se taide jota opetetaan?
Mitä on oppilaan taidesuhde?
Miten tämä näkyy sirkuksessa ja teatterissa?
Miten oppilaitoksen taidekäsitys määritellään?



Keskustelu 2
 
 
OPS:n perusteista:
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin.
Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle.
Vahvistaa oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.
Tukee luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä.
Vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon
kehittymistä.
 
 
 
Kysymykset?
Miten mennyt ja tulevaisuus näkyy taideopetuksessa?
Miten taideopetus uudistaa kulttuuria laajasti ymmärrettynä?
Miten tuemme luovuutta ja osallisuutta?
Mikä on taideopetuksen merkitys identiteetin luomisessa?
 
 
 



3.1 Oppimisympäristöt
 
Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä
yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.
Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti
turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja
innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.
 
Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa
heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden
onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat
edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä
taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.
 
Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva
osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja
viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan
opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Oppimisympäristöjen valinnassa
otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet.
Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa
tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.



Keskustelu 3
 
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan
tiloja ja paikkoja
yhteisöjä ja käytäntöjä
 
Oppimisympäristöt ovat
fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia
avoimia ja myönteisiä
rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan
 
Otetaan huomioon
oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet
oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen
 
Mahdollistajat
asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit
tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö
 
Kysymykset?
Mitä on turvallisuus teatteri- ja sirkustaiteessa?
Miten oppiminen voi laajentua oppilaitoksen ulkopuolelle?
Mitä uudet oppimisympäristöt ovat ja miten niitä voi hyödyntää?  



Keskustelu 4
 
Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on
tukea oppilaiden kasvua ja
innostaa heidät oppimiseen
tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin
 
Tavoitteena on luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen
 
Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa
tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja
 
Kysymykset?
Mikä on taideoppilaitoksen rooli oppilaan kasvussa?
Miten innostamme oppimaan?
Mitä taiteiden välisyys voi olla opetuksessa?
Mitä on sosiaalinen tai yhteiskunnallinen näkökulma taideopetuksessa?
 



Keskustelu 5
 
 
Miten taidekäsitys näkyy oppimisympäristöissä?
 


