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Yleistä

Ylöjärven pianokoulu on yksityinen musiikkikoulu, joka toimii Tmi Ari Kareman 
alaisuudessa aputoiminimenä. Tämä opetussuunnitelma perustuu 
Opetushallituksen antaman taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen 
oppimäärän perusteisiin vuodelta 2017. Opetussuunnitelmassa on noudatetteu lakia 
(633/1��8) ja asetusta (813/1��8) taiteen perusopetuksen järjestämisestä.

Ylöjärvellä 26.6.2019�

Ari Karema

Rauhalantie 4B 115, 334480 Ylöjärvi

p. 050 303 5624

ylojarvenpianokoulu@gmail.com

www.ylojarvenpianokoulu.fi

Toiminta-ajatus

Ylöjärven pianokoulu tarjoaa mahdollisuuden tasokkaaseen musiikinopetukseen 
ilman pääsykokeita kaikille halukkaille katsomattea ikään, sukupuoleen, taitotasoon,
tai siihen haluaako musiikista itselleen kevyen harrastuksen, ammatin tai jotain 
siltä väliltä. Piano ja kosketinsoitteimet ovat toiminnan keskiössä, muttea myös useita
muita bändisoitteimia pystyy testaamaan ja opiskelemaan alkeistasolla. Soitteotunnit
järjestetään enimmäkseen yksityistunteina, jotka ovat tyyppillisesti vakioaikaan 
kerran viikossa. Myös bänditunteja pyritään järjestämään mahdollisuuksien 
mukaan. Musiikin tyylillinen paino on rytmimusiikissa.
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Oppimisympäristö

Ylöjärven pianokoulu tarjoaa Ylöjärven liikekulmilta akustoidun n. 50 neliömetrin 
olohuonemaisen tilan yleisimmillä bändisoitteimilla varustetteuna. Erilaisten 
kosketinsoitinten lisäksi oppilas voi tutustua mm. rumpusetteiin, kitaraan, 
ukuleleen, sähkö- ja kontrabassoon ja trumpetteiin. Kaikkia näitä soitteimia 
käytetään yhteissoitteoon tuntien aikana, ja oppilaita kannustetaan otteamaan niitä 
vapaasti käytteöön oman kiinnostuksensa mukaan.

Monenlaisia oppimistapoja tuetaan. Tavallisten työkalujen eli soitinten ja kirjojen 
lisäksi hyödynnetään mm. erilaisia teemakortteeja, opetuspelejä tabletilla, Youtuben 
Synthesia-videoita (joita on myös pianokoululla omia), kuvionuotteeja ja värejä sekä
piirtämistä valkotaululla.

Pianokoulun akustinen piano on mikitettey, joten omaa soitteoa voidaan äänitteää ja 
kuunnella. Myös sähköpianot on varustetteu looppereilla, joilla äänitetään ja 
luodaan lyhyitä moniraitaisia sävellyksiä.

Taustanauhoja ja äänitteeitä käytetään jatkuvasti soiton ohessa, joten tilassa on 
asianmukainen äänentoisto kaiutteimineen ja kuulokkeineen, joilla saa kuuluviin 
kaiken oheismateriaalin.

Soitteotilojen lisäksi koululla on miksausstudio, jossa voidaan harjoitella 
elektronisen musiikin tekemistä asiaankuuluvilla varusteilla. Tämä toimii loistavana
piristysruiskeena erityisesti teini-ikäisillä, joita pelkkä soitonharjoitteelu saatteaa 
välillä alkaa tympiä.

Tilojen tarkoituksena on luoda mahdollisimman monipuolinen ja musiikillisia 
virikkeitä tarjoava ympäristö, joka on sekä viihtyisä etteä käytännöllinen ja 
akustisesti toimiva. Ilmapiirin puolesta pyritään rentoon henkeen ja spontaaniin 
asenteeseen – oppilaiden ideoita ei teilata, vaan niitä lähdetään aina 
mahdollisuuksien mukaan toteutteamaan.
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Oppimiskäsitys

Ylöjärven pianokoulun oppimiskäsityksen kulmakivenä on, etteä oppilas oppii 
parhaiten soitteamalla aktiivisesti sitä musiikkia, josta itse pitää. Tästä johtuen 
opetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti luoda hyvää musiikkisuhdettea ja tätä 
kauttea luoda edellytyksiä oppilaiden kasvuun taiteilijoina. Taiteilijuuden 
edellytyksenä taas on vahvaan itseilmaisuun oppiminen, ja tästä syystä oppilaita 
kehotetaan etsimään ja löytämään itse musiikkia, jonka pohjalta soitteotuntien 
sisältö luodaan. Oppilaita kehotetaan myös tuomaan esiin omia mielipiteitään, ja 
niille annetaan tilaa. Virheiden kauttea saa oppia.

