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1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS
Suzukikoulu Oktaavia on yksityinen musiikkioppilaitos, joka järjestää
laadukasta musiikinopetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaisesti. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on kehittää ja säilyttää
kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja
toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassamme. Opetuksella edistetään
taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opinnot tukevat
oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä.	
  
Suzukikoulu Oktaavian opetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppimismenetelmä
pohjautuu lasten opettamiseen erikoistuneeseen suzuki-menetelmään, joka
on oppilaslähtöinen ja luonnollinen tapa oppia musiikkia. Soittotunnit voi
aloittaa soittimesta riippuen jo 3	
  − 5-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa.
Opetuksessa huomoidaan erilaiset oppijat. Suzuki-menetelmän mukaisesti
jokaisella on oikeus ja mahdollisuus oppia ja siksi pääsykokeita ei järjestetä.
Suzukikoulu Oktaavia on Suomen suzuki-yhdistyksen jäsen. Koulun opettajat
ovat opetusalan ja musiikin ammattilaisia ja erikoistuvat suzuki-menetelmään.
Suzuki-opettajien koulutusta Suomessa järjestää Suomen suzuki-yhdistys,
jonka toimintaa valvoo ESA (European Suzuki Association). Suzukipedagogin tutkinto antaa pätevyyden opettaa menetelmällä kansainvälisesti.
Koulun toimintakulttuuriin kuuluu yhteistoiminnallisuus. Opettajien välinen
pedagoginen suunnittelu- ja yhteistyö on tiivistä. Toiminnan pedagogista
arviointi- ja kehitystyötä tehdään säännöllisesti. Kodin ja koulun yhteistyö
pyritään luomaan avoimeksi ja luottamukselliseksi. Opinnoissa painottuvat
yhteismusisointi ja yhteisesiintymiset.
Opetus toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Koulussa toimivat
varhaisiän musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusryhmät. Musiikin yleisen
oppimäärän opintoihin sisältyvät yhteiset opinnot (300h) ja teemaopinnot
(200h). Aikuisosastolla järjestetään opetusta nuorille ja aikuisille instrumenttija lauluopinnoissa.
Koulun konserttitoiminta on laajaa ja monipuolista. Oppilaat esiintyvät
opettajien johdolla myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Yhteistyötä
tehdään useiden eri tahojen kanssa Oulussa ja Suzukikoulu Oktaavia on osa
oululaista lastenkulttuuriverkostoa. Eri paikkakunnilla toimivat suzuki-opetusta
tarjoavat oppilaitokset ovat yhteistyökumppaneita mm. opettajavaihdon ja
opetussuunnitelmatyön merkeissä.
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2. ARVOPERUSTA
Suzukikoulu Oktaaviassa jokainen oppilas saa edetä omista lähtökohdistaan
käsin ja omaa tahtiaan. Pääsykokeita ei pidetä, koska suzuki-menetelmässä
uskotaan jokaisen oppilaan kykyyn oppia ja kehittyä musiikillisesti. Oppilaiden
välistä kilpailua pyritään välttämään. Keskeisinä arvoina ovat yhdenvertaisuus
ja erilaisten oppijoiden huomioiminen. Pohja musiikin elinikäiseen
harrastamiseen
luodaan
kannustavassa
oppimisympäristössä
ja
yhteistoiminnallisuus korostuu koulun toiminnassa. Yhteistyö koulun ja kodin
kanssa luo perustan opiskelun onnistumiselle ensimmäisten vuosien ajan.
Harjoitteleminen ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä
musiikillisten taitojen kehittymisen kannalta.
Tavoitteena Suzukikoulu Oktaaviassa on tarjota oppilaille mahdollisuus
tutustua musiikin maailmaan, kokea ja ymmärtää musiikkia moniuloitteisesti ja
luoda rakkaus musiikkia kohtaan pienestä lapsesta lähtien. Tavoitteena on
kasvattaa oppilasta vastuullisuuteen, rohkeuteen ja luovuuteen sekä tukea
oppilaan kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi musiikinopetuksen avulla.
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen musiikin
opiskelussa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen koulussa
vahvistaa yhteisön identiteettiä.

LUOVUUS

ITSETUNTEMUS
POSITIIVISUUS

	
  
VASTUULLISUUS
OPPIMAAN
OPPIMINEN:
HALU OPPIA

ROHKEUS

VUOROVAIKUTUS,
YHTEISTOIMINNALLISUUS
	
  	
  	
  YKSILÖLLISYYS:
ERILAISET
OPPIJAT

KODIN JA
KOULUN
YHTEISTYÖ

YHDENVERTAISUUS
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3. OPPIMISKÄSITYS
Taiteen
perusopetuksen
opetussuunnitelman
perusteet
perustuvat
oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppilas oppii
asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen
prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa
oppimisympäristö.
Positiivisten kokemusten ja onnistumisten kautta oppilaalle kasvaa hyvä
itsetunto ja uskallus toteuttaa itseään. Onnistumisen kokemukset, jotka
musiikissa usein syntyvät pitkäaikaisen työskentelyn kautta, kasvattavat
oppilaan uskoa omiin kykyihinsä. Opettajalla on keskeinen merkitys oppilaan
opiskelutaitojen kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden
edistyminen on mahdollista. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva
ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppilasta
kannustetaan haastamaan itsensä, löytämään omat vahvuutensa, ottamaan
vastuuta omasta oppimisprosessistaan ja löytämään itselleen sopivat työtavat.
Työskentely musiikin parissa kasvattaa pitkäjänteisyyteen. Tavoitteena on
oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen.

4. SUZUKI-MENETELMÄ
Suzukikoulu Oktaavian opetusmenetelmä on kansainvälisesti käytetty suzukimenetelmä, jonka kehitti japanilainen viulisti ja pedagogi Shinichi Suzuki
(1898-1998). Suzuki-menetelmässä uskotaan, että kaikilla on kyky kehittyä
oikeanlaisessa ympäristössä ja oikeanlaisen opetuksen ja kasvatuksen avulla.
Suzuki oivalsi, että lapset oppivat musiikkia yhtä luonnnollisesti kuten
äidinkieltään ympäristön vaikutuksesta. Musiikillinen lahjakkuus ei ole
synnynnäinen ominaisuus, vaan se kehittyy musiikillisessa ympäristössä.
Soittotunnit aloitetaan yleensä jo 3−5-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa
pienin askelin edeten. Opetuksessa hyödynnetään lapsen kuulohavaintojen ja
motoriikan herkkää kehitysvaihetta. Pienten lasten opetus tapahtuu hyvin
leikinomaisesti ja tunneille pyritään luomaan kannustava ilmapiiri.
Alkuvaiheessa
suzuki-menetelmässä
oppiminen
perustuu
soivaan
mielikuvaan. Oppilailla on kotona äänite, jossa on harjoiteltava ohjelmisto.
Nuotit opetellaan myöhemmin, yleensä 6−9-vuotiaana, jolloin on luonnollinen
ajankohta opetella lukemaan myös äidinkieltä. Myöhemmässä vaiheessa
soitonopiskelu ei eroa ns. perinteisestä menetelmästä juuri muuten kuin
kasvatusfilosofian osalta.
Suzuki-opetuksessa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Oppilaat
pääsevät kokemaan yhteismusisoinnin ja esiintymisen iloa alusta lähtien
ryhmätunneilla, konserteissa ja leireillä. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä
alusta lähtien.
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5. TOIMINTAKULTTUURI JA YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA
Koulun toimintakulttuuriin kuuluu olennaisesti yhteistoiminnallisuus. Opettajien
yhteinen pedagoginen suunnittelu- ja yhteistyö on tiivistä. Oppilaat osallistuvat
opintojen alkuvaiheesta alkaen yhteismusisoinnin opintoihin ja yhteisiä
esiintymisiä järjestetään useita kertoja lukuvuoden aikana.
Musiikkiharrastus merkitsee vuorovaikutusta kodin ja koulun kanssa.
Vanhempien osallisuus soitonopiskelussa on keskeinen osa koulun
toimintakulttuuria, sillä vanhemmat ovat mukana pienen lapsen
soittoharrastuksessa alusta lähtien tukemassa, auttamassa ja kannustamassa.
Kodin tuki on ensiarvoisen tärkeää motivaation ylläpitämisessä. Kodin ja
koulun yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen ja keskinäinen
kunnioitus.
Lapsen aloittaessa soittotunnit vanhemmille järjestetään koulutusjakso, jonka
aikana he perehtyvät soiton alkeisiin ja suzuki-filosofiaan. Vanhempia
ohjataan myös muistiinpanojen tekemiseen tuntitilanteissa, jotta he osaavat
auttaa lasta harjoittelussa kotona. Tunneilla tapahtuvan vuorovaikutuksen ja
yhteistyön lisäksi Suzukikoulu Oktaaviassa järjestetään oppilaiden
vanhemmille vanhempainiltoja.
6. YLEISET TAVOITTEET
Suzukikoulu Oktaaviassa yleisen oppimäärän tavoitteena on tarjota lapselle ja
nuorelle mahdollisuus tutustua musiikin maailmaan, luoda oppilaille rakkaus
musiikkia kohtaan ja herättää kiinnostus musiikin ja taiteen moniin muotoihin.
Tavoitteena on taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen.
Opetuksella luodaan perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle
kasvulle sekä annetaan edellytyksiä taiteiden elinikäiseen harrastamiseen.
Opetuksessa huomoidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja
lähtökohdat. Tavoitteena on ohjata oppilasta pitkäjänteiseen työskentelyyn
sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Oppiminen
perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitelmallisuuteen ja kykyyn arvioida
omaa oppimistaan. Opetuksessa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä
tekemisen ilo.
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7. OPISKELUYMPÄRISTÖ
Oppimisen tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja
oppimista sekä antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia. Hyvä
opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva.
Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman
mukainen opiskelu.
Suzukikoulu Oktaavia toimii tällä hetkellä musiikillisessa ympäristössä Teuvo
Pakkalan koululla Oulun keskustassa, johon on hyvät kulkuyhteydet kaikkialta
Oulusta ja lähikunnista. Yksilötuntien pitäminen koulun luokkatiloissa onnistuu
hyvin ja myös ryhmäopetus sekä oppilaskonsertit ovat mahdollisia koulun
tiloissa. Luokkatiloissa, joissa järjestetään ryhmäopetusta, on huolehdittu
tilojen akustoinnista. Luokissa on käytössä tarvittavat välineet, mm.
säestyssoittimina pianot ja rytmisoittimet, joiden huolloista ja virityksistä
huolehditaan säännöllisesti.
Konsertit ovat olennainen osa suzuki-menetelmää. Konsertteja järjestetään
paljon koulun ulkopuolisissa tiloissa. Lisäksi koulun oppilaat esiintyvät eri
tahojen järjestämissä tapahtumissa. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden
toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen
näkökulman osaksi opintoja.
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8. TYÖTAVAT JA OPISKELUMATERIAALIT
Suzukikoulu
Oktaaviassa
tuetaan
oppilasta
löytämään
sopivia
työskentelytapoja ja kehittämään taitojaan tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen
opiskeluun. Opetus järjestetään sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Suzukiopetukseen on luotu oma opiskelumateriaali jokaiselle instrumentille.
Materiaali on suunniteltu niin, että soiton perustekniikka kehittyy kappaleiden
avulla loogisessa järjestyksessä. Jokainen uusi kappale sisältää uutta
tekniikkaa, jonka koulutettu suzuki-opettaja osaa opettaa oppilaalle. Saman
materiaalin käyttäminen kansainvälisesti mahdollistaa opettajavaihdon sekä
oppilaiden osallistumisen valtakunnallisille ja kansainvälisille kursseille,
leireille sekä konsertteihin.
Suzuki-materiaalin lisäksi Suzukikoulu Oktaaviassa opiskellaan monipuolisesti
muuta materiaalia tutustuen musiikin eri tyyleihin, musiikin eri aikakausiin
sekä eri maanosien musiikkiin huomioiden oppilaan omat kiinnostuksen
kohteet. Oppilasta ohjataan myös oman toiminnan ja ohjelmiston
suunnitteluun. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa on luonnollisena
osana työtapoja. Taiteidenvälisyyttä toteutetaan osana opintoja erilaisten
produktioiden ja työpajojen muodossa.
Varhaisiän
opintojen
ohjelmisto
koostuu
suzuki-ohjelmistosta
ja
lastenmusiikista, joka painottuu Oktaavian omaan ohjelmistoon. Oktaavian
lastenlaulu-ohjelmisto on luotu antamaan hyvä perusta tuleviin soitinopintoihin.
Musiikin
hahmotuksen
alkeita
opiskellaan
musiikin
teorian
alkeisopetusmenetelmän, Oktaavia-rytmikorttien avulla.
Aikuisten opinnoissa ohjelmisto sunnitellaan oppilaiden
mielenkiinnon mukaan yhdessä opettajan kanssa.

taitotason

ja

Musiikin hahmotuksen opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti opetukseen
tarkoitettua materiaalia: suzuki-ohjelmistoa sekä musiikin teorian ja
säveltapailun oppimateriaaleja. Pedagogiset pelit toimivat oppimisen tukena.
Oppikirjojen lisäksi käytössä ovat erilaiset sähköiset materiaalit. Sävellys ja
improvisaatio ovat työtapoina mukana musiikin hahmotuksen opinnoissa.
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9. OPINTOJEN RAKENNE
Suzukikoulu Oktaaviassa opintokokonaisuudet koostuvat varhaisiän
opinnoista, musiikin yleisen oppimäärän opinnoista ja avoimen aikuisosaston
opinnoista.

VARHAISIÄN
KASVATUS
MUSIIKKILEIKKI
• Musiikkileikki 1
(alle 3-vuotiaat)
• Musiikkileikki 2
(yli 3-vuotiaat)

SOITINVALMENNUS
• Soitinmuskarit
(3-5-vuotiaat)

MUSIIKIN
YLEINEN
OPPIMÄÄRÄ

AIKUISTEN
OPINNOT

YHTEISET
OPINNOT (300h)

AVOIMET
OPINNOT

• Musiikkitaito 1 (50h)
• Musiikkitaito 2 (100h)
• Musiikkitaito 3

• Instrumenttiopinnot
• Yhteismusisointi

(100h)

• Musiikkitaito 4
(50h)
TEEMAOPINNOT
(valinnaiset, 200h)

• Yhteismusisointi
• Musiikin hahmotus
1-2
• Esiintyjäksi
kasvaminen
• Musiikkiteknologia
• Produktiot
• Leirit ja työpajat
• Sivuinstrumentti
• Portfolio
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10. OPINTOKOKONAISUUDET
Varhaisiän opinnoissa opetusta järjestetään Suzukikoulu Oktaaviassa 28
opetusviikkoa lukuvuodessa.
10.1 VARHAISIÄN OPINNOT
10.1.1 MUSIIKKILEIKKI
Suzukikoulu Oktaaviassa toimivat Oktaavia-musiikkileikkiryhmät 2−4-vuotiaille.
Tunneilla on mukana lapsen vanhempi tai lähiaikuinen.
Tavoitteet
Musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle elämyksellisen mahdollisuuden tutustua musiikin
maailmaan satujen ja tarinoiden siivittämänä. Tavoitteena on herättää kiinnostus ja rakkaus
musiikkia kohtaan. Opetuksen lähtökohtana on suzuki-filosofia, jossa uskotaan jokaisen
lapsen kykyyn kehittyä musiikillisesti. Jokainen lapsi saa edetä ryhmässä omaan tahtiinsa ja
tunneilla vallitsee kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri.
Musiikkileikkikoulu luo pohjaa ja antaa valmiuksia elinikäiselle musiikin harrastamiselle.
Tavoitteena on luovuuden ja itsetunnon kehittäminen musiikinopetuksen avulla.
Musiikkileikkikoulun tavoitteena on vahvistaa aikuisen ja lapsen positiivista vuorovaikutusta
ja antaa virikkeitä myös kotona tapahtuvaan musiikkikasvatukseen. Tavoitteena on kehittää
oppilaan ryhmässä toimimisen valmiuksia.

Sisällöt
Musiikkileikkikoulussa tutustutaan leikin avulla musiikin peruselementteihin: melodiaan,
rytmiin, harmoniaan, muotorakenteisiin, sointiväriin ja dynamiikkaan. Musiikkia opiskellaan
laulaen, leikkien, soittaen, loruillen, liikkuen ja kuunnellen. Ryhmässä opiskelemisessa
korostuvat myös sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen. Ohjelmistona käytetään suzukiohjelmiston lauluja, joita myöhemmin instrumenttiopinnoissa opiskellaan, Oktaavian omia
lauluja sekä muuta lastenmusiikkia. Ohjelmisto on pedagogisesti suunniteltu tukemaan
lapsen
musiikillista
kehitystä.
Musiikin
hahmotusta
opiskellaan
musiikin
alkeisopetusmenetelmän, Oktaavia-rytmikorttien avulla. Musiikkileikkikoululaiset osallistuvat
koulun yhteisiin konsertteihin lukuvuoden aikana.

10.1.2 SOITINVALMENNUS
Suzukikoulu Oktaaviassa annetaan soitinvalmennusta 3−5-vuotiaille Oktaaviasoitinvalmennusryhmissä. Soitinvalmennus on tavoitteellista opetusta jokaisen
lapsen lähtökohdat huomioiden. Oktaavian soitinvalmennus on leikinomainen
tapa opiskella soittamisen alkeita. Opiskelu tapahtuu pienryhmässä. Tunneilla
on mukana lapsen vanhempi tai lähiaikuinen.
Tavoitteet
Tavoitteena soitinmuskareissa on musiikin rakkauden herättäminen sekä luoda soittamisesta
osa päivittäistä rutiinia pienestä alkaen. Ryhmässä opiskelemisessa korostuvat myös
sosiaalisuus ja yhdessä tekemisen ilo.

