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Partnerit IPA-E

 Projektin partnerit ovat inklusiivisen pedagogiikan pioneereja 
omassa maassaan

 Kuopion konservatorio (koordinoi)

 Kreismusikschule Vechta/Saksa

 University of Vechta/Saksa

 Siauliai 1st Music School/Liettua

 Siauliai University/Liettua

 University of Music and Performing Arts Vienna/Itävalta

 Savonia ammattikorkeakoulu, musiikki ja tanssi



Erasmus+ project IPA-E

 Tämän IPA-E hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista 

taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa 

 IPA-E:ssä pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla 

muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla 

toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme 

kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa 

osaamistamme

 Hankkeen avainsanoja ovat: inkluusio, osallisuus, 

yhdenvertaisuus, inklusiivinen näkökulma ja asenne.



Projektin kulku

 Hanke käynnistyi nyt syyskyyn alussa ja kestää maaliskuun 

2019 loppuun

 5 projektitapaamista joista ensimmäinen oli Kuopiossa 

lokakuun lopulla

 Päätösseminaari on Kuopiossa helmikuussa 2019

 Koulutuksen kehittämistyössä mukana 4 pedagogeja 

kouluttavaa tahoa ja 3 inklusiivista pedagogiikkaa 

toteuttavaa musiikkioppilaitosta.



Mihin hanke johtaa…

 Edistämme inkluusiota taidepedagogiikassa ja 

yhteiskunnassa

 Oppilaslähtöinen näkökulma korostuu

 Yhteisopettajuus vahvistuu

 Laaja-alainen musiikkikasvatus, opettaja soveltaa 

hankkimaansa ammattitaitoa erilaisiin opetustilanteisiin

 Eurooppalainen koulutushanke?



Inkluusio 

 on tavoite sekä opetuksessa että yhteiskunnassa. 

 on osa kouluja, kasvatusjärjestelmiä, kulttuuria ja 
yhteiskuntaa.

 keskeisiä käsitteitä ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus.

 Inkluusiossa pyritään poistamaan oppimiseen ja 
osallistumiseen vaikuttavia esteitä. (koulutus, 
opetussuunnitelmat, tutkimus, tukitoimet…)

 Inklusiivisen pedagogiikan lähtökohtana on ymmärrys 
oppilaiden tasavertaisesta osallisuudesta ja yksilöllisten 
tarpeiden huomioimisesta.



Inkluusio

 on syrjimisen vastakohta.

 on kaikkien opettamista ja osallistamista.

 koskee kaikkia syrjäytymisvaarassa olevia.

 kaikilla vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla on 
oikeus inkluusioon.

 kaikki voivat oppia ja kaikki ovat erilaisia.

(Dyson, Ainscow & Booth 2006)



Inklusiivinen opettajuus

 Opetustilanteissa eteen tulevat haasteet koetaan pääsääntöisesti 
positiivisina.

 Uusien ja erilaisten opetusmenetelmien kehittäminen nähdään itseä 
kehittävänä ja mukavana haasteena. 

 Sekä omaa että yhteisön opettajuutta tarkastelemalla löytyvät 
vahvuudet ja kehittämiskohteet.

 Täydennyskoulutuksen on todettu  kehittävän inklusiivista opettajuutta.

 Opettajat ovat tärkeässä asemassa inkluusion ja yhdenvertaisuuden 
edistämisessä, sillä opettajien asenteen on todettu olevan yksi 
merkittävimmistä inkluusiota edistävistä tekijöistä.

 Inkluusion toteutumisen kannalta tärkeää hallinnon tuki opettajien työtä 
kohtaan, arvot ja asenne.

(Vetoniemi 2016; Lakkala 2008; Moberg 2003)



Inklusiivinen opettajuus

 Opetuksen lähtökohtana oppilaan vahvuudet.

 Jokainen tulee hyväksytyksi omista lähtökohdistaan

 vahvistaa tunnetta osallisuudesta ja lisää toimintakykyä

 hyvä vuorovaikutussuhde  oppimismotivaatio 

(Lakkala)
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