Käytännön tasolla tämä tarkoitteaa, etteä vaikka opetus onkin pohjimmiltaan 
tavoitteeellista ja tasolta toiselle etenevää, ei edes ”hyödyllisiä asioita” pakoteta, 
ennen kuin oppilas on valmis niihin. Jokainen oppii omaa reitteiään, ja 
yksityisopetuksessa sen järjestäminen on mahdollista. Oppitunti katsotaan 
onnistuneeksi, kun tunti on vietettey soitteimien ja musiikin parissa ja oppilas lähtee 
tunnilta hyvällä mielellä.

Arvot ja tavoitteeet

Positiivisen ja kestävän musiikkisuhteen luominen ja sen ylläpitäminen on 
Ylöjärven pianokoulun korkein tavoite. Pohjalla on usko siitä, etteä kestävän 
musiikkisuhteen tärkein edellytys on oppia löytämään omat mieltymyksensä ja 
tapansa lähestyä musiikkia, sekä oppia käytteämään niitä. Opetteajan tehtävä on 
tällöin autteaa oppilasta löytämään omat inspiraationlähteensä ja aktiivisesti 
kannustaa ja autteaa niiden tuomisessa omaan soitteoon. Tämän toteutumiseksi 
oppilaalle täytyy antaa tilaa. Kappaleita ja teorioita ei voi vain kaataa oppilaan 
päälle, vaan on tärkeää rakentaa luotteamusta ja dialogia oppilaan ja opetteajan 
välille ja sitä kauttea luoda ympäristöä, jossa omia toiveita ja mielipiteitä osaa ja 
uskaltaa tuoda esiin. Opiskelijalähtöisyys on siis Ylöjärven pianokoulun 
peruspohja, joka sanelee opetuksen sisällön aina oppimateriaaleista aikatauluihin.
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Ylöjärven pianokoulussa pyritään opetteamaan ennakkoluulotonta asennettea 
musiikin ja taiteen eri muotoja kohtaan sekä pelotonta ”virheitä ei ole”-kultteuuria. 
Tämän tarkoituksena on vältteää erilaisten luovien lukkojen muodostumista osaksi 
soitteamisen kokemusta. Virheistä ei rankaista, muttea yritteämistä palkitaan. Opetteaja
ei myöskään arvota eri musiikkityylejä tai arvostele oppilaidensa musiikkimakua ja
mieltymyksiä. 

Harjoiteltavista kappaleista pyritään tekemään realistisessa ajassa opitteavissa oleva
kokonaisuus. Valmiiksi saadut kappaleet toimivat tärkeinä palkintoina 
soitonoppimisen taipaleella.

Hyvän musiikkisuhteen positiiviset vaikutukset ovat tunnetusti moninaiset. 
Musiikki aktivoi aivoissa laajaa hermoverkkoa, joka säätelee muun muassa muistia,
tunteita, vireystilaa ja tarkkaavaisuuttea. Taitojen kehitteyessä itsetunto kohoaa ja 
rohkeus esiintyä kasvaa, ja parhaimmillaan oppilaista tulee kultteuurisia vaikutteajia 
ja musiikin pariin innostajia omalta osaltaan.
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Toimintakultteuuri ja työtavat

Ylöjärven pianokoulu on pieni koulu, mikä näkyy hyvin henkilökohtaisena 
toimintana. Keskusteluyhteys oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa koulun 
suuntaan on suoraa ja toimii matalalla kynnyksellä, sillä koulun vastuuhenkilö on 
kaikille selkeä ja tavatteavissa. Koulua kehitetään jatkuvasti palautteeen ja 
opetuskokemusten kauttea tukemaan monipuolisesti erilaisia oppimistapoja siltä 
pohjalta mitä oppilaat tarvitsevat. Myös opetteajat kehitteävät itseään jatkuvasti 
muusikoina ja pedagogeina, mikä myös pitää osaltaan toimintaa virkeänä.

Soitteamista lähestytään siitä näkökulmasta, etteä oppilaan annetaan oppia oman 
kokemuksen kauttea. Toisin sanoen, virheet kuuluvat soiton harjoitteeluun eikä niistä 
arvostella ketään. Ilmapiiristä pyritään luomaan sellainen, jossa jokainen rohkenee 
yritteämään ja kokeilemaan ilman turhia estoja. Opetteaja pyrkii palautteeessaan 
rehellisyyteen ja kannustavuuteen.

Kotiharjoitteeluun kannustetaan, muttea sitä ei edellytetä. Sen sijaan tavoitteeena on 
löytää niin motivoivaa soitetteavaa, etteä kotona soitteamista ei tarvitsisi tehdä 
velvollisuudesta, vaan koska niin halutaan tehdä. Tarkoituksena on luoda harrastus,
joka jatkuu ja elää omaa elämäänsä vielä soitteotunnin jälkeenkin. Opetteajan 
tehtävä onkin tässä mielessä tehdä itsestään mahdollisimman tarpeeton.

Esiintymään kannustetaan, muttea siihen ei painosteta. Kenenkään ei ole pakko 
esitteää kappaleitaan, jos sitä ei halua. Esiintymistilaisuuksia pyritään 
mahdollistamaan monella tasolla, lähtien minikonserteista vanhemmille tai muille 
oppilaille aina kunnon yleisöön asti pianokoulun ulkopuolella. Vanhemmille 
esitetteäviä minikonsertteeja pystytään järjestämään matalalla kynnyksellä 
pianokoulun tiloissa, hieman isompia konsertteeja yhteistyönä tamperelaisten 
yksityisten musiikkikoulujen kanssa tai vieressä olevan kirjaston pianosalissa.

Bändejä pyritään perustamaan oppilaiden keskuudessa aina kun mahdollista. 
Bändejä voidaan muodostaa myös yhteistyönä muiden yksityisten 
musiikkikoulujen kanssa, kuten rumpukoulu Basarin.

Teoriaa ja soitteotekniikkaa käsitellään aina harjoiteltavissa kappaleissa tapahtuvien
ilmiöiden kauttea. Näin ne linkitteyvät suoraan käytäntöön, jolloin ne jäävät myös 
paremmin mieleen. Opetteajan ohjaamia teknisiä harjoituksia on tavoitteeena otteaa 
rutiininomaisesti hieman joka tunnin alkuun, muttea vain silloin, kun ne eivät 
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aiheuta ongelmia soitteomotivaation suhteen. Tekniikka-/nuotteirutiinit varmistavat, 
etteä perustaidot kehitteyvät tasapainoisesti riippumattea siitä, millainen 
työstetteävänä oleva kappale on.

Tyypillinen oppitunti kestää 30 minuutteia, ja tunnin rakenne noudatteaa yleensä 
seuraavaa kaavaa:

Ensimmäiset 10-15 min: Yleispäteviä harjoituksia (tekniikkaa, teoriaa, rytmiikkaa, 
lyhyitä luovia sävellysharjoituksia ym.)

Lopputunti 15-20 min: Työn alla olevan kappaleen opetteelua eteenpäin.

Rutiinit toimivat parhaiten monien kohdalla muttea eivät kuitenkaan kaikkien, joten
siksi käytännön opetuksessa tästä myös poiketaan välillä. Joidenkin kanssa koko  
tunti menee puhtaasti jammailuun, eli yhteissoitteoon opetteajan kanssa, kun taas 
joidenkin kanssa käydään läpi useaa aihettea puolen tunnin aikana. Tärkeintä on, 
etteä opetus joustaa ja elää tilanteen ja tarpeiden mukaan. 
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Opetuksen tarjonta ja keskeiset
sisällöt

Ylöjärven pianokoulu keskitteyy pianon ja kosketinsoitinten opetukseen 
rytmimusiikkia painotteaen.

Pianon lisäksi alkeita voi harjoitella seuraavilla soitteimilla:

• Rummut

• Kitara

• Ukulele

• Basso

Instrumentteiopintojen perusopintojen lisäksi voi opiskella seuraavia aiheita:

• Säveltäminen

• Musiikin tuotteaminen tietokoneella

• Äänimaisemien ja ääniefektien tekeminen syntetisaatteoreilla

• Musiikin tuotteaminen videoon

• Komppaustyylit/vapaasäestys

• Musiikkiteknologia kotistudiossa ja treeniksellä

• Äänimatka länsimaisen musiikin historiaan

• Jazz-improvisointi

• Jazz-komppaus

• Musiikin teoria

• Bändisoitteo
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Opetuksen rakenne ja laajuus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, 
josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. 
Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuutteia. Yleisen oppimäärän yhteisten 
opintojen tarkoituksena on soitteamisen perustaitojen hankkiminen. 
Teemaopintojen tarkoituksena taas on yhteisissä opinnoissa hankitteujen taitojen 
laajentaminen. Ylöjärven pianokoulussa teemaopintoja käydään tyypillisesti 
yleisten opintojen rinnalla lähes joka oppitunti.

Lukuvuoden pituus on noin 32 viikkoa. Jokaiselta tunnilta saa mukaansa kotona 
opeteltavaa materiaalia, joka lasketaan etäopiskeluksi. Jos oppilaalla on esimerkiksi
30 min kontaktiopetusta/vko + 40 min/vko etäopiskelua vuoden ajan, saadaan 
suoritetuksi 50 laskennallista tuntia (50x45min)/vuosi. Tällä vauhdilla yleinen 
oppimäärä on suoritetteu noin kymmenessä vuodessa.

Jos oppilas haluaa suoritteaa oppimäärän nopeammin voidaan kontaktiopetuksen ja 
kotiopiskelun määrää lisätä toiveiden mukaan. Oppimäärää voidaan tarpeen 
vaatiessa myös yksilöllistää esim. tavoitteeiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen 
toteutteamistavan, tarvitteavien tukitoimien sekä arviointimenetteelyiden osalta.

Ylöjärven pianokoulussa yleiset opinnot on jaetteu kolmeen tasoon, joista jokaisen 
laajuus on 100 tuntia. Teemaopinnot on koostetteu useasta kurssista, joista oppilas 
voi valita haluamallaan tavalla opintoja yhteensä 200 tuntia.
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Yhteisten opintojen
opintokokonaisuudet

Yhteiset opinnot on jaetteu kolmeen opintokokonaisuuteen, joiden kunkin laajuus 
on 100 tuntia. Näin ollen yhteisiä opintoja on yhteensä 300 tuntia (300x45min).

• Taso 1 – 100 tuntia

• Taso 2 – 100 tuntia

• Taso 3 – 100 tuntia

Taso 1

Ensimmäisen tason päätavoitteeina on löytää oma tapa tehdä musiikkia ja tutustua 
musiikin rakennuspalikoihin ja perussanastoon.

Sisältöä:

• oman mieleisen soitteiminen löytäminen koulun valikoimasta

• pyritään tekemään vapautuneesti ääniä soitteimella ja säveltämään pieniä 
kappaleita

• tutustutaan soitteimen perustekniikkaan

• tutustutaan molli-ja duurikolmisointuihin

• tutustutaan rytmissä soitteamiseen ja yhteissoitteoon

• tutustutaan musiikin merkitsemistapojen perusteisiin

• etsitään ja löydetään musiikkia joka inspiroi soitteamaan

• opetellaan omat tavat tehdä ja harjoitella
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Taso 2

Toisen tason päätavoitteeena on rohkaista oppilaita yhteissoitteoon, esiintymiseen ja 
oppia perustietoa, jonka avulla musiikkia voi tehdä oman kuuloiseksi.

Sisältöä:

• opetellaan tekemään soitteimella helppoja sovituksia kappaleista

• laajennetaan sointutietämystä

• tutustutaan oman soitteimen rooliin bänditilanteessa

• opetellaan kiinnitteämään huomioita musiikilliseen ilmaisuun, kuten 
dynamiikkaan ja fraseeraukseen

• opetellaan soveltamaan omaa musiikillista osaamista taiteidenvälisesti 
esimerkiksi säveltämällä musiikkia liikkuvaan kuvaan tai teemakorteista

• pyritään saamaan esiintymiskokemusta oppilaalle sopivalla tasolla

Taso 3

Kolmannen tason päätavoitteeena on lisätä ilmaisua ja omaa ääntä soitossa. 
Tarkoitus on oppia tuotteamaan musiikillista sisältöä itse tarvitsemattea opetteajan 
apua.