Sisällöt
Oppilaat käyvät tunneilla yhdessä vanhemman kanssa ja tarvitsevat omat soittimet alusta
lähtien. Soittamisen alkeita opiskellaan laulaen, rytmittäen, liikkuen, leikkien ja pikku hiljaa
edeten omalla instrumentilla soiton perustekniikkaan. Ohjemistona käytetään instrumenttien
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suzuki-ohjelmistoa sekä suzuki-alkeisopetukseen suunniteltua ohjelmistoa. Tunneilla ja
kotiharjoittelussa käytetään erilaisia pelejä ja leikkejä harjoittelun innostamiseksi. Musiikin
alkeisteoriaa opiskellaan Oktaavia-rytmikorttien avulla. Soitinmuskareissa opiskelevat
oppilaat esiintyvät koulun konserteissa alusta alkaen. Näin esiintymisestä muodostuu
luonteva tapa pienestä lähtien.

KUVA 1. Soitinvalmennusryhmä

KUVA 2. Viuluryhmä
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10.2 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500
tuntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja
teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.
Opetusviikkoja yleisen oppimäärän opinnoissa Suzukikoulu Oktaaviassa on
lukuvuoden aikana 30.
Yhteiset opinnot 300h

	
  

	
  

MUSIIKKITAITO
1

MUSIIKKITAITO
2

50h

100h

MUSIIKKITAITO
3

MUSIIKKITAITO	
  
4	
  

100h

50h	
  
	
  

	
  

Teemaopinnot 200h

YHTEISMUSISOINTI
10-20h/opintojakso

MUSIIKIN HAHMOTUS
1-2
30h/opintojakso

ESIINTYJÄKSI
KASVAMINEN
5-20h/vuosi

MUSIIKKITEKNOLOGIA
20h

PRODUKTIOT
10-30h/produktio

LEIRIT JA TYÖPAJAT
10-30h/leiri tai työpaja

SIVUINSTRUMENTTI
20h/opintojakso

	
  

PORTFOLIO
25h
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10.3 YHTEISET OPINNOT
Musiikin yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on musiikin
perustaitojen hankkiminen. Suzukikoulu Oktaaviassa yhteiset opinnot on
jaettu neljään tasolta toiselle etenevään musiikkitaidon opintokokonaisuuteen,
joiden laajuus on yhteensä 300h.
10.3.1 MUSIIKKITAITO 1 (50h)
Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista ja
solistisista sekä yhteisesiintymisistä.
Tavoitteet	
  
• tutustuttaa	
  oppilas	
  instrumenttiin	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  ergonomisesti	
  oikeaan	
  soittoasentoon	
  ja	
  perustekniikkaan	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  hahmottamaan	
  musiikkia	
  kuulonvaraisesti	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  säännölliseen	
  kotiharjoitteluun	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  yhteismusisoinnin	
  alkeisiin	
  
• kannustaa	
  oppilasta	
  esiintymään	
  
• auttaa	
  oppilasta	
  löytämään	
  musiikin	
  ja	
  oppimisen	
  	
  ilo	
  positiivisessa	
  oppimisympäristössä	
  

Sisällöt	
  	
  
• oppilas	
  opettelee	
  hyvää,	
  ergonomisesti	
  luonnollista	
  soittoasentoa	
  ja	
  soittamisen	
  perustekniikan	
  alkeita	
  
• oppilas	
  opiskelee	
  kuulonvaraisesti	
  
• oppilas	
  opettelee	
  yhdessä	
  vanhemman	
  kanssa	
  kotiharjoittelukäytäntöjä	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  rytmiikan	
  ja	
  	
  melodian	
  hahmottamista	
  
• oppilas	
  opettelee	
  yhteismusisoinnin	
  alkeita	
  sekä	
  laulaen	
  että	
  soittaen	
  ryhmässä	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  esiintymistä	
  solistina	
  ja	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  

10.3.2 MUSIIKKITAITO 2 (100h)
Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista ja
solistisista sekä yhteisesiintymisistä.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  soiton	
  perustekniikan	
  harjoittelemiseen	
  ja	
  omaksumiseen	
  luonnollisella	
  tavalla	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  havainnoimaan	
  muiden	
  oppilaiden	
  musisointia	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  yhteismusisoinnin	
  perustaitoihin	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  omaksumaan	
  hyviä	
  harjoittelutapoja	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  musiikin	
  merkitsemistapojen	
  ymmärtämiseen	
  ja	
  lukemiseen	
  
• kannustaa	
  oppilasta	
  esiintymään	
  solistina	
  ja	
  yhdessä	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• tukea	
  oppilasta	
  kasvamaan	
  aktiiviseksi	
  ja	
  motivoituneeksi	
  oppijaksi	
  

Sisällöt	
  
• oppilas	
  jatkaa	
  instrumentin	
  soittoasennon	
  ja	
  perustekniikan	
  harjoittelemista	
  
• oppilas	
  opiskelee	
  kauniin	
  äänen	
  muodostamista	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  rytmiikkaa	
  ja	
  melodian	
  sekä	
  harmonian	
  hahmottamista	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• oppilas	
  tutustuu	
  moniääniseen	
  yhteismusisointiin	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  säännöllisesti	
  kotona	
  yhdessä	
  vanhemman	
  kanssa	
  
• oppilas	
  opiskelee	
  nuotinlukua	
  
• oppilas	
  osallistuu	
  esiintymistilanteisiin	
  sekä	
  solistina	
  että	
  ryhmän	
  jäsenenä	
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10.3.3 MUSIIKKITAITO 3 (100h)
Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista ja
solistisista sekä yhteisesiintymisistä.
Tavoitteet	
  
