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1 Toiminta-ajatus
Järvi-Saimaan kansalaisopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista
opetusta teatteritaiteessa. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opisto voi myös järjestää alle kouluikäisille
varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille. Monipuolisella, moniarvoisella ja uudistuvalla
opetuksella edistetään yksilöllisen teatterisuhteen kehittymistä, elinikäistä oppimista ja
harrastamista, sekä annetaan valmiuksia jatko-opinnoille. Opetus ja sen tehtävä toteutetaan
yhteistyössä muiden oppilaitosten, yhteisöjen ja taidekasvatusta antavien tahojen kanssa
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

2 Teatteritaiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet
2.1 Teatteritaiteen perusopetuksen tehtävä
Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda edellytykset hyvän ja
yksilöllisen teatterisuhteen syntymiselle ja teatterin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on
tukea oppilaan omaehtoista ilmaisua ja osallisuutta. Opiskelussa korostuvat harrastamisen ilo sekä
oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman tekemisen ja kokemisen kautta.
Oppilasta kannustetaan esteettisen ja luovan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen.
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuetaan
oppilaiden myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Opintojen edetessä oppilas
oppii tunnistamaan vahvuutensa ja teatteriharrastus asettuu osaksi elävää ja toimivaa taiteiden
kenttää. Järvi-Saimaan kansalaisopistossa on vahvat perinteet erityisesti musiikkiteatterin
opettamiseen ja teatteritaiteen perusopetuksessa pyritään säilyttämään ja kehittämään tätä
toimialueen erityisvahvuutta ja kulttuuriperimää edelleen.
Opetuksen tehtävä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä
arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

2.2 Arvoperusta
Teatteritaiteen opetus Järvi-Saimaan kansalaisopistossa pohjautuu arvoperustaan, jonka mukaan
taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien
moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen
ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee
ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Teatteritaiteen perusopetuksessa
noudatetaan Järvi-Saimaan kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen
tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat
pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksessa
luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.
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2.3 Oppimiskäsitys
Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminta perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on
aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä
itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova
toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja
vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen
kannalta olennaisia.
Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan
kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla
kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja
monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän
rakentamista.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään
tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat
merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja
kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.
Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa
oppimista edistävää vuorovaikutusta.

2.4 Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen
osallisuuden edistäminen. Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja
monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen.
Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan
elinympäristöönsä taiteen keinoin.
Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun
edistäminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat.
Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta.
Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa
ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon
kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä. Oppilaita kannustetaan
tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

3 Opetuksen toteuttaminen
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.
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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.
Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjestää teatteritaiteen opetusta Rantasalmella soveltuvissa kunnan
tai muiden toimijoiden tiloissa ja toimii tiiviissä yhteistyössä Rantasalmen kunnan koulujen sekä
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen kanssa. Suurin osa opetuksesta annetaan
musiikkiteatteria varten suunnitellussa Musiikki- ja teatterisali Tornadossa, jossa on huomioitu
oppilaiden ja oppialan erityistarpeet. Opetustila on riittävän suuri, siinä on teatteri- ja tanssikäyttöön
sopiva lattia, riittävä välineistö ja varasto- ja valmistautumistilat sekä nykyteknologian mukaiset
valo- ja äänentoistolaitteet. Tilassa voidaan järjestää myös taiteenalalle ominaiset teatteriesitykset.
Materiaalihankinnoissa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.
Paikallinen ja alueellinen yhteistyö tuo yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.
Teatteritaiteen opetustilojen soveltuvuutta ja kuntoa seurataan ja opetusvälineiden
käyttökelpoisuutta ja kuntoa pidetään yllä.

3.2 Toimintakulttuuri ja työtavat
Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu työtä ohjaavien normien
tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen
toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen
mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja
vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta.
Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää
toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa
vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä
toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Vaikka pääpaino teatteritaiteen
perusopetuksessa on lasten ja nuorten opetuksessa, rohkaisemme eri ikäisiä harrastajia mukaan
yhteisiin opintoryhmiin, jolloin harrastus toimii myös sukupolvet yhdistävänä kokemuksena ja lisää
vuorovaikutusta eri ikäryhmien välillä. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös
oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä
elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös
taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan
ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.
Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen
kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen sekä
opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja
rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden
tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.
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4 Opintojen laajuus ja rakenne
4.1 Opintojen laajuus
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 oppituntia, josta
yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 oppituntia ja teemaopintojen 200 oppituntia.
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.
Opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen teatteritaiteen oppimäärän tavoitteiden ja
sisältöjen saavuttamisen. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä on
pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä
käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

4.2 Opintojen rakenne
Yleisen oppimäärän opinnot eri taiteenaloilla muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja
teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Taiteen perusopetusta voidaan
järjestää myös aikuisille.
Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen.
Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen.

4.3 Oppilaaksi ottaminen
Järvi-Saimaan kansalaisopisto tiedottaa vapaista oppilaspaikoista vuosittain ilmestyvässä
kurssiohjelmassa. Oppilaaksi ottaminen ei edellytä aiempia opintoja. Suurin osa teatteritaiteen
perusopetuksesta on ryhmäopetusta, eri ikäisille järjestetään omia ryhmiä. Oppilaat otetaan
kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksilöopetuksessa edellisenä lukuvuonna opiskelleet,
säännöllisesti tunneilla käyneet oppilaat ovat etusijalla seuraavan kauden opintoihin.

4.4 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
Järvi-Saimaan kansalaisopisto tiedottaa toiminnastaan ja opetuksestaan avoimesti vuosittaisella
kurssiohjelmalla, toimintakertomuksin sekä nettisivujen, sosiaalisen median ja lehdistön
välityksellä. Teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma pidetään näkyvillä kansalaisopiston
www-sivuilla. Opisto tuo esille matalan kynnyksen lähestymistä kaikenlaisissa tilanteissa.
Huoltajiin otetaan yhteyttä tarvittaessa. Yhteistyötä tehdään myös muiden oppilaitosten, yhteisöjen
ja taidekasvatusta antavien tahojen kanssa.

4.5 Toiminnan kehittäminen
Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Opetuksen kehittämiseksi Järvi-Saimaan kansalaisopisto
tarjoaa mahdollisuuksia henkilökunnan kouluttautumiselle, opettajien kohtaamiselle sekä
tarvittaessa kuulee opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan yhteisissä tapaamisissa tai
palautelomakkeiden avulla. Opiskelijapalautteen välityksellä saamme arvokasta tietoa toiminnan
kehittämiseksi. Järvi-Saimaan kansalaisopisto arvioi myös omaa toimintaansa lukuvuosien aikana.
Toiminnan kehittämistä ja arviointia toteutetaan myös yhteistyössä muiden oppilaitosten, yhteisöjen
ja taidekasvatusta antavien tahojen kanssa. Opetussuunnitelman toteutumista ja
tarkoituksenmukaisuutta seurataan ja tarvittaessa tarkennetaan.
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5 Opintojen sisältö
Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaiden
aktiivista toimijuutta ja teatteritaiteen ymmärrystä. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen
omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan. Opetus kannustaa oppilasta rakentavaan
toimintaan yksilönä sekä vuorovaikutukseen ryhmän jäsenenä. Teatteritaidetta voi opiskella eri
lähtökohtien, tekemisen tapojen ja näkökulmien kautta, esimerkiksi esiintyjyyden,
näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta.
Teatteritaide on luonteeltaan haarautuva ja eri lajeja sisältävä taidemuoto, jossa yhdistyvät eri
taiteenalat. Sitä voidaan toteuttaa eri yhteisöissä ja ympäristöissä. Yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman perusteissa teatteritaide toteutuu erilaisina esityksinä ja esittämisen muotoina.
Opetuksessa tuetaan oppilaiden iloa, uteliaisuutta ja motivaatiota opiskella ryhmässä toimien.
Teatteritaiteen opiskelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kulttuurista osaamista kehittämällä
heidän taitojaan ja tietojaan. Oppilasta ohjataan sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.
Yleisen oppimäärän opinnot luovat valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen
osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään. Järvi-Saimaan kansalaisopistossa teatteritaiteen
haarautuvuus ja moninaisuus huomioidaan pitkäjänteisellä työllä ja valitsemalla eri vuosina erilaisia
tyylejä ja tekniikoita sisältäviä teoksia harjoiteltavaksi ja esitettäväksi. Järvi-Saimaan
kansalaisopisto järjestää myös taiteen perusopetusta musiikissa ja taiteidenvälisyys erityisesti
teatteritaiteen ja musiikin perusopetuksen välillä on luontevaa.

