Keltainen jjuhlavuosi on
o alkanut…
…
VISUAALISTTEN TAITEID
DEN PERUSOPETUS SA
ALOSSA 25 VUOTTA
V
TEATTERITTAITEEN PER
RUSOPETUSS SALOSSA 115 VUOTTA

Salon kansaalaisopisto ju
uhlii tänä vuo
onna 25 –vuootista Taiteen perusopetustaan. Kuvaataiteen Taitteen
perusopetu
us aloitettiin Salossa vuon
nna 1992 ja kkädentaitoje
en Taiteen pe
erusopetus hheti seuraava
ana vuonna.
a Taiteen pe rusopetusta lisäksi teatteri‐ilmaisusssa.
Nykyisin Sallon kansalaissopisto antaa
petus tukeutu
uu kaupungi n kulttuurikaasvatuksen ohjelmaan.
o
SSen mukaisessti
Salossa taiteeen perusop
oman elämään arvokkuud
opetussuun
nnitelmassa painotetaan
p
den ymmärtämistä ja jässentämistä, sukupolvien
s
välistä vuorrovaikutusta,, yhdessä tekkemistä, kultttuuriperinte
eiden ja ympäristön arvoaa ja hyödynttämistä sekä
taiteiden ko
ohtaamista. Tärkeintä
T
on
n tukea lasta tutkimaan omia
o
kokemu
uksiaan ja ilm
maisemaan niitä.
n
on aktiivinen rooli opiske
elussa ja oppiimisessa. Op
petuksessa ottetaan huom
mioon oppilaan aiemmat
Oppilaalla o
kokemuksett ja hänen ellämismaailm
mansa. Lähtökkohtana on tutkiva
t
oppim
minen ja toim
minnallinen
lähestymisttapa opittaviin asioihin.
Opetuksesssa on olennaiista pitkäjäntteinen oppim
mispolku taitteen parissa, itseilmaisu jja taiteiden välinen
v
luova vuoro
ovaikutus. Yh
hteistyötä ha
aetaan kaikkiien taiteenalojen parista toteuttamallla poikkitaiteellisia
projekteja. Parhaillaan Salon
S
peruskkoulujen kan ssa joustavaa koulupäivä
ää ja lasten hharrastus‐
mahdollisuu
uksia kehittäävä taiteen perusopetukssen kärkihanke toteuttaa
a poikkitaiteeellisia taidepajoja
koulujen tilo
oissa. Taidep
pajoissa yhdiistyvät kuvattaiteen (sis. valokuva,
v
elo
okuva, animaaatio, media),
kädentaitojen, sirkuksen
n ja teatteri‐‐ilmaisun meenetelmät. Taaide on yksi, ilmaisukeinoot ovat monet.

Kuvataidekoulussa ja käsityökoulussa syvennetään peruskoulun antamaa opetusta ja tuetaan oppilaan
luovuutta. Oppilaat saavat tutustua eri materiaaleihin ja työtapoihin monipuolisesti. Vuosien jatkumossa
opitaan tuottamaan ja suunnittelemaan omia töitä sekä tarkastelemaan visuaalisia ilmiöitä ja käsittelemään
maailmaa taiteen kautta.
KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU NYT

Nykyinen opetus perustuu v. 2005 hyväksyttyyn valtakunnalliseen (ja v. 2011 kirjoitettuun
paikalliseen) taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu
kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 h), jotka etenevät perusopinnoista (1‐6)
työpajaopintoihin (7‐10).
Opinnot voi aloittaa 7‐vuotiaana ja mukaan voi tulla taitojen ja harrastuneisuuden mukaan myös
myöhemmin. Käsityökoululaisille ryhmiä on kansalaisopiston käsityöluokassa Ylhäistentiellä viisi ja
Halikossa Armfeltin koulun käsityöluokassa kaksi. Kuvataidekoulun päätoimipaikka on Piritan
taidetalo Salossa ja lisäksi opetusta on neljä ryhmää Halikossa, kolme ryhmää Perniössä ja yksi
ryhmä Kuusjoella. Nuorempien ryhmät kokoontuvat iltapäivällä koulun jälkeen kerran viikossa 2
oppituntia. Työpajaryhmissä opiskelua on jo kolme oppituntia viikossa.

LISÄTIETOJA
Jaana Houessou, kuvataiteen suunnittelijaopettaja 044 7784693
Mirja Rautiainen, käsityön suunnittelijaopettaja 044 7784567
Sarika Lipasti, teatteritaiteen opettaja 040 5652696
LISÄÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA:
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/taiteen_perusopetus
Opetushallitus
www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus
Taiteen perusopetusliitto TPO www.artsedu.fi
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry www.youngart.fi/perusopetus
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry www.etol.fi
Käsi‐ ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi

