Taito
lentoon

Taiteen perusopetus Wellamo-opistossa

Miksi kannattaa aloittaa tavoitteellinen
taideharrastus?

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti
lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista
ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen
opetusta. Sen tehtävänä on tarjota
oppilaille mahdollisuuksia opiskella
taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen
kohteiden suuntaisesti.

MUSIIKKI
• Opit soittamaan haluamaasi soitinta
• Opit soittamaan ja laulamaan yhdessä
toisten kanssa
• Opit ymmärtämään, kuuntelemaan ja
kirjoittamaan musiikkia
Kun harjoittelet ja saat lisää taitoja

Wellamo-opistossa annetaan yleisen
oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa ja
käsityössä sekä laajan oppimäärän
mukaista opetusta musiikissa ja kuvataiteessa. Myös aikuiset saavat taiteen
perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.

• Huomaat, miten kivaa on esiintyä
toisille ja toisten kanssa
• Huomaat, miten haluat oppia
enemmän musiikkia ja minkälaista
musiikkia haluaisit itse tehdä
• Huomaat, mikä musiikin tekemisessä
sinua ihastuttaa ja kiinnostut myös
muista taiteista
• Musiikki muuttuu Sinulle elinikäiseksi
harrastukseksi – elämäntavaksi

Wellamo-opiston keskeisinä arvoina ovat

TASA-ARVO

oikeudenmukaisuus

yhteisöllisyys

inhimillisyys

usko ihmisen hyvyyteen

IHMISARVO

välittäminen

KÄSITYÖ

EMPATIA

rohkeus

innostavuus

positiivisuus

VAPAUS

kestävä tulevaisuus

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat lakiin (633/1998) ja
asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017
julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017.

KUVATAIDE
• Tutustut erilaisiin visuaalisiin
ilmaisukeinoihin
• Opit käyttämään välineitä ja
materiaaleja monipuolisesti ja
asianmukaisella tavalla
• Innostut ja tunnet iloa oppimisesta
Kun harjoittelet ja saat lisää taitoja
• Opit havainnoimaan ympäristöä
moniaistisesti
• Opit pohtimaan esteettisten,
ekologisten ja eettisten arvojen
merkitystä työskentelyssäsi
• Opit ilmaisemaan itsellesi tärkeitä
asioita taiteen keinoin

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA

• Opit kädentaitoja ja erilaisia työtapoja
• Tutustut taiteiden ja tieteiden välisiin
työskentelytapoihin
• Kokeilet, ihmettelet ja hyödynnät
mielikuvitustasi sekä tutustut luovaan
ongelmanratkaisuun

• Opit ilmaisemaan itseäsi
visuaalisin keinoin
• Opit käyttämään ja hyödyntämään
erilaisia materiaaleja ja tekniikoita
monipuolisesti
• Tutustut taiteiden välisiin
työskentelytapoihin ja käsityöllisen
muotoilun osa-alueisiin

Kun harjoittelet ja saat lisää taitoja

Kun harjoittelet ja saat lisää taitoja

• Osaat tehdä omia ratkaisuja ja
ilmaista itseäsi käsityön keinoin
• Pohdit ja ymmärrät omien valintojen
merkityksen tuotteen laatuun,
elinkaareen ja ympäristöön
• Ilmaiset itseäsi rohkeasti ja uutta
luoden

• Opit havainnoimaan ympäristöä
moniaistisesti ja hyödyntämään
havaintojasi oman työskentelyn
lähtökohtana
• Pohdit omassa työskentelyssäsi
esteettisten, ekologisten ja eettisten
arvojen merkitystä
• Opit kriittisen ajattelun taitoja omassa
taiteellisessa työskentelyssä

Tutustu tarkemmin Wellamo-opiston
uusiin taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmiin
www.wellamo-opisto.fi/opetus/
taiteen-perusopetus

Aikuiskoulutuskeskus,
Kirkkokatu 16,
15140 LAHTI
Toimiston puhelin:
0440 187 457 tai
0440 187 460

Asikkala
Musiikki piano,
kitara, rummut ja
muut lyömäsoittimet

PADASJOKI

Hollola
Kuvataide
Käsityö
Musiikki piano,
kitara, sähköbasso,
rummut

ASIKKALA

Lahti
Musiikki laaja
Kuvataide laaja
Aikuiset
musiikki, kuvataide

HOLLOLA
LAHTI

Kärkölä
Kuvataide
Musiikki piano,
harmonikka

KÄRKÖLÄ
ORIMATTILA

Orimattila
Musiikki piano,
kitara/ sähkökitara,
viulu

MYRSKYLÄ