5.1 Teatteritaiteen yhteiset opinnot
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tavoitteena on tutustua teatterin tekemisen
suuntauksiin ja käytäntöihin sekä teatteriin taidemuotona. Opinnot koostuvat eri tavoitealueita
yhdistelevistä opintokokonaisuuksista, painopisteenä musiikkiteatteriopinnot.
Tavoitteet
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•
•
•

kannustaa oppilasta toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä
rohkaista oppilasta vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten esiintyjien ja yleisön kanssa
ohjata oppilasta harjoittelemaan läsnäoloa esiintymistilanteessa
ohjata oppilasta harjoittelemaan kokonaisvaltaista ilmaisua
rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa työskentelyään
ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä muihin taiteenlajeihin.
Teatteriesitys
Opetuksen tavoitteena on

•
•
•

motivoida oppilasta työskentelemään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
ohjata oppilasta omaksumaan teatterin käsitteitä ja tutustumaan eri osa-alueisiin
ohjata tunnistamaan esityksen harjoitusprosessin vaiheita.
Oma taiteellinen prosessi
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Opetuksen tavoitteena on
•
•
•

kannustaa oppilasta luovaan toimintaan ja uteliaisuuteen sekä kokeilemaan rohkeasti teatterin
keinoja
rohkaista oppilasta uskomaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan
innostaa oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita ja reflektoimaan omaa työskentelyään.
Teatteritaide osana yhteiskuntaa
Opetuksen tavoitteena on

•
•
•
•

kannustaa oppilasta havainnoimaan teatteria yhteiskunnallisena ilmiönä
ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin taidemuotona
ohjata oppilasta analysoimaan kokemaansa ja näkemäänsä
ohjata oppilasta tutustumaan teatterin moninaisiin työnkuviin.
Keskeiset sisällöt
Teatteritaiteen yhteisissä opinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten harjoitteiden ja
esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa keskustellaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä
sekä harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja, kuten esiintyjyyden eri osa-alueita ja esiintymistaitoja
(puhe, fyysinen ilmaisu, äänenkäyttö).
Tuotetaan esitysten lähdemateriaaleja itse osana harjoitusprosessia ja tutustutaan erilaisiin
lähdemateriaaleihin, esimerkiksi näytelmiin, runoihin, satuihin, elokuviin, mediateksteihin, kuviin,
ääniin tai elämäntarinoihin. Opintojen aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista
sekä reflektion tekemistä eri tavoin.
Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet
Teatteritaiteen opinnoissa annetaan viikoittain opetusta kolmessa musiikkiteatterin osa-alueessa:
näyttelijäntyö, musikaalitanssi ja musikaalilaulu. Oppilas suorittaa tunneilla sekä yhteisiä että
teemaopintoja – yhteisiin opintoihin kuuluvat esim. joukkokohtaukset, yhteislaulut sekä isot
tanssinumerot. Teemaopintoihin kuuluu mm. oman roolityön syventäminen, soololaulut ja -tanssit
sekä muut pienryhmäharjoitteet. Opetuksen tuntimäärä vaihtelee harrastajien iän mukaan siten, että
nuoremmilla harrastajilla viikoittainen tuntimäärä on pienempi kuin vanhemmilla harrastajilla.

•

näyttelijäntyö 1–2 tuntia viikossa
Oppilas tutustuu itseensä näyttelijänä ja löytää persoonallisen ja luonnollisen tavan esiintyä sekä
perehtyy kokonaisvaltaisen roolityön tekemiseen.

•

musikaalitanssi 1–2 tuntia viikossa
Oppilas tutustuu erilaisiin tanssilajeihin ja oppii käyttämään niitä näyttelijän kokonaisilmaisussa
hyväksi. Oppilas laajentaa ja syventää kehollista ilmaisukykyä.

•

musikaalilaulu 1–2 tuntia viikossa
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Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin käyttää ääntä sekä yksin että ryhmässä. Oppilas perehtyy
erilaisiin laulutyyleihin ja niiden tekniikoihin.

5.2 Teatteritaiteen teemaopinnot
Yleisen oppimäärän teemaopintojen tavoitteena on monipuolistaa teatteritaiteen ymmärrystä ja
ilmaisullisia keinoja. Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosesseista ja toimimisesta
työryhmän jäsenenä. Opinnot koostuvat eri tavoitealueita yhdistelevistä opintokokonaisuuksista,
painopisteenä musiikkiteatteriopinnot.
Tavoitteet
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
Opetuksen tavoitteena on
•
•
•
•
•

kannustaa oppilasta toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä
rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen ja kontaktiin toisten esiintyjien ja yleisön kanssa
ohjata oppilasta ymmärtämään läsnäolon merkitys esiintymistilanteessa
ohjata oppilasta kehittämään kokonaisvaltaista ilmaisuaan
rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa ja muiden työskentelyä.
Teatteriesitys
Opetuksen tavoitteena on

•
•
•
•

motivoida ja sitouttaa oppilasta työskentelemään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
ohjata oppilasta omaksumaan teatterin käsitteitä ja jonkin osa-alueen, kuten näyttelijäntyön
ohjata oppilasta tutustumaan teatteriesitysten eri muotoihin
ohjata oppilasta tutustumaan näytelmäkirjallisuuteen ja harjoittelemaan näytelmien lukemista.
Oma taiteellinen prosessi
Opetuksen tavoitteena on