• 	
  ohjata	
  oppilasta	
  erilaisten	
  soiton	
  perustekniikoiden	
  harjoittelemiseen	
  luonnollisella	
  tavalla	
  	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  musiikin	
  lukemisen	
  ja	
  kirjoittamisen	
  aktiiviseen	
  harjoittelemiseen	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kuuntelemaan	
  monipuolisesti	
  musiikin	
  eri	
  tyylilajeja	
  ja	
  löytämään	
  omia	
  kiiinostuksen	
  
kohteita	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  musiikilliseen	
  ilmaisuun	
  ja	
  kauniin	
  äänen	
  muodostamiseen	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  harjoittelemaan	
  aktiivisesti	
  yhteismusiointitaitoja	
  
• kannustaa	
  oppilasta	
  erilaisiin	
  esiintymistilanteisiin	
  solistina	
  ja	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  itsenäisen	
  harjoittelun	
  aktiiviseen	
  toteuttamiseen	
  ja	
  itselle	
  sopivien	
  
harjoittelukäytäntöjen	
  löytämiseen	
  
• oppimaan	
  oppimisen-‐prosessin	
  oivaltaminen	
  ja	
  tukeminen	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  itsearviointiin	
  

Sisällöt	
  
• oppilas	
  syventää	
  instrumentin	
  perustaitoja	
  ja	
  -‐tekniikkaa	
  
• oppilas	
  syventää	
  aktiivisesti	
  nuotinlukutaitoaan	
  
• oppilas	
  opiskelee	
  erilaisia	
  musiikin	
  tyylejä	
  ja	
  eri	
  aikakausien	
  musiikkia	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  monipuolista	
  musiikillista	
  ilmaisua	
  ja	
  kauniin	
  äänen	
  muodostamista	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  moniäänistä	
  soittoa,	
  harmoniaa	
  ja	
  musiikillista	
  ilmaisua	
  	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• oppilas	
  opettelee	
  itsenäistä	
  kotiharjoittelua	
  
• oppilas	
  esiintyy	
  sekä	
  solistina	
  että	
  ryhmän	
  jäsenenä	
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10.3.4 MUSIIKKITAITO 4 (50h)
Opinnot koostuvat instrumentin yksilötunneista, yhteismusisointitunneista ja
solistisista sekä yhteisesiintymisistä.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  syventämään	
  instrumentin	
  tekniikkaa	
  ja	
  äänenlaatua	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  syventämään	
  nuotinlukutaitoaan	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  syventämään	
  yhteismusisointitaitojaan	
  ja	
  ottamaan	
  vastuuta	
  yhteisessä	
  
oppimisprosessissa	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kuuntelemaan	
  erilaisia	
  musiikin	
  tyylilajeja	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  etsimään	
  monipuolisesti	
  erilaisia	
  	
  itseään	
  kiinnostavia	
  opiskelumateriaaleja	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  asettamaan	
  itselleen	
  tavoitteita	
  musiikin	
  opiskelussa	
  
• kannustaa	
  oppilasta	
  esiintymään	
  erilaisissa	
  tilanteissa	
  sekä	
  solistina	
  että	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  tutustumaan	
  taiteidenvälisyyteen	
  

Sisällöt	
  
• oppilas	
  syventää	
  edelleen	
  oppimaansa	
  instrumentin	
  perustekniikkaa	
  ja	
  äänenlaatua	
  
• oppilas	
  kehittää	
  edelleen	
  nuotinlukutaitoaan	
  
• oppilas	
  kuuntelee	
  erilaisia	
  musiikin	
  tyylilajeja	
  ja	
  etsii	
  itseään	
  kiinnostavaa	
  opiskelumateriaalia	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  edelleen	
  musiikillisesti	
  rikasta	
  ilmaisua	
  ja	
  kauniin	
  äänen	
  muodostamista	
  
• oppilas	
  osallistuu	
  erilaisiin	
  yhteismusisoinnin	
  muotoihin	
  ryhmän	
  tai	
  yhtyeen	
  jäsenenä	
  
• oppilas	
  osallistuu	
  aktiivisesti	
  erilaisiin	
  esiintymistilanteisiin	
  
• oppilas	
  toteuttaa	
  itsearviontia	
  	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  omien	
  tavoitteiden	
  asettamista	
  sekä	
  saavuttamista	
  musiikin	
  opiskelussa	
  
• tutustuminen	
  johonkin	
  toiseen	
  taiteenalaan	
  

KUVA 3. Jousiorkesteri

	
  

17	
  

10.4 TEEMAOPINNOT
Musiikin yleisen oppimäärän teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä
opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen ja monipuolistaminen.
Suzukikoulu Oktaaviassa yhteiset opinnot ja teemaopinnot kertyvät rinnakkain
opiskelun alkuvaiheesta lähtien. Teemaopinnot ovat valinnaisia. Oppilas
valitsee erilaisista teemaopintojen kokonaisuuksista oman kiinnostuksensa ja
tavoitteidensa mukaisen opintopolun, joiden laajuus on yhteensä vähintään
200h.