Sisältöä:

• opetellaan työkaluja, jottea kappaleita voi oppia itse kuulonvaraisesti

• opetellaan musiikkia itsenäisesti nuoteista

• opetellaan analysoimaan ja parantamaan omaa soitteoaan esimerkiksi 
äänitteämällä

• pyritään lisäämään esiintymiskokemusta

• viimeistään tässä vaiheessa pyritään saamaan bändikokemusta kavereiden 
kanssa

• laajennetaan musiikkityylien tietämystä sekä kunnelleen etteä soitteaen
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Teemaopintojen
opintokokonaisuudet

Teemaopinnot on jaetteu 12 opintokokonaisuuteen, joista oppilas voi valita 
mieluisiaan opintoja haluamansa määrän siihen saakka, kunnes 200 tuntia 
(200x45min) on tullut täyteen. Teemaopintoja otetaan useimmiten yhteisten 
opintojen rinnalle jo varhaisesta vaiheesta alkaen.

• Säveltäminen

• Musiikin tuotteaminen tietokoneella

• Äänimaisemien ja ääniefektien tekeminen syntetisaatteoreilla

• Musiikin tuotteaminen videoon

• Komppaustyylit/vapaasäestys

• Musiikkiteknologia kotistudiossa ja treeniksellä

• Äänimatka länsimaisen musiikin historiaan

• Jazz-improvisointi

• Jazz-komppaus

• Musiikin teoria

• Bändisoitteo

• Sivusoitin

Säveltäminen

Tavoitteeena on saada itsevarmuuttea luoda omaa musiikkia ja oppia työkaluja 
säveltämisen helpotteamiseksi. Oppiminen tapahtuu käytännön kauttea, tekemällä 
lyhyitä kappaleita ja ratkaisemalla siihen liitteyviä ongelmia.
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Musiikin tuotteaminen tietokoneella

Tavoitteeena on oppia käytteämään tietokoneella sekvensseriohjelmaa ja virtuaali-
instrumentteeja valmiin soivan äänitteeen aikaansaamiseksi. Sekvensserinä käytetään
Reaperiä ja instrumentteeina Native Instrumentsin soitinkirjastoa.

Äänimaisemien ja ääniefektien tekeminen syntetisaatteoreilla

Tavoitteeena on tutustua sähköpianoista ja syntetisaatteoreista löytyviin ääniin 
esimerkiksi luomalla sopivia soundtrackeja teemakorteista löytyviin aiheisiin. 
Äänimaisemat/kappaleet äänitetään loopperiin tai tietokoneelle.

Musiikin tuotteaminen videoon

Tavoitteeena on luoda musiikkia ja äänimaisemia, joka tukee liikkuvassa kuvassa 
tapahtuvaa toimintaa, ja tutustua elokuvamusiikin tyylipiirteisiin. 

Komppaustyylit/vapaasäestys

Tavoitteeena on oppia tyypillisiä komppausrytmejä ja -tekniikoita, joita voi 
hyödyntää esimerkiksi toivelaulukirjoista löytyviä lauluja säestäessä.

Musiikkiteknologia kotistudiossa ja treeniksellä

Tavoitteeena on oppia perusteita kotistudioista ja treenikämpistä löytyvien laitteeiden
käytteämisestä ja kytkemisestä. Aiheita mm. PA ja mikserit, monitorointi, MIDI, 
äänitteäminen ja eri soitinten mikitteäminen.
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Äänimatka länsimaisen musiikin historiaan

Tavoitteeena on saada äänitteeitä kuuntelemalla käsitys siitä, miten tutut 
musiikkityylit ovat kehitteyneet ajan saatossa, ja kuulla mahdollisesti myös uusia 
musiikkityylejä siinä samalla.

Jazz-improvisointi

Tavoitteeena on oppia soitteamaan spontaaneja melodioita sointukiertoihin, jotka 
ovat tyypillisiä jazzissa. Oppiminen tapahtuu enimmäkseen soitteamalla ja 
kuuntelemalla, muttea myös teoriaa ja tekniikoita opetellaan käytännön ongelmien 
ratkomiseksi.