•
•
•

ohjata oppilasta havainnoimaan itseään sekä ilmiöitä ja todellisuutta ympärillään
rohkaista oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja ilmaisemaan itseään
innostaa oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita ja reflektoimaan omaa työskentelyään.
Teatteritaide osana yhteiskuntaa
Opetuksen tavoitteena on

•
•
•
•

kannustaa oppilasta havainnoimaan teatteria ja teatteritaidetta osana omaa elämää ja
yhteiskunnallisena ilmiönä
ohjata oppilasta tutustumaan teatterin moninaisiin tehtävänkuviin, teatteritaitojen hyödyntämiseen
eri ammateissa, työnhaussa ja opiskelussa sekä harrastamaan teatteria monipuolisesti
ohjata oppilasta tutustumaan teatteriin ja sen sovelluksiin taidemuotona ja teatteritaiteen yhteyksiin
muihin taiteisiin
ohjata oppilasta analysoimaan kokemaansa ja näkemäänsä.
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Keskeiset sisällöt
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän teemaopinnoissa tutustutaan teatteritaiteeseen erilaisten
harjoitteiden ja esitystentekoprosessien kautta. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia teatteritaitoja sekä
keskustellaan, analysoidaan ja toimitaan vuorovaikutteisesti ryhmässä.
Opinnoissa tutustutaan erilaisiin esitysten lähdemateriaaleihin ja tuotetaan niitä itse. Opintojen
aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista sekä reflektion tekemistä eri tavoin.
Teemaopintojen opintokokonaisuudet
Teatteritaiteen opinnoissa annetaan viikoittain opetusta kolmessa musiikkiteatterin osa-alueessa:
näyttelijäntyö, musikaalitanssi ja musikaalilaulu. Opiskelija suorittaa tunneilla sekä yhteisiä että
teemaopintoja – yhteisiin opintoihin kuuluvat esim. joukkokohtaukset, yhteislaulut sekä isot
tanssinumerot. Teemaopintoihin kuuluu mm. oman roolityön syventäminen, soololaulut ja -tanssit
sekä muut pienryhmäharjoitteet. Opetuksen tuntimäärä vaihtelee harrastajien iän mukaan siten, että
nuoremmilla harrastajilla viikoittainen tuntimäärä on pienempi kuin vanhemmilla harrastajilla.
•
•
•

syventävä näyttelijäntyö (noin 1 tunti viikossa)
syventävä musikaalitanssi (noin 1 tunti viikossa)
syventävä musikaalilaulu (noin 1 tunti viikossa)
Valinnaiset teemaopinnot
Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös muita teatteritaiteen opintoja. Kurssit voivat olla
lyhytkursseja tai säännöllistä viikko-opetusta. Kurssit vaihtelevat vuosittain tarjoten monipuolisen
mahdollisuuden syventää opintoja opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Valinnaisiin teemaopintoihin
voivat kuulua esimerkiksi musikaaliorkesteriopinnot, teatterivalo- tai äänitekniikka,
studiotekniikka, yksinlaulu, maskeeraus-, puvustus- tai lavastusopinnot tai muut opetuksen
järjestäjän tarjoamat teatterin osa-alueiden kurssit.

5.3 Varhaisiän teatterikasvatus
Varhaisiän teatterikasvatuksen tavoitteena on rohkaista ja innostaa lapsia ilmaisemaan itseään
teatterileikin ja teatteritaiteen keinoin sekä saamaan kokemuksia ja elämyksiä teatterin tekemisestä
ja kokemisesta.
Varhaisiän opinnoissa opetuksen lähtökohtana on leikki. Opetuksessa korostetaan aistihavaintojen
tekoa sekä tuetaan mielikuvituksen ja aloitekyvyn kehittymistä. Oppilas ohjataan työskentelemään
pitkäjänteisesti. Hän harjoittelee ryhmässä olemista ja toimimista sekä opettelee keskustelemaan
omasta ja muiden työskentelystä. Oppilas tutustuu teatteri-ilmaisun alkeisiin. Hänen persoonallisen
ilmaisunsa kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden sekä rooli- ja teatterileikkien avulla. Oppilas
oppii käyttämään teatteritaiteen sanastoa. Opintojen laajuus on noin 1–2 viikkotuntia.