10.4.1 YHTEISMUSISOINTI (10-20h/opintojakso)
Yhteismusisoinnin opintokokonaisuudet voivat olla erilaajuisia.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kuuntelemaan	
  muita	
  ryhmän	
  jäseniä	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kuuntelemaan	
  itseään	
  osana	
  ryhmää	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  moniääniseen	
  yhteismusisointiin	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  hahmottamaan	
  harmoniaa	
  ja	
  erilaisia	
  musiikin	
  rakenteita	
  
• oppilas	
  kokee	
  yhteismusisoinnin	
  iloa	
  ja	
  onnistumista	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  toimimaan	
  ryhmässä	
  ja	
  kehittämään	
  vuorovaikutustaitojaan	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  antamaan	
  ja	
  saamaan	
  positiivista	
  ja	
  rakentavaa	
  vertaisarviointia	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kuulonsuojeluun	
  

Sisällöt	
  
• soittoparityöskentely	
  
• yhteismusisointi	
  pienryhmässä	
  
• yhteismusisointiviikot	
  
• orkesterit	
  
• yhtyeet	
  

10.4.2 MUSIIKIN HAHMOTUS 1 (30h)
Opintokokonaisuus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opinnot on tarkoitettu
oppilaille, jotka opiskelevat nuotinlukua instrumenttiopinnoissaan.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  hahmottamaan	
  musiikin	
  peruskäsitteitä,	
  kuten	
  melodiaa,	
  rytmiikkaa,	
  harmoniaa	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  nuottien	
  luku-‐	
  ja	
  kirjoitustaitoon	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  hahmottamaan	
  ja	
  jäsentämään	
  musiikkia	
  kuulonvaraisesti	
  

Sisällöt	
  
• oppilas	
  tutustuu	
  musiikin	
  peruskäsitteisiin:	
  melodiaan,	
  rytmiin,	
  intervalleihin,	
  sävellajeihin,	
  harmoniaan	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  nuottien	
  luku-‐	
  ja	
  kirjoitustaitoa	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  kuulonvaraista	
  hahmottamista	
  ja	
  jäsentämistä	
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10.4.3 MUSIIKIN HAHMOTUS 2 (30h)
Opintokokonaisuus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opintoihin voi osallistua
musiikin hahmotus 1 - opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  syventämään	
  musiikin	
  hahmottamistaitojaan	
  ja	
  käyttämään	
  niitä	
  musisointinsa	
  tukena	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  improvisointiin,	
  säveltämiseen	
  ja	
  sovittamiseen	
  

Sisällöt	
  
• luodaan	
  ymmärrystä	
  siihen,	
  miten	
  musiikin	
  hahmotuksen	
  perusteita	
  sovelletaan	
  omalla	
  instrumentilla	
  
• harjoitellaan	
  improvisaatiota	
  ja	
  säveltämistä	
  sekä	
  sovittamisen	
  perusteita	
  käytännössä	
  

10.4.4 ESIINTYJÄKSI KASVAMINEN (5-20h/vuosi)
Esiintyjäksi kasvamisen opinnot koostuvat erilaisista konsertti- ja
esiintymistilanteista, joiden laajuus vuosittain vaihtelee.
Tavoitteet	
  
• oppilas	
  saa	
  positiivisia	
  esiintymiskokemuksia	
  yksin	
  ja	
  ryhmän	
  jäsenenä	
  
• oppilas	
  saa	
  tukea	
  ja	
  motivaatiota	
  oppimisprosessiinsa	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  vastuullisuuteen	
  ja	
  pitkäjännitteisyyteen	
  
• oppilas	
  kehittää	
  vuorovaikutustaitojaan	
  

Sisällöt	
  
• solistiset	
  esiintymiset	
  
• vihkokonsertit	
  
• yhteismusisointiryhmien	
  konsertit	
  
• orkestereiden	
  ja	
  yhtyeiden	
  konsertit	
  
• eri	
  instrumenttien	
  yhteiset	
  konsertit	
  
• koulun	
  ulkopuoliset	
  esiintymiset	
  

10.4.5 MUSIIKKITEKNOLOGIA (20h)
Musiikkiteknologian opinnot toteutetaan ryhmäopetuksena kurssimuotoisesti.
Oppilas voi osallistua opintoihin kun vähintään musiikin hahmotus 1 opintokokonaisuuden opinnot on suoritettu.
Tavoitteet	
  
• tutustuttaa	
  oppilas	
  erilaisten	
  audio-‐visuaalisten	
  ohjelmistojen	
  ja	
  sovellusten	
  käyttöön	
  
• herättää	
  oppilaan	
  kiinnostus	
  teknologian	
  mahdollisuuksiin	
  musiikin	
  opiskelussa	
  

Sisällöt	
  
• instrumentti-‐	
  ja	
  sovitustyöskentely	
  
• studiotyöskentely	
  
• itsenäinen	
  työskentely	
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10.4.6 PRODUKTIOT (10-30h/produktio)
Produktiot voivat olla eri laajuisia. Produktiot suunnitellaan lukuvuosittain.
Tavoitteet	
  
• tutustuttaa	
  oppilas	
  taiteidenväliseen	
  työskentelyyn	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  työskentelemään	
  pitkäjännitteisesti	
  
• tukea	
  itsetunnon	
  ja	
  itsetuntemuksen	
  kehittymistä	
  

Sisällöt	
  
• eri	
  teemoilla	
  toteutettavat	
  produktiot	
  
• taiteidenväliset	
  produktiot	
  (esim.	
  satukonsertit,	
  musikaalit,	
  tanssiproduktiot)	
  
• eri	
  oppilaitosten	
  ja	
  yhteistyötahojen	
  kanssa	
  toteutettavat	
  produktiot	
  (esim.	
  taiteiden	
  yöt)	
  

10.4.7 LEIRIT JA TYÖPAJAT (10-30h/leiri tai työpaja)
Leiri- ja työpajaopinnot rakentuvat paikallisista, valtakunnallisista ja
kansainvälisistä suzuki-leireistä sekä erilaisista työpajoista. Leirit ja työpajat
voivat vaihdella laajuudeltaan ja kestoltaan.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kehittämään	
  yhteismusisointitaitojaan	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  kehittämään	
  vuorovaikutustaitojaan	
  ja	
  toimimaan	
  aktiivisena	
  oppijana	
  
• oppilas	
  saa	
  positiivisia	
  kokemuksia	
  ja	
  tukea	
  sekä	
  motivaatiota	
  oppimisprosessiinsa	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  tutustumaan	
  erilaisiin	
  työtapoihin	
  ja	
  -‐käytäntöihin	
  taiteen	
  opetuksessa	
  