Jazz-komppaus

Tavoitteeena on oppia säestämään solistia sointukierroissa, jotka ovat tyypillisiä 
jazzissa. Opetellaan tietoa soinnuista ja harmoniasta, sekä kehitetään rytmiikkaa ja
bändin kuuntelua soitteaessa.

Musiikin teoria

Tavoitteeena on oppia musiikin teoriaa, joka tukee oppilaan kehitystä siinä 
vaiheessa, jossa hän on muusikkona. Musiikin teoria haetaan siis oppilaan 
käytännön tarpeista ja kiinnostuksista.

Bändisoitteo

Tavoitteeena on oppia bändillä kappaleita esityskuntoon. Bändiläiset päätteävät 
soitetteavat kappaleet, ja valmiit tuotokset äänitetään sekä mahdollisesti esitetään 
yleisölle. Myös opetteajan kanssa on mahdollista opetella soitteamaan kappaleita 
kahdestaan, mikäli isompaa bändiä ei ole kasassa.
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Sivusoitin

Tavoitteeena on laajentaa omaa musiikkiosaamista harjoitteelemalla toistakin 
bändisoitinta. Opetus mukailee pääsoitteimen opetusta, muttea kevyemmällä 
painotuksella.

Oppimisen arviointi

Jatkuva arviointi

Oppimista arvioidaan suullisesti jatkuvasti opetuksen ohessa ja se on oleellinen osa
oppimisprosessia. Arvioinnin tarkoituksena on motivoida oppilasta ja tuotteaa 
samalla opetteajalle tietoa siitä, mihin opetusta tulisi jatkossa suunnata. Tämän 
lisäksi tavoitteeena on, etteä arviointi tukisi oppilaan itsetunnon sekä oppimaan 
oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehitteymistä. Arvioinnissa 
huolehditaan, etteä arviointi kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun 
osaamisen kartteumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin.

Päätteötodistus

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päätteötodistus sen
jälkeen, kun hän on suoritteanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot etteä 
teemaopinnot.

Oppilaalle voidaan myös antaa pyydetteäessä osallistumistodistus suoritteamistaan 
taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas 
tarvitsee sitä muusta syystä. 
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Yhdenvertaisuus – ja tasa-arvo

Ketään ei aseteta Ylöjärven pianokoulussa epäsuotuisaan asemaan ikänsä, 
elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, 
kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Oppilaspaikat täytetään ilmoitteautumisjärjestyksessä eikä muita valintaperusteita 
ole. Mikäli oppilaspaikat ovat täynnä ilmoitteautumisvaiheessa ja opiskelemaan ei 
pääse heti, ilmoitteautuja lisätään oppilasjonoon. Jonotteava oppilas saa tiedon heti 
kun aikatauluihin tulee tilaa.

Ylöjärven pianokoululla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma reilun 
opiskeluympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi, ja se on luetteavissa pianokoulun 
kotisivuilla osoitteeessa www.ylojarvenpianokoulu.fi/yhdenvertaisuus-ja-tasa-
arvosuunnitelma ja löytyy linkkinä kotisivujen Info-osiosta.

16

http://www.ylojarvenpianokoulu.fi/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma
http://www.ylojarvenpianokoulu.fi/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma

	Yleistä
	Toiminta-ajatus
	Oppimisympäristö
	Oppimiskäsitys
	Arvot ja tavoitteet
	Toimintakulttuuri ja työtavat
	Opetuksen tarjonta ja keskeiset sisällöt
	Opetuksen rakenne ja laajuus
	Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet
	Taso 1
	Taso 2
	Taso 3

	Teemaopintojen opintokokonaisuudet
	Säveltäminen
	Musiikin tuottaminen tietokoneella
	Äänimaisemien ja ääniefektien tekeminen syntetisaattoreilla
	Musiikin tuottaminen videoon
	Komppaustyylit/vapaasäestys
	Musiikkiteknologia kotistudiossa ja treeniksellä
	Äänimatka länsimaisen musiikin historiaan
	Jazz-improvisointi
	Jazz-komppaus
	Musiikin teoria
	Bändisoitto
	Sivusoitin

	Oppimisen arviointi
	Jatkuva arviointi
	Päättötodistus

	Yhdenvertaisuus – ja tasa-arvo