5.4 Aikuisten teatteritaiteen opetus
Aikuisten teatteritaiteen opetuksessa noudatetaan teatteritaiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja
keskeisiä sisältöjä. Aikuisten opetusta suunniteltaessa otetaan huomioon heidän kiinnostuksensa
kohteet, aiemmat opintonsa ja kokemuksensa teatteritaiteen alalla. Aikuisia ohjataan laatimaan oma
opiskeluohjelma oppilaitoksen opetussuunnitelman pohjalta. Heitä ohjataan itsenäiseen ja oma	
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aloitteiseen opiskeluun. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen
opiskeluilmapiiri. Aikuisten opiskelussa korostuu oman työskentelyn ja oppimisen seuranta ja
itsearviointi.

5.5 Työtavat teatteritaiteen opetuksessa
Teatteritaiteen opiskelu tapahtuu ryhmässä, ja siinä korostuvat ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot.
Teatteritaidetta opiskellaan kokeilemalla ja harjoittelemalla. Sitoutuminen ja sitouttaminen sekä
motivointi tunneilla käymiseen ovat tärkeitä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen työskentelyyn omassa
toiminnassaan ja ryhmän yhteisissä tavoitteissa. Oppilaiden oman ilmaisu- ja havaintokyvyn
harjoittaminen on keskeistä, ja siinä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset keholliset kokemukset.
Työtavat valitaan siten, että ne tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää omaa oppimistaan ja
kehollisuuttaan, reflektoida oppimiaan taitoja ja kehittää niitä edelleen omassa taiteellisessa
työskentelyssään. Työtavoissa korostuu oppilaan kehityksen jatkuva seuranta säännöllisen
palautteen antamisen ja saamisen muodossa.

5.6 Oppimäärän yksilöllistäminen
Mikäli oppilas ei kykene vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn
vuoksi opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita ja oppimäärää
voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan oppimisedellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa siten, että oppilas
voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden,
sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn
yksilöllistämistä.

5.7 Oppimisen arviointi teatteritaiteen opetuksessa
Teatteritaiteen opintojen arviointi on luonteeltaan havaintoihin perustuvaa. Arvioinnin tehtävänä on
tukea opinnoissa edistymistä ja opinnoille annettujen tavoitteiden saavuttamista.
Arviointipalaute tukee oppilaiden oman taiteellisen ajattelun ja esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen
kehittymistä, omien tavoitteiden asettamista ja edistymisen seuraamista suhteessa niihin. Oppimista
arvioidaan myönteisesti ja kannustavasti. Monipuolinen ja jatkuva arviointi koostuu erilaisista
palautteen antamisen tavoista: oppilaat saavat henkilökohtaista palautetta opettajaltaan, ja oppilaita
ohjataan itse- ja vertaisarviointiin.
Arviointi tukee oppimaan oppimisen taitojen ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Arviointi on
kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. Arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn
ja tavoitellun osaamisen ja teatteritaitojen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan. Arvioinnin ja
palautteen antamisessa otetaan huomioon oppilaiden itsetunnon ja myönteisen minäkuvan
kehittyminen.
Teatteritaiteen yleisen oppimäärän oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetukselle annettuihin
tavoitealueisiin: esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin, teatteriesitykseen, omaan taiteelliseen
prosessiin ja teatteritaiteeseen osana yhteiskuntaa. Yhteisissä opinnoissa jatkuvan arvioinnin
tehtävänä on tukea teatteritaiteen perustaitojen harjoittelua ja kehittämistä. Keskeisenä työtapana on
suullinen arviointi ja palaute oppituntien yhteydessä. Ryhmäopetuksessa kaikki ryhmän jäsenet
hyötyvät myös muille ryhmän jäsenille annettavasta palautteesta. Arvioinnissa painottuvat
erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä teatteriesityksen valmistusprosessi. Oppilaat
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saavat kirjallista palautetta pääasiassa teatteriesityksen valmistavien harjoitusten sekä
kenraaliharjoitusten yhteydessä. Esityskauden jälkeen teatteriesityksen valmistamisprosessi
arvioidaan yhteisessä palautekeskustelussa.
Teemaopinnoissa jatkuvan arvioinnin tehtävänä on tukea teatteritaiteen taitojen kehittymistä.
Arvioinnissa painottuvat erityisesti oma taiteellinen prosessi ja taitojen syventyminen.
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat
aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.
Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin
osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja
sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa
ja opintojen hyväksilukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu.

6 Todistukset
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän
on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
• todistuksen nimi
• koulutuksen järjestäjän nimi
• oppilaitoksen nimi
• taiteenala
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika vuosina
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot − kunkin opintokokonaisuuden nimi ja
laajuus
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot − kunkin opintokokonaisuuden nimi ja
laajuus
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut
koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut
julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen
perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä,
jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan
saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman
• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan yleisen
oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.
Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.
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