• tukea	
  positiivisen	
  minäkuvan	
  kehittymistä	
  

Sisällöt	
  
• paikalliset	
  leirit	
  
• valtakunnalliset	
  leirit	
  
• kansainväliset	
  leirit	
  
• työpajat	
  (esim.	
  rytmiikka,	
  improvisointi,	
  sävellys,	
  liike/tanssi,	
  draama,	
  musiikkiteatteri)	
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10.4.8 SIVUINSTRUMENTTI (20h/opintojakso)
Sivuinstrumentin opintoihin kuuluvat instrumentin yksilötunnit. Oppilas voi
halutessaan osallistua myös yhteismusisoinnin opintohin.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  ergonomisesti	
  luonnolliseen	
  soittoasentoon	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  omaksumaan	
  instrumentin	
  perustekniikkaa	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  harjoittelemaan	
  ja	
  	
  kiinnittämään	
  huomiota	
  äänenlaatuun	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  musiikilliseen	
  ilmaisuun	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  säännölliseen	
  kotiharjoitteluun	
  

Sisällöt	
  
• oppilas	
  opettelee	
  instrumentin	
  oikeaa	
  soittoasentoa	
  ja	
  perustekniikkaa	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  kauniin	
  äänen	
  muodostamista	
  instrumentillaan	
  
• oppilas	
  harjoittelee	
  monipuolista	
  musiikillista	
  ilmaisua	
  
• oppilas	
  opettelee	
  säännöllistä	
  kotiharjoittelua	
  ja	
  vastuunottoa	
  oppimisprosessissaan	
  

10.4.9 PORTFOLIO (25h)
Portfoliotyöskentely on itsenäisenä työskentelynä toteutettava opintojakso.
Oppilaita kannustetaan portfoliotyöskentelyyn opintojen alkuvaiheesta lähtien.
Tavoitteet	
  
• ohjata	
  oppilasta	
  erilaisiin	
  työtapoihin	
  mm.	
  hyödyntämällä	
  teknologiaa	
  
• tukea	
  itsetunnon,	
  itsetuntemuksen	
  ja	
  positiivisen	
  minäkuvan	
  kehittymistä	
  
• tukea	
  itsearviointia	
  

Sisällöt	
  
• erilaisten	
  oppimis-‐	
  ja	
  esiintymistilanteiden	
  dokumentointi	
  audio-‐visuaalisesti	
  ja	
  kirjallisesti	
  
• voi	
  sisältää	
  ohjelmisto-‐	
  ja	
  oppimispäiväkirjan	
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10.5 AIKUISTEN OPINNOT
Suzukikoulu Oktaaviassa toimii aikuisosasto aikuisille musiikin harrastajille.
Aikuisosastolla on mahdollisuus aloittaa instrumentti- tai lauluopinnot tai
jatkaa jo aiemmin alkaneita opintoja. Opetuksen lähtökohtana on suzukifilosofia, jossa uskotaan jokaisen oppilaan mahdollisuuteen kehittyä
musiikillisesti omista lähtökohdistaan käsin.
10.5.1 INSTRUMENTTIOPINNOT (20-30h/vuosi)
Tavoitteet
Tavoitteet luodaan jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti oppilaan omista lähtökohdista käsin.
Tavoitteena on istrumentin pertustekniikan haliinta.

Sisällöt
Soitin- ja lauluopintojen sisällöt ja opintopolku suunnitellaan oppilaskohtaisesti riippuen
oppilaan oppimisen tavoitteista ja kinnostuksen kohteista. Oppilasta ohjataan oman toiminnan
ja ohjelmiston suunnitteluun. Oppilas voi halutessaan esiintyä solistina konserteissa.

10.5.2 YHTEISMUSISOINTI (15-20h/vuosi)
KUORO
Aikuisosastolla toimii Oktaavia Ensemble-kuoro. Kuoroon voi osallistua myös
ilman että osallistuu yksityistunneille. Kuoroon pääsemiseksi ei järjestetä
pääsykokeita.
Tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas kokee yhteismusisoinnin iloa ja saa positiivisia kokemuksia sekä
taitoja yhteisten oppituntien ja esiintymisten myötä.

Sisällöt
Kuoron pedagogiikassa korostuvat osallisuus ja yhteistoiminnallisuus: ohjelmisto ja sovitukset
suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kuoro esiintyy koulun yhteiskonserteissa sekä
järjestää omia konsertteja.

KAMARIMUSIIKKI
Aikuisosaston kamarimusiikkiryhmä voi olla yhdistettynä musiikin yleisen
oppimäärän kamarimusiikkiryhmän kanssa. Kamarimusiikkiryhmään voi
osallistua myös ilman että osallistuu yksityistunneille.
Tavoitteet
Kamarimusiikkiopinnoissa pyritään tukemaan oppilaan muusikkouden
Yhteissoitto kehittää ryhmän sosiaalisia taitoja ja keskinäistä vuorovaikutusta.

kehittymistä.

Sisällöt
Kamarimusiikkiryhmän ohjelmisto suunnitellaan lukuvuoden teemojen mukaisesti sekä
orkesterin taitotason mukaan. Kamarimusiikkiryhmä esiintyy koulun konserteissa.
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11. OPPIMISEN ARVIOINTI
Suzukikoulu Oktaaviassa arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä
opinnoissa. Arviointi on koulussa rohkaisevaa ja kannustavaa sekä realistista.
Oppilasta pyritään ohjaamaan myös omien tavoitteiden asettamiseen sekä
oppilaan edellytyksiä omaan itsearviointiin pyritään kehittämään. Oppilas saa
työskentelystään palautetta suullisesti koko opintojensa ajan sekä yksilö- että
ryhmäopetuksessa. Arviointia suorittaessa huolehditaan, että arviointi
kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun osaamisen kartuttamiseen,
ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Oppilaita kannustetaan myös
antamaan positiivista vertaisarviointia oppilastovereille.
Arvioinnissa pyritään tukemaan oppilaan, vanhempien ja opettajan yhteistyötä.
Yleisen oppimäärän opinnoissa toteutetaan lukuvuoden lopuksi oppimisen
arviointikeskustelu, johon osallistuvat oppilas, vanhempi ja opettaja. Arvioinnin
pohjana ovat tavoitteet, jotka suunnitellaan lukuvuosittain yhdessä oppilaan,
vanhemman ja opettajan kanssa. Ennen arviointikeskustelua oppilas,
vanhempi ja opettaja täyttävät kirjallisen sanallisen arviointilomakkeen
keskustelun tueksi (LIITE 1). Lukuvuosiarvioinnissa painotetaan oppilaan
vahvuuksia ja oppimisprosessin kehittymistä.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä
numeroarviointia, arviointi suoritetaan sanallisesti. Päättötodistuksen
luovuttamisen yhteydessä järjestetään oppilaan oma konsertti.

