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Kuopion konservatorio



IPA-E

u 1.9.2017 – 31.3.2019

u Erasmus+ - hanke, budjetti 73 000 e

u Kuopion konservatorion hallinnoima

u Hankekumppanit:

u Savonia-amk, Musiikki ja tanssi

u Universität Vechta ja Kreismusikschule Vechta, Saksa

u Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

u Siauliu universitetas ja Siauliu 1-oji muzikos mokykla, Liettua



Tavoitteet inkluusion edistämiseksi

u Päätavoite: Hyvien käytänteiden (best practices) kartoittaminen inklusiivisen 
taidepedagogiikan toteuttamiseksi partnerimaissa; fokus musiikki- ja tanssikasvatuksessa

u Mitä huomioitava taideoppilaitoksissa?

u Opsit: hallinnolliset ja pedagogiset käytänteet

u Asennekasvatus

u Mitä huomioitava opettajien koulutuksessa?

u Opsit: Riittävän teoreettisen tiedon ja käytännön harjoittelun takaaminen

u Asennekasvatus

u Mitä huomioitava taidelaitoksissa?

u esim. esteettömät konsertit

u Jatkohanke eurooppalaisen täydennyskoulutusmallin luomiseksi



Inklusiivinen kasvatus

u Mistä lähdettiin liikkeelle 90-luvulla?

u YK:n ja UNESCO:n piirissä syntyi ajattelutapa, jossa korostettiin kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta 
kuulua tavallisiin yhteisöihin.

u Näin inklusiivinen kasvatus nähdään tänään…

u Lähtökohtana on ymmärrys oppilaiden tasavertaisesta osallisuudesta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta. 
Monipuolisten opetusmenetelmien ansiosta kaikki oppilaat hyötyvät inklusiivisiin arvoihin pohjautuvasta 
opetuksesta.

u ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.” (Suomen perustuslaki 731/1999, 2:6)

u Keskeistä joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opiskelujärjestelyt (hallinnolliset ja pedagogiset 
käytänteet)

u Integraatio on välivaihe inkluusioon

u IPA-E:ssa inkluusio ajateltiin erilaisten kohderyhmien yhdenvertaisena oikeutena taidekasvatukseen 
(ei pelkästään vammaisten henkilöiden)



IPA-E –loppuseminaari 7.-9.2.2019 
Kuopiossa

u Noin 80 osallistujaa 12 eri maasta (Suomi, Etelä-Korea, Hollanti, Italia, 
Itävalta, Liettua, Meksiko, Palestiina, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro)

u Taidepedagogit ja tutkijat, eri koulutusasteiden opettajat, opiskelijat, 
kulttuuri- ja taideorganisaatioiden edustajat keskustelivat ja verkostoituivat.

u Käytäntöä ja teoriaa!

u Arvokeskustelua

u Suomalainen taiteen perusopetus ja musiikkioppilaitosjärjestelmä herätti 
kiinnostusta laajalti.

u Taideharrastusten saavutettavuudesta käytiin kuitenkin kriittistä keskustelua.





Inkluusio ja Taiteen perusopetus

u OPS-perusteiden arvoperusta: ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
kulttuurien moninaisuuden kunnioitus

u OPS-perusteet 2002 ja 2017: Oppimäärän yksilöllistäminen kaikissa 
taidemuodoissa; toteutetaan vähän

u Miten aukikirjoitetaan taideoppilaitosten omissa ops:ssa?

u Kuopion konservatoriossa oppimäärän yksilöllistäminen  toteutetaan  ops:n
mukaan, mm.  
u yksilöllistetty valintakoe, opetuksen tukitoimet, opettajalle tukea tarpeen mukaan

u varhaisiän opinnot, valmentavan opetus sekä perusopetus

u yhteismusisointi (orkesteri, kamarimusiikki, bändit)

u hahmotusaineet

u HUOM! Joskus oppimisen alkutaipaleella erityisryhmän perustaminen toimivin ja 
myöhempää integraatiota/inkluusiota parhaiten tukeva vaihtoehto.



Inklusiivisen 
taidepedagogiikan 

ydin on 
ihmisyyden jakamisessa!