KUVA 4. Pieni pianisti yksilötunnilla
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12. OPPILAAN OPISKELUA KOSKEVAT OHJEET
Oppilaaksi ottaminen
Oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen jokaisen oppilaan kyvystä kehittyä ja
oppia. Tämän vuoksi oppilaita ei testata ennen soittoharrastuksen aloittamista.
Vanhemmalla on tärkeä rooli lapsen musiikkiharrastuksessa, minkä vuoksi
kouluun valitaan oppilaat vanhemman ja lapsen yhteisen pienen
haastatteluhetken perusteella. Musiikkileikkiryhmiin ja aikuisosastolle oppilaat
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulun musiikkileikkikoululaisilla on
etuoikeus vapautuviin instrumenttien oppilaspaikkoihin.
Oppilaan muut ja aiemmat opinnot
Oppilaan aiemmat musiikin opinnot voidaan lukea hyväksi suunniteltaessa
opintosuunnitelmaa. Opintokonaisuuksiin voidaan sisällyttää muissa taiteen
perusopetusta antavissa kouluissa suoritettuja opintoja.
Opiskelun yksilöllistäminen
Jos oppilas ei kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti,
opetussuunnitelman tavoitteita, sisältöjä, tarvittavia tukitoimia ja arviointitapoja
voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Oppilaalle voidaan
suunnitella henkilökohtainen opetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.
Opiskelun kesto
Opiskelun kestoa ei ole rajoitettu. Oppilas voi jatkaa halutessaan opiskeluaan
Suzukikoulu Oktaaviassa myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän
saavutettuaan.
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13. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN
Suzukikoulu Oktaaviassa opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen
väline. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, havainnoidaan ja
arvioidaan jatkuvasti. Koulussa järjestetään säännöllisesti opettajien
kokouksia sekä pedagogisia päiviä. Opettajien välinen pedagoginen
suunnittelu- ja yhteistyö on tiivistä. Vuosisuunnitelmia pohjustetaan yhdessä
jo edellisenä lukuvuonna. Keskustelua toiminnasta käydään myös
vanhempien ja oppilaiden kanssa säännöllisesti. Opetussuunnitelmatyössä ja
lukuvuosisuunnittelussa sekä oppilaitosarvioinnissa voidaan käyttää apuna
oppilaille ja huoltajille suunnattuja kyselyjä. Koulun tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen toteutumista käsitellään ja arvioidaan
säännöllisesti.
Suzuki-pedagogiikkaan kuuluu osana vuorovaikutus valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti suzuki-opettajien ja suzuki-opetusta järjestävien tahojen
kanssa. Suzukikoulu Oktaavia tekee yhteistyötä, opettajavaihtoa ja
opetusuunnitelmatyötä
suzuki-oppilaitosten
kanssa
valtakunnallisesti.
Opettajat osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiiin suzuki-konferensseihin
sekä ESA:n (European Suzuki Association) järjestämiin täydennyskoulutuksiin.

14. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Suzukikoulu Oktaavia tekee yhteistyötä Suomen suzuki-yhdistyksen ja
muiden suzuki-opetusta tarjoavien oppilaitosten kanssa Suomessa ja
järjestää vuosittaisia kursseja, leirejä ja konsertteja yhteistyössä. Koulun
oppilailla on mahdollisuus osallistua eri suzuki-yhdistysten ja organisaatioiden
järjestämille kansallisille ja kansainvälisille kursseille ja leireille. Koulun
konserttitoiminta on laajaa ja monipuolista. Oppilaat esiintyvät opettajien
johdolla myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Yhteistyötä tehdään eri
oppilaitosten, seurakunnan, yhdistysten, organisaatioiden ja Oulun kaupungin
kanssa. Suzukikoulu Oktaavia on osa oululaista lastenkulttuuriverkostoa.
Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa
tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.

	
  

25	
  

15. TODISTUKSET
Oppilas saa musiikin yleisen oppimäärän päättötodistuksen opiskeltuaan 300
tuntia yhteisiä opintoja ja 200 tuntia teemaopintoja, yhteensä 500 tuntia.
Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokonaisuuksista
myös kesken opintojen. Oppilas saa kunniakirjan suorittamistaan
vihkokonserteista.
Suzukikoulu Oktaavian päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

	
  

todistuksen nimi
oppilaitoksen nimi
taiteenala
oppilaan nimi ja henkilötunnus
opiskeluaika vuosina
oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot ja teemaopinnot
rehtorin/johtajan allekirjoitus ja koulun logo
kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden
2017 mukaisesti

26	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  OPPIMISEN

LUKUVUOSIARVIOINTI	
  	
  

	
   	
  

OPPILAS:
INSTRUMENTTI:

OPETTAJA:

PÄIVÄYS:
OPPILAS TÄYTTÄÄ: arvioi omaa työskentelyäsi
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  VANHEMPI TÄYTTÄÄ: arvioi lapsesi työskentelyä
erinomainen

hyvä

kohtalainen

tarvitsee
harjoitusta

yksityistunnit
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Yleisvaikutelma lukuvuodesta:
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

OPETTAJA TÄYTTÄÄ: arvioi oppilaan työskentelyä
Vahvuudet:
Edistyminen:
Yleisvaikutelma:
Tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle (sovitaan yhdessä):